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  األشكال
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  سبة املئوية للمرشحني الذكور واإلناث املنتخبني يف وظيفة عضو اجمللـس البلـدي، حبـسب               الن  - ١٠  

  ١١١  ..........................................................................٢٠٠٦اجلنس،      
  ١٢٠  ..............................٢٠٠٥-٢٠٠٣ يف الفرقة الدراسية األوىل حبسب اجلنس، القيد  - ١١  
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  ١٢٥  .٢٠٠٥-٢٠٠٣الطالب الذين اجتـازوا الدورات يف معهـد التعلـم الوطين، حبسب اجلنس،   - ١٥  
   فرديـاً يف معهـد الـتعلم الـوطين، حبـسب اجلـنس،              املشاركون الذين يتلقون تدريباً عملياً      - ١٦  

     ١٢٧  .........................................................................٢٠٠٥-٢٠٠٣  
  ١٣٣  ......................٢٠٠٦-٢٠٠٣املعدل الصايف للمشاركة حبسب اجلنس يف كوستاريكا،   - ١٧  
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  ١٣٨  ..............................................٢٠٠٥عاملني حبسب اجلنس، توزيع السكان ال  - ٢٠  
  ١٣٩  ......................٢٠٠٥-١٩٩١ حبسب اجلنس، ،*تطور معدل نقص االستخدام الشامل  - ٢١  
  ١٤٠  ...............................٢٠٠٦-٢٠٠٣معدل العمالة الناقصة املنظورة حبسب اجلنس،   - ٢٢  
  ١٤١  ................................٢٠٠٦-٢٠٠٣البطالة املطلقة يف كوستاريكا حبسب اجلنس،   - ٢٣  
  غطاء مباشـر للمعاشـات التقاعديـة حبـسب اجلـنس،      األشخاص الناشطون احلاصلون على      - ٢٤  

     ١٥٤  .........................................................................٢٠٠٥-٢٠٠٣  
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  األشخاص الذين حيصلون على معاشات تقاعدية مبوجب نظام املعاشات التقاعدية، حبسب اجلنس،   - ٢٥  
     ١٥٥  .........................................................................٢٠٠٥-٢٠٠٣  

  ١٥٨  ...................................٢٠٠٥-٢٠٠٣العمر املتوقع عند الوالدة، حبسب اجلنس،   - ٢٦  
   والدة حيــة يف كوستاريكــا، حبـسب اجلـنس،           ١ ٠٠٠معدل وفيات الرضـع لكـل         - ٢٧  

     ١٥٩  .........................................................................٢٠٠٥-٢٠٠٢  
  ١٦٠  .............................................٢٠٠٦-٢٠٠٢إمجايل الوفيات حبسب اجلنس،   - ٢٨  
  ١٦٠  ........٢٠٠٥-٢٠٠٢الوفيات حبسب نوع السرطان األكثر شيوعاً بني النساء يف كوستاريكا   - ٢٩  
  ١٦٣  ...................................................٢٠٠٦-١٩٩٩معدل وفيات األمهات،   - ٣٠  
  ١٧٢  ..........٢٠٠٥-٢٠٠٢إليدز يف كوستاريكا، حبسب الفئة العمرية واجلنس، الوفيات بسبب ا  - ٣١  
  ١٧٧  ..............٢٠٠٦-٢٠٠٥النسب املئوية لعائلي األسر املعيشية الفقرية من الذكور واإلناث،   - ٣٢  
  ١٧٨  ............٢٠٠٦-٢٠٠٥) الفقرية وغري الفقرية(النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تعيلها امرأة   - ٣٣  
  ١٨٤  ..............ية إلعانات السكن العائلي املدفوعة حبسب جنس معيل األسرة املعيشيةالنسبة املئو  - ٣٤  
  ١٨٧  .....................................مقارنة بني املستفيدين ومبالغ القروض ومبالغ الضمانات  - ٣٥  
  ١٨٧  ..........................................................جمموع املستفيدين حبسب اجلنس  - ٣٦  
  ١٩٠  .........................................................................تفاصيل اإلقراض  - ٣٧  
  ١٩٣  ...............نمية، حبسب اجلنس مبالغ القروض املقدمة من حافظة مصرف الت:مصرف التنمية  - ٣٨  
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  الصفحة  
  اجلداول

  ٢٦  .........................................٢٠٠٥-٢٠٠٣: القوانني اليت سنتها اجلمعية التشريعية  - ١  
  ٢٨  ....................٢٠٠٧أبريل /مشاريع القوانني اجلاري سنها يف اجلمعية التشريعية حىت نيسان  - ٢  
  ٣٠  ..................٢٠٠٧-٢٠٠٣مراسيم القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطة التشريعية،   - ٣  
  ٣٦  ......................)٢٠٠٦-٢٠٠٣(قتل اإلناث والقتل العمد : وفيات األمهات: كوستاريكا  - ٤  
  عدد األشخاص املعرضني خلطر العنف املرتيل موزعني حبسب ما يتلقونه من خدمات متخصـصة،                - ٥  

     ٣٩  ...........................................................................٢٠٠٦-٢٠٠٣  
  ٥٢  ..٢٠٠٦-١٩٩٧عدد املواطنني األجانب وتكلفة الرعاية الطبية املقدمة هلم حبسب السنة واخلدمة،   - ٦  
  ٦٧  .........................................................إيرادات املعهد الوطين للمرأة ونفقاته  - ٧  
  ١٠٠  .................................................................٢٠١٠-٢٠٠٦فترة الوالية   - ٨  
  ١٠٢  ........٢٠٠٦املرشحون ملقاعد اجلمعية التشريعية حبسب احلزب السياسي والنسبة املئوية للنساء،   - ٩  
  ١٠٦  ............................................................٢٠١٠-٢٠٠٦النساء املعّينات،   - ١٠  
  ١٠٨  .................................٢٠١٠-١٩٩٠ة التشريعية، اشتراك اإلناث والذكور يف اجلمعي  - ١١  
  ١١٣  .................٢٠٠٥سجالت للمنظمات واملؤسسات النسائية املنخرطة يف القضايا اجلنسانية،   - ١٢  
  ١١٦  ............................موظفو وزارة اخلارجية والعبادة موزعني حبسب اجلنس ونوع اخلدمة  - ١٣  
  ١١٦  .................موظفو وزارة اخلارجية والعبادة الشاغلون لوظائف رفيعة املستوى حبسب اجلنس  - ١٤  
  ١٣٢  ..........................................................أرقام أساسية لعمل الرجال والنساء  - ١٥  
  نسبة متوسط الدخل الشهري لألشخاص العاملني يف الوظائف الرئيسية بني النساء والرجال حبسب               - ١٦  

  فرع النشاط، واجملموعة الوظيفية، والفئة الوظيفية، والقطـاع املؤسـسي، ومـستوى التعلـيم،                   
     ١٤٩  ...........................................................................٢٠٠٦-٢٠٠٢  

  ١٧٦  .....٢٠٠٥خاص الذين يعيشون يف حالة فقر، حبسب اجلنس والفئة العمرية، يف كوستاريكا، األش  - ١٧  
  ١٨٠  ........................)٢٠٠٦-١٩٩٩(األشخاص املشمولون بعمليات تدريب التنمية البشرية   - ١٨  
  ١٨١  .........)٢٠٠٦-١٩٩٩( األشخاص املشمولون يف املؤسسات التعليمية :متابعة برنامج لنكرب معاً  - ١٩  
  ١٨٥  ................ يف إعانات السكن العائلي املدفوعة، حبسب جنس معيل األسرة املعيشيةاالستثمار  - ٢٠  
  ١٨٩  .........................٢٠٠٦-١٩٩٩تطور اإلقراض للمرأة عن طريق مبادرة مصريف التنمية،   - ٢١  
 ١٩٠  ............................................................................اإلقراض للنساء  - ٢٢  
  ١٩٢  ......................................................عدد الصفقات اإلمنائية: الصريفة اإلمنائية  - ٢٣  
  ١٩٨  ..................................٢٠٠٦-٢٠٠٣تلقي،  الوصول إىل األراضي حبسب جنس امل  - ٢٤  
  ١٩٩  .............................................٢٠٠٦-٢٠٠٣، الدعم التنظيمي، حبسب اجلنس  - ٢٥  
  ٢٠٠  ............................................٢٠٠٦-٢٠٠٣، املساعدة االئتمانية حبسب اجلنس  - ٢٦  
  ٢٠٠  ...............................................٢٠٠٦-٢٠٠٣، الدعم التدرييب حبسب اجلنس  - ٢٧  
  ٢٠١  .................................................٢٠٠٦-٢٠٠٣، دعم اإلنتاج حبسب اجلنس  - ٢٨  
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  مقدمة  -ألف   
الدول املوقعة على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال          إن كوستاريكا واحدة من       -١

 ٢ الـصادر يف     ٦٩٦٨وقد صدقت على االتفاقية مبوجب القانون رقـم         . التمييز ضد املرأة  
 / كـانون الثـاين    ١١ الذي ُنشر يف اجلريدة الرمسيـة يـوم          ١٩٨٤أكتوبر  /تشرين األول 

  .١٩٨٦أبريل / نيسان٤يف وقد أودع الصك لدى األمني العام لألمم املتحدة . ١٩٨٥ يناير
ولدى التصديق على االتفاقية، تعهدت كوستاريكا بأن تقدم تقارير عن امتثاهلا هلذه              -٢

الذي  اخلامس والسادس   تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني   وبالتايل، فهي تقدم اآلن     . االتفاقية
 وقد سبق تقدمي    .٢٠٠٧أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٣مارس  / فترة السنوات األربع من آذار     يغطي

  .٢٠٠٣مارس / األويل والثاين والثالث والتقرير الرابع يف آذارالتقرير اجلامع للتقارير
والغرض من نظام اإلبالغ هو تقدمي وصف للتدابري اليت يتخذها البلد فيمـا يتعلـق           -٣

 تقدم   منها اليت تنص على أن الدول األطراف تتعهد بأن         ١٨باالمتثال لالتفاقية، عمالً باملادة     
إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً عما اختذته من تدابري تشريعية وقضائية وإدارية وغريهـا      

  . من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد
وحيدد نص االتفاقية الذي يشكّل املصدر املوضوعي لاللتزامات اليت يتعهد هبا البلد              -٤

شريعية والقضائية واإلدارية والتدابري األخرى اليت جيب أن ُتقدم كوستاريكا تقارير           التدابري الت 
، وإن مل تكـن تلـك       ١٦ إىل   ١وترد هذه االلتزامات على حنو التحديد يف املواد من          . عنها

وبعض هذه املواد بسيط إىل حد كبري، يف حني أن بعضها اآلخـر             . املواد مترابطة بالضرورة  
 إنه يغطي عدداً من االلتزامات املختلفة اليت يتعني تقدمي املزيد من التفاصيل             أكثر تعقيداً حيث  

وال بد يف كل حالة من تقدمي معلومات أساسية بشأن اجلوانب اليت سبقت تغطيتـها         . بشأهنا
وجيري الرجوع أيـضاً إىل جمـاالت       . يف التقارير السابقة ألغراض املقارنة مع الوضع الراهن       

هتا اللجنة وإىل توصياهتا العامة واخلاصة بشأن التقارير السابقة حىت يتـسىن            االهتمام اليت ذكر  
  .للجنة أن حتكم فيما إذا كانت قد أوليت العناية الواجبة ملخاوفها وتوصياهتا

  املنهجية  -باء   
 يتسىن تنظيم اجلوانب املختلفة الـيت يغطيهـا هـذا           لكي املصفوفاتُوضع عدد من      -٥

  .مفاهيمي، أو مصفوفة، يتألف من مخسة أعمدة يتصل كل منها باالتفاقيةوأُعد منوذج . التقرير



CEDAW/C/CRI/5-6 

9 GE.10-42099 

 املصفوفة املفاهيمية    

االلتزامات املنصوص عليها 
  يف فرادى مواد االتفاقية

املعلومات اليت قـدمها البلـد يف       
التقرير الـدوري الرابـع املقـدم       

 مـن اتفاقيـة     ١٨مبوجب املادة   
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

 - ١٩٩٨أبريل  /نيسان(املرأة  ضد  
  )٢٠٠٢مارس /آذار

(CEDAW/C/CRI/4) 

املعلومات اليت قـدمها البلـد يف       
تقريره املرحلي عـن االمتثـال      

 - ٢٠٠٢أبريل  /نيسان(لالتفاقية  
  )٢٠٠٣مارس /آذار

جمال اهتمام 
  اللجنة

التوصيات اليت 
  أصدرهتا اللجنة

حدَّد فيها مؤشرات مستهَدفة بغية الوقـوف   أما املصفوفة الثانية فهي مصفوفة دينامية تُ        -٦
على مدى االمتثال اللتزامات ُمحددة وإظهار املصادر اليت اسُتِمدت منـها املعلومـات ذات              

أما العمودان األوالن فيعرضان االلتزامات اليت تعهدت هبا        . وهلذه املصفوفة أربعة أعمدة   . الصلة
هذا الشأن، مبا يف ذلك اقتراحاهتا احملـددة        كوستاريكا حبسب رقم املادة، وتوصيات اللجنة يف        

ويف كل حالة، يرد ذكر معلومات مفيـدة،  . بشأن اإلجراءات القابلة للتحقق اليت يتعني اختاذها     
واملـصفوفة الديناميـة مـصممة علـى        . فضالً عن أنواع املؤشرات ذات الصلة هبذا التقرير       

  :التايل النحو

  املصفوفة الدينامية    
وص عليهـا يف    االلتزامات املنص 
  املصادر  املؤشرات التوصيات اليت أصدرهتا اللجنة  مواد االتفاقية

ولدى إعداد هذه األدوات، ُعقدت مشاورات مع خمتلف املؤسسات العامة يف كل              -٧
من السلطتني التنفيذية والتشريعية، مبا يف ذلك أمانة املظامل ومكتب املراقب العام للجمهورية،             

وكان الغرض مـن املـشاورات هـو        . ائي واحملكمة االنتخابية العليا   فضالً عن اجلهاز القض   
وقدمت أيـضاً بعـض     . احلصول على معلومات عن كيفية تنفيذ الواليات يف كوستاريكا        

مث جرى بعد ذلك تقاسم معلومـات       . منظمات اجملتمع املدين معلومات ذات صلة باملوضوع      
 مع ممثلي خمتلف الفروع احلكومية،      عن بعض من التطورات األكثر أمهية يف خالل اجتماعني        

ووزارة اخلارجية وشؤون العبادة، واملؤسسات العامة، واملكاتب البلدية املعنية بشؤون املرأة،           
وقد توىل الدعوة إىل عقد هذه االجتماعات املعهد        . ومنظمات املرأة، ومنظمات اجملتمع املدين    

  . قوق اإلنسانالوطين للمرأة حتت رعاية معهد البلدان األمريكية حل
ومن خالل املدخالت الواردة من املؤسسات، أُِعدت مصفوفة حتليلية هبدف إظهار             -٨

ما إذا كان من املكن التحقق من املؤشرات من حيث االلتزامات احملددة املنصوص عليهـا يف            
وتشمل املصفوفة األنشطة اليت اضـطلعت هبـا        . االتفاقية أو التوصيات اليت أصدرهتا اللجنة     

، وتتـضمن   ٢٠٠٧أبريـل   / ونيسان ٢٠٠٣مارس  /تلف الكيانات احلكومية فيما بني آذار     خم
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بيانات ذات صلة باملوضوع مقدمة من مصادر خمتلفة؛ وإن مل تكن هذه البيانـات مرتبطـة                
ويف هـذه احلالـة،    . ارتباطاً مباشراً باملؤشرات، فإهنا ذات صلة بالقضايا األساسية املطروحة        

يشري العمود األول إىل االلتزامات اليت يتعهد البلد بتنفيذها         . بعة أعمدة ُنظمت املصفوفة يف أر   
وأما العمود الثالث فيـبني     . بينما يتضمن العمود الثاين املؤشرات املبيَّنة يف املصفوفة الدينامية        

إذا كان قد مت التحقق من هذه املؤشرات أم ال وإىل أي مدى، ويتضمن العمود األخـري                  ما
  :وُتعرض هذه املعلومات كلها على النحو التايل. ةمعلومات إضافي

  املصفوفة التحليلية    
االلتزامات املنصوص عليهـا يف     

  املعلومات ذات الصلة  التحقق من املؤشرات  املؤشرات احملددة مسبقاً  االتفاقية وتوصيات اللجنة

ومن خالل املعلومات املقيدة يف املصفوفات على حنـو منـهجي، جيـري حتديـد          -٩
. جنازات واإلخفاقات الرئيسية املتعلقة هبذه الفترة، فضالً عن العقبات اليت متت مواجهتـها  اإل

  .وقد مسح هذا بالتعرف على التحديات اليت ال تزال معلقة
  .وبعد اكتمال مرحلة التحليل، جرت صياغة التقرير وفقاً للهيكل التايل  -١٠

   املرأة يف كوستاريكالوضععرض عام   -أوالً   
ظهر حتليل جرى للفترة املشمولة بالتقرير أن املؤسسات املعنية قد أحرزت تقـدماً             ُي  -١١

كبرياً يف احلفاظ على التقدم احملرز حىت اآلن ويف املضي قدماً فيما تبذله من جهود للحصول                
كما يلقي التحليل الضوء علـى      . على اعتراف باحلقوق اجلديدة املنصوص عليها يف االتفاقية       

والتقارير السابقة تـشهد بـسرعة   . تطرح حتديات ال يزال يتعني التغلب عليها عقبات معينة   
التقدم احملرز فيما يتعلق بالنهوض حبقوق املرأة غري أن توسيع نطاق املكاسب احملققة حىت اآلن          
وتدعيمها خالل هذه الفترة اجلديدة اليت مير هبا البلد حيتاج إىل قدر هائل من الوقت واجلهد                

 (Política Nacional para la Igualdad y Equidad deالنتائج هامشية فحـسب ورمبا تكون 

(Género, 2007.  
ولدى إعداد هذا التقرير، جرى حتديد اجملاالت اخلمس التالية بوصـفها اجملـاالت               -١٢

الرئيسية اليت يتعني تناوهلا فيما يتعلق باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية والتقـدم احملـرز               
املساواة واحلماية، والوظائف واالقتصاد، والصحة، والتعليم      : ت اليت جرت مواجهتها   والعقبا

ومثة موضوعان رئيسيان ميثالن قامساً مشتركاً بـني        . والثقافة، واجلوانب السياسية واملشاركة   
  .كافة هذه القضايا مها التمييز والفقر

روحـة للعمـل يف     ويف كل من هذه اجملاالت، جرى التعرف على التحـديات املط            -١٣
  .املستقبل يف عملية توسيع نطاق حقوق املرأة ومحايتها
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وقبل مناقشة هذه اجملاالت، ينبغي اإلشارة إىل ثالث قـضايا أساسـية بوصـفها                -١٤
 هي إعداد السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بـني          األوىلالقضية  : معلومات أساسية 

ي غياب نظام متكامل للمؤشرات اجلنسانية؛ والثالثة هي         ه الثانيةاجلنسني وعرضها؛ والقضية    
للنـهوض بـاملرأة طـوال      ) املعهد الوطين للمرأة  (احلالة اخلاصة اليت واجهتها اآللية الوطنية       

  .٢٠٠٦ ويف بداية عام ٢٠٠٥ عام

  السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني  )أ(  
ققت يف خالل الفترة قيد االستعراض إعداد الـسياسة         من اإلجنازات الرئيسية اليت حت      -١٥

وقد توىل املعهد الوطين للمرأة تنسيق      . الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني وعرضها      
 ٣٠ الصادر يف   ٧٨٠١رقم  (تصميم هذه السياسة احلكومية عمالً بالقانون املنشئ هلذا املعهد          

ن على أن أحد األغراض الرئيسية للمعهد الـوطين         وينص هذا القانو  ). ١٩٩٨أبريل  /نيسان
للمرأة يتمثل يف صياغة وتشجيع السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بـني اجلنـسني،              
وذلك بالتنسيق مع املؤسسات العامة والوكاالت احلكومية اليت تنفذ برامج املـرأة، ورصـد          

لوطين للمرأة تنسيق هذه الـسياسة يف إطـار   وقد تقرر أن يتوىل املعهد ا  ). ٣املادة  (االمتثال  
  . االتفاقات املعقودة مع األفرع الثالثة للحكومة واحملكمة االنتخابية العليا واجملتمع بكامله

وُيعترب اعتماد السياسة املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني حدثاً بارزاً، نظراً ألنـه       -١٦
ة تشاركية اشترك فيها عدد كبري مـن الـسكان   حظي بتأييد احلكومة وأُعد من خالل عملي    

جديداً يتضمن حتديـداً اسـتراتيجياً      " عقداً اجتماعياً "وُترسي هذه السياسة    . وأفرقة العمل 
وهـي مقتـرح    . للقضايا اليت جيب أن يتناوهلا البلد واجملتمع يف خالل فترة زمنية ُمحـددة            

  . والعدل بني اجلنسنيإلحداث تغيري اجتماعي وثقايف يهدف إىل حتقيق املساواة
وتألف الفريق . وكان فريق لدعم السياسات قد أنشئ من أجل تصميم هذه السياسة         -١٧

من ممثلني عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية واحملكمـة االنتخابيـة             
بداية وأتاح هذا منذ ال   . العليا، وقدمت هذه اجلهات كلها ُمدخالت ودعماً ومساعدة نشطة        

حتقيق واحد من األهداف الرئيسية للمبادرة، أال وهو إشراك مجيع فروع احلكومة يف صوغ              
  .هذه السياسة احلكومية حتت قيادة املعهد الوطين للمرأة

وتتضمن السياسة ثالثة خطوط عمل استراتيجية هـي االسـتقالل االقتـصادي،              -١٨
  أساسية للجهود الرامية إىل التغلب علـى       واملشاركة السياسية، والتغيري الثقايف، وكلها أمور     

وتتصدى خطوط العمل هلـذه     . حواجز انعدام املساواة اليت تؤثر على املرأة على حنو التحديد         
تشابكة على درجة عالية من األولوية حيث إهنا تتناول العقبات اهليكلية اليت أنشأت        املقضايا  ال

ذي يتبدى يف مستويات الفقـر والبطالـة        الفجوات اجلنسانية وفاقمت من انعدام املساواة ال      
  .واملمارسات االجتماعية والثقافية االستبعادية اليت تقّوض النهوض باملرأة
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وتتمثل أهداف املساواة والعدل بني اجلنسني يف التشجيع علـى رعايـة األسـرة                -١٩
وإدرار باعتبارها مسؤولية اجتماعية، وضمان تقدير العمل املرتيل؛ وتشجيع العمالة اجليـدة            

الدخل، فضالً عن املستوى اجليد من التعليم والرعاية الصحية حبيث يتسىن تعزيز املـساواة؛              
وضمان احلماية الفعالة حلقوق املرأة ومحايتها من كافة أشكال العنف؛ وزيادة مشاركة املرأة             

  . السياسية وتعزيز املؤسسات العامة بأسلوب يشجع املساواة والعدل بني اجلنسني
قد جرى حتديد عدد من آليات اإلدارة واملتابعة الرامية إىل منح هـذه الـسياسة               و  -٢٠

وكان أحد التحديات الرئيسية هو التنسيق بني خمتلف القطاعات واملؤسسات . مقومات البقاء 
وهذا جهد يتجاوز القطاع االجتماعي وهو القطاع الذي ُيعىن به املعهد           : والربامج املشاركة 
وكان التحدي اآلخـر هـو إجيـاد القـدرات     . ديد من هذه املؤسسات الوطين للمرأة والع  

  .الضرورية لتنفيذ السياسة بكاملها، فضالً عن أهدافها احملددة

  عدم وجود نظام متكامل للمؤشرات اجلنسانية  )ب(  
أدى عدم وجود نظام متكامل للمؤشرات اجلنسانية من أجل تقييم وضـع املـرأة                -٢١
ز أو التحديات اليت تواجهها يف محاية حقوقها يف جمـاالت الـصحة             يتعلق بالتقدم احملر   فيما

والعمل والتعليم والوصول إىل احملاكم واالئتمان وملكية األراضي إىل تقويض اجلهود الرامية            
ويتعذر إذن اإلبالغ مبزيد من الدقـة  . إىل تنفيذ منهجية للتصدي هلذه القضية على حنو خطري    

  . عَتزم من االتفاقية وإعداد التقييم املطلوبعن وضع املرأة على النحو املُ
ولكي يتسىن إعداد مؤشرات جنسانية، جيب أن تكون بيانات املؤسسات احلكومية             -٢٢

غري أن قدرة العديد من هذه املؤسسات على إجراء هذا التوزيع           . موزَّعة حبسب نوع اجلنس   
االجتماعي على سبيل املثـال     فإدارة عالقات العمل بوزارة العمل والضمان       . حمدودة للغاية 

 ما تقدمت هبا النساء أمام املؤسسات العامة واخلاصة من          عدد بشأنمتتلك أي إحصاءات     ال
وسعياً إىل إجياد حل هلذه املشكلة، أصـدر املعهـد          . شكاوى التمييز يف جمال العمل ونوعها     

االجتمـاعي   العدل بني اجلنسني التابعة لـوزارة العمـل والـضمان            ووحدةالوطين للمرأة   
 هتدف إىل تعزيز توزيع البيانات حبسب نوع اجلنس وإعداد ٢٠٠٦أبريل /توجيهات يف نيسان

ولكي يتسىن رصد وحتديد مدى وصـول العمـال إىل          . إحصاءات جنسانية داخل الوزارة   
خدمات الوزارة، والتعرف على االنتهاكات احملددة حلقوق العمل اليت ُترتكَب ضد املرأة، من             

ضع إحصاءات موزعة حبسب نوع اجلـنس وحتديـد أنـواع احلقـوق الـيت              الضروري و 
  .انتهاكها جرى
ويف اجلهاز القضائي، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتوزيع اإلحصاءات حبـسب              -٢٣

نوع اجلنس، ال يوجد حىت اآلن سجل يبيِّن ما هي قطاعات الـسكان الـيت ُتقـدَّم إليهـا        
، ٢٠٠٣ العام للخدمات يف تقريره الـسنوي لعـام          وكما الحظ مكتب املراقب   . اخلدمات

يؤدي هذا إىل استحالة إعداد منوذج لسمات املستخِدمني املتقدمني بالـشكاوى، ومـن مثّ              
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استحالة حتليل املؤشرات اجلنسانية وإعدادها وإلقاء الضوء على ما يظهر من أنواع التمييـز              
  .وانتهاكات احلقوق

أة اتفاقاً مع املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد الـسكان،         وقد وقَّع املعهد الوطين للمر      -٢٤
ينص على تعميم املنظور اجلنساين يف إنتاج اإلحصاءات الصادرة عن نظـام اإلحـصاءات              

وينص االتفاق أيضاً على حتديث املؤشرات اجلنـسانية القائمـة وإعـداد            . الوطنية ونشرها 
لقائمة بني الرجـال والنـساء يف       مؤشرات جديدة إلظهار الوضع احلايل للمرأة والفجوات ا       

وباستخدام هذه املعلومات باإلضـافة إىل      . اجملاالت اليت هلا أمهية رئيسية يف التكامل والتنمية       
املعلومات املتحصَّل عليها من االستقصاءات الدورية مثل استقصاء اُألسر املعيشية، سوف ُيعد    

والفكرة من وراء ذلـك هـي       . املرأةاملعهد الوطين للمرأة برناجماً حبثياً بشأن وضع حقوق         
التعرف على التقدم احملرز والتحديات املواَجهة فيما ُيبذل من جهود لضمان توفري احلمايـة              
الفعلية حلقوق املرأة يف خمتلف اجملاالت واألبعاد، يف ظل االلتزامات اليت تعهدت هبـا دولـة                

 مؤشرات أخرى سـتتيح     وسوف يساعد هذا الربنامج البحثي يف التعرف على       . كوستاريكا
  .رصد التقدم احملرز يف النهوض حبقوق املرأة بصورة دورية

  )املعهد الوطين للمرأة(اآللية الوطنية   )ج(  
يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، مّر املعهد الوطين للمـرأة بأزمـة خطـرية                -٢٥

 احلالة خالل فترة واملعهد يف سبيله إىل التعايف من هذه. استمرت حوايل اثين عشر شهراً
  .اإلبالغ الراهنة

 / ونيـسان  ٢٠٠٥يونيـه   /ويف أثناء هذه األزمة اليت وقعت فيما بـني حزيـران            -٢٦
، عاىن النهوض حبقوق املرأة من تراجع خطري حيث إن احلكومـة مل تـضطلع            ٢٠٠٦ أبريل

تعزيز املعهد  وتوقفت اجلهود الرامية إىل     . بالكامل مبسؤولياهتا فيما يتعلق حبماية تلك احلقوق      
وكان ما فعله املعهـد     . بوصفه مؤسسة وإىل تنفيذ تعميم املنظور اجلنساين يف السياسة العامة         

قليالً يف جمال تعزيز احلوار ومتكني املرأة من املشاركة يف هيئات اختاذ القرارات؛ وعالوة على               
مبـستقبل هـذه    ذلك، مل يشارك املوظفون أنفسهم إال مشاركة ضئيلة يف املناقشات املتصلة            

واختلفت اإلدارة واملوظفون التقنيون بشأن مسائل مثل احلقوق اجلنسية واإلجنابية          . املؤسسة
  .وكيفية التصدي للعنف املرتيل، وأثر كل هذا على أعمال املعهد

 ٢٥وعلى الرغم من أن برامج عديدة كانت يف حاجة إىل متويل، وأنه مل ينفَّذ سوى           -٢٧
، فقد أهنى املعهد الوطين للمرأة هـذه        ٢٠٠٥غيل السنوية حبلول عام     يف املائة من خطة التش    

 من مليار كولون إىل اللجنة الوطنية التقـاء الطـوارئ           يقربالسنة بفائض كبري وحوَّل ما      
وأُعيد تنظيم املعهد ألسباب مل يسبق      .  املنشئ للمعهد  للقانونوالكوارث، يف انتهاج صارخ     
  .للصراع داخل املنظمة مما تسبب يف انتهاك حقوق املوظفنيتوضيحها أبداً، مما هيأ مناخاً 
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 من تدابري الطوارئ حلل     ، نفذت اإلدارة اجلديدة للمعهد عدداً     ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار   -٢٨
أُجريـت دراسـة    : واتُّخذت مجلة خطوات من بينها ما يلي      . املشاكل اخلطرية اليت وجدهتا   

ا الفائض الكبري على مدى السنوات الثالث      لتحديد السبب الذي أدى باملعهد إىل مراكمة هذ       
السابقة، وُوضعت خطة جديدة لإلنفاق وتنفيذ امليزانية؛ وقُدم طلب لتحديد آليـة تنـسيق              
لرصد خطة استثمار األموال احملولة إىل اللجنة الوطنية التقاء الطوارئ والكوارث؛ وجـرى             

 اإلجراءات اإلدارية الـيت بـدأ       تشجيع احلوار وإنشاء آليات بديلة لتسوية املنازعات لتناول       
اختاذها ضد املوظفني والقضاء على مناخ الرتاع الداخلي؛ واستئناف اجلهود الرامية إىل تعزيز             
الدور القيادي للمعهد، مبا يف ذلك صوغ السياسة العامة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني              

ك مـع املـوظفني عمليـة ختطـيط     اجلنسني، والتشاور والتفاوض بشأهنا؛ وأُعدت باالشترا    
وأعيد تنشيط التعاون مـع     . استراتيجي لتنفيذ سياسات متسقة مع اخلطط الشاملة للحكومة       

 خالل األزمة؛ وبالتشاور مع منظمات اجملتمع املـدين         الوكاالت الدولية، الذي كان حمدوداً    
  . خاصا باملرأةواملؤسسات العامة، أُعد برنامج تشريعي تضمن مشاريع قرارات هتتم اهتماما

  جماالت التحليل    
 يف حتقيق املساواة والعدل بني اجلنسني علـى          قدماً للمضي املبذولةركزت اجلهود     -٢٩

  .اجملاالت التالية

  املساواة واحلماية  )أ(  
 من حيث اإلجراءات التشريعية مـن       وكانت املفترة املشمولة هبذا التقرير أقل إنتاجاً        -٣٠

ومما يدل على ذلك أن عدد القوانني الـيت         .  السابق املقدم إىل اللجنة    العقد الذي مشله التقرير   
ويف خالل الفترة بني    . ُسنت بغرض مكافحة التمييز ضد املرأة على حنو التحديد كان ضئيالً          

، أحرزت اجلمعية التشريعية بعض التقـدم يف اعتمـاد          ٢٠٠٦مايو  / وأيار ٢٠٠٢مايو  /أيار
غري أن  .  املرأة وضمان املساواة والعدل بني اجلنسني      ضد قوانني مصممة للقضاء على التمييز    

 ٢٠٠٦مايو  /عدة خطوات قد اتُّخذت يف خالل فترة والية جملس الشيوخ اليت بدأت يف أيار             
لتعزيز التشريعات لصاحل املرأة، ومارست املؤسسات العامة واملنظمات االجتماعية واملنظمات          

نتيجة لتلك اإلجراءات، سن اجلهاز التـشريعي       و. النسائية أنشطة ضغط لتحقيق هذا الغرض     
احلايل ثالثة قوانني، هي قانون جترمي العنف ضد املرأة، وقانون حظر زواج األشـخاص دون               
اخلامسة عشرة من العمر الذي يعزز محاية الفتيات واملراهقني؛ والقانون املتعلق بتدابري تعزيز             

  .ت واملراهقنيمكافحة االستغالل اجلنسي للقصَّر ومحاية الفتيا
وفيما يتعلق بالعنف والتمييز ضد املرأة، يشكّل اعتماد قانون جترمي العنف ضد املرأة               -٣١

عالمة بارزة يف حركة النهوض حبقوق اإلنسان للمرأة يف كوستاريكا حيـث إنـه يـوفّر                
 ىلوقد طُرح مشروع القرار املتعلق هبذه املسألة للمـرة األو         . ضمانات معزَّزة حلماية حقوقها   

، عندما أقدم ممثلون عن الدولة، واملعهد الوطين للمـرأة،          ٢٠٠٠يف اجمللس التشريعي يف عام      
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وأمانة املظامل املعنية باملرأة والتابعة ألمانة املظامل، واللجنة الدائمة املخصصة املعنية بقضايا املرأة 
اً من أجل اعتمـاد     والتابعة للجمعية التشريعية، وعدد من املنظمات النسائية على العمل سوي         

  .هذا القانون
ومع َسن هذا القانون، أصبحت كوستاريكا أول بلد يف العامل ُيجرِّم العنـف ضـد       -٣٢

وميثّل هذا القانون استجابة للتوصية اليت أصـدرهتا اللجنـة          . املرأة، ويعترب قتل اإلناث جرمية    
 املقّدم من كوستاريكا، واليت     املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتصل بالتقرير األخري         

تقضي بأنه ينبغي أن تعترف دولة كوستاريكا بأن العنف املُرتكَب ضد املرأة هـو انتـهاك                
حلقوق اإلنسان ويشكّل متييزاً صارخاً ضد املرأة، وأنه ينبغي هلا أن تعمل على اعتماد وإصدار   

  .ات الالزمة لتحسني تطبيقهقانون املعاقَبة على العنف ضد املرأة، ووضع اللوائح واإلجراء
وأصبحت احلكومة تواجه اآلن التحدي املتمثل يف تفسري هذا القـانون وتطبيقـه               -٣٣

ويتطلب هذا جهداً جيد التنسيق من جانب املؤسـسات املعنيـة، حتـت             . بطريقة صحيحة 
  . إشراف اجملتمع املدين

ـ   . واُتخذت إجراءات أخرى تنّم بالفعل عن إحراز تقدم         -٣٤ در مـثالً يف    فهكـذا، ص
  بروتوكول مشترك بني الوكاالت إلكمال قانون العنف املرتيل، وجرى         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

وباإلضافة .  اجلنسي يف خمتلف الوكاالت احلكومية     التحرشتعديل أو اعتماد أنظمة ملكافحة      
ة إىل ذلك، أُلغيت أخرياً املمارسة املتمثلة يف عقد جلسات املصاحلة اليت كان يشجعها القضا             

وقد كُشف النقاب عن هذه املمارسة وُحظرت رمسياً        . بني النساء واملعتدين عليهن املزعومني    
فهذا اإلجراء مل يكن قد جرى إرساؤه مبوجب أي من األنظمـة            . بواسطة أحد التوجيهات  

ومن مثّ فقد كان غري مشروع، نظراً ألنه حيول دون وصول املرأة إىل نظـام العدالـة وإىل                  
  .ّد من وصوهلا إليهما، مما كان ُيعرِّضها لألذى البديناحلماية، أو حي

ومن األوضاع اليت تشكّل متييزاً بالغاً ضد املرأة واليت نشأت عن ثغرة يف التشريعات                -٣٥
فالقانون . القائمة التحرش اجلنسي يف العمل عندما كان يرتكبه املوظفون العموميون املُنتخبون

يث ال ميكن معاقبتهم على اإلقدام على التحرش اجلنـسي؛          ال ينطبق على هؤالء املوظفني حب     
وبالتايل كانت النساء الاليت يوظفهن املشّرعون أو السلطات احمللية ال يلقون محاية يف ظـل               

ويف أثناء فترة   . هيكل نفوذ هؤالء املوظفني الذين ال خيضعون للعقوبات اليت ُيرسيها القانون          
ن احلاالت على اجمللس التشريعي عندما اهتمـت إحـدى     اإلبالغ احلالية، طُرح هذا النمط م     
ويف هذه احلالة، مل يقتصر األمر على اسـتحالة توقيـع       . املوظفات ُمشرِّعاً بالتحرش اجلنسي   

والقضية حالياً . جزاءات قانونية، بل إن اجمللس التشريعي مل يوّجه حىت اللوم إىل اجلاين املزعوم
  . معروضة أمام احملاكم

ألنظمة الداخلية متسقة يف العديد من احلاالت مـع القـانون وال جيـري             وليست ا   -٣٦
 إذ جيري التشجيع بطريقة خاطئة على املـصاحلة، وعنـدما جيـري           . تطبيقها بطريقة سليمة  
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ومثة ثغـرة   . تطبيقها، تسحب الضحية شكواها عادة، مما ميهِّد الطريق لإلفالت من العقاب          
  .إجراء خاص ينظِّم الترهيب يف مكان العملأخرى تتمثل يف عدم وجود أي تشريع أو 

ولعل العدد املتزايد من شكاوى التحرش اجلنسي اليت قُدمت إىل أمانة مظامل املـرأة                -٣٧
فاملرأة مل تعد ُتـدرك  . التابعة ألمانة املظامل يشكّل مؤشراً على تزايد الوعي وعلى متكني املرأة   

 وإمنا أصبحت تعرف أيضاً أن هناك آلية     أهنا ليست مرغمة على السماح هبذا العنف فحسب،       
قانونية اللتماس احلماية مبا يف ذلك إجراء ينجح يف بعض األحيان وُيطبق على حنو سـليم يف        

  . القطاع العام، وإن كان حمدوداً أكثر يف القطاع اخلاص
ويتعني علـى اجمللـس     . ويطرح التعامل مع هذا النوع من العنف بعض التحديات          -٣٨

ن يسن مشروع قرار مدرجاً حالياً يف جدول أعماله يفرض عقوبات على املوظفني التشريعي أ
ويف الوقت نفسه، جيـب علـى وزارة       . العموميني املُنتَخبني الذين يرتكبون التحرش اجلنسي     

العمل والضمان االجتماعي أن تضاعف جهودها لدى إجراء عمليات التفتـيش يف أمـاكن            
ات اخلاصة ورصد أعماهلا على النحو املالئم فيمـا يتعلـق           العمل لتقدمي املشورة إىل الشرك    

باعتماد أنظمتها الداخلية وتنفيذها؛ وينبغي تشجيع هذه الشركات على كفالة عدم تـضمن             
أنظمتها اإلطارية أحكاماً تنص على تدابري قانونية من قبيل اجتماعات املصاحلة الـيت             

وينبغي لوزارة العمل   . العقاب مرة أخرى إىل النساء وتشجع على اإلفالت من          تسيء
والضمان االجتماعي أن حتتفظ بسجل تفصيلي موّزع حبسب نـوع اجلـنس جبميـع         

وينبغي فتح باب املناقشة بني منظمات العاملني وأرباب األعمـال          . الشكاوى املقدمة 
بشأن مسألة الترهيب يف أماكن العمل، وينبغي إيالء األولوية إلضافة قاعدة تتصل هبذا          

وتتضمن االتفاقية اجلماعية اليت تفاوض املعهد الوطين للمرأة . ع يف قانون العمل املوضو
بشأهنا مع قطاع احتادات العمال أحكاماً بشأن الترهيب يف أماكن العمل ميكن اختاذها             

  . منوذجاً تتبعه املؤسسات واملنظمات األخرى
صديق على عـدة    ، جرى الت  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢وجتدر اإلشارة إىل أنه فيما بني عامي          -٣٩

صكوك دولية يف جماالت مثل االجتار غري املـشروع يف املهـاجرين، واالجتـار يف البـشر،      
والتعذيب، تتضمن تعهداً من جانب الدولة بكفالة املساواة والعدل بني اجلنسني، وإن مل يكن             

وهـذه  . ذلك متوافقاً مع الفقرة املشمولة هبذا التقرير ولكنها مل ُتذكر يف التقارير الـسابقة             
الصكوك هي بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو، املكّمـل              

 الـصادر   ٨٣١٤القانون رقـم    (التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،         
، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة        )٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٦ يف

القانون (ألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية           النساء وا 
، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة )٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦ الصادر يف ٨٣١٥رقم 

القـانون  (التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة           
  ). ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٢ الصادر يف ٨٤٥٩ رقم
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وفيما يتعلق حبقوق املرأة املهاجرة، تسبب تطور طرأ على فترة اإلبالغ الراهنـة يف                -٤٠
، دخل القـانون اجلديـد للـهجرة        ٢٠٠٦أغسطس  /ففي آب . عرقلة التقدم يف هذا اجملال    

اخلاص للمرأة وبالتايل فهو    وهذا القانون ال يأخذه يف احلسبان الوضع        . واألجانب حيز النفاذ  
ال يتناول قضية املساواة بني اجلنسني على النحو املناسب، وإمنا يتبع هنجاً رمسياً وحمايداً جتـاه         

وهذا النوع من التشريعات . املساواة ومعاملة املرأة والرجل كما لو كانت أوضاعهما متطابقة 
هقني الذين يتعرضون خلطر الوقـوع      احملايدة يغفل االحتياجات اخلاصة للمرأة والطفل واملرا      

  .ضحية لالجتار غري املشروع أو ألشكال االعتداء األخرى الناشئة عن حالتهم اخلاصة
ومن مثّ فقد تعهدت اإلدارة احلالية مبراجعة هذا القانون وإعـادة صـياغته حبيـث                 -٤١

صكوك الدوليـة   يتضمن هنجاً جنسانياً ومتعلقاً حبقوق اإلنسان مع إيالء االعتبار الواجب لل          
  .القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان

ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أُحرز تقدم كبري يف مكافحة االجتار بالبشر ومحاية               -٤٢
وقد مكّن هذا من التحرك حنو اهلدف       . النساء الاليت يقعن ضحية لالجتار أو املعّرضات لذلك       

  .  من االتفاقية٦الذي أرسته املادة 
 ٢٠٠٥وأُنشئ التحالف الوطين ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار بالبشر يف عـام              -٤٣

كآلية توفّر وُتحّدد وتنّسق وتنفّذ خطة عمل ملنع هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان ومكافحتها 
. واملعاقبة عليها والقضاء عليها، من أجل محاية ضحايا هذه اجلرائم وحماكمة املسؤولني عنها            

اريكا أيضاً العمل على صياغة بروتوكول وطين إلعادة األطفـال واملـراهقني            وبدأت كوست 
، وقَّع ممثلون عـن وزارة      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ضحايا االجتار إىل أوطاهنم، ويف      

الداخلية والشرطة واألمن العام، ووزارة التعليم العام، ووزارة الصحة، واملعهد الوطين للمرأة،            
للهجرة واألجانب، والوكالة الوطنية لرعاية األطفال، وصندوق الـضمان         واإلدارة الوطنية   

وتتمثل الفكرة من ذلـك يف تقـدمي        . االجتماعي لكوستاريكا إعالن االلتزام بالربوتوكول    
مبادئ توجيهية إجرائية للمؤسسات العامة واخلاصة املشارِكة يف جهود اإلعادة إىل الـوطن             

ويـشكّل النـهج    . اليت يتعني اتباعها يف هذه العملية     ويف وضع اخلطوط العريضة للخطوات      
أما عدم التمييز، وخباصة ضد     . اجلنساين واحداً من املبادئ التوجيهية الراسخة يف الربوتوكول       

والربوتوكول هو مثال على التنسيق املشترك      . الفتيات احلوامل أو املراهقات، فيمثل مبدأ آخر      
  . وأفكار مجاعيةبني الوكاالت، حيث إنه نتاج ملناقشات

ففـي  . وتعهدت كوستاريكا أيضاً بتناول هذه املسألة على املـستوى اإلقليمـي            -٤٤
، اقترحـت   )١(، ويف إطار جملس وزراء شؤون املرأة التابع ألمريكـا الوسـطى           ٢٠٠٦ عام

ـ كوستاريكا على بلدان أمريكا الوسطى أن حتشد جهودها للتصدي ملشكلة االجتار             . املرأةب
ألول هلذه املبادرة هو إعالن بنما الذي اعترف فيه وزراء املنطقة مبدى خطورة             وكان الناتج ا  

__________ 

 .www.sica.int/commcaملزيد من املعلومات انظر  )١(
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املشكلة وتعهدوا باختاذ إجراءات مشتركة هتدف إىل مكافحة هذا االنتهاك اخلطري حلقـوق             
  . اإلنسان للمرأة يف املنطقة

املرأة مـن   بويف هذا السياق أيضاً، ُنظِّم مؤمتر أمريكا الوسطى األول املعين باالجتار              -٤٥
أجل هتيئة فرصة لتحليل هذه املسألة يف منطقة أمريكا الوسطى والتداول بشأهنا، مع التركيـز   

وكان . بصفة خاصة على حالة املرأة، بغية إعداد خطة عمل إقليمية تستند إىل توافق يف اآلراء        
ـ                  ى هذا هو أول مؤمتر من نوعه يؤِذن ببدء مرحلة جديدة يف الصراع من أجل القـضاء عل

وركّز االهتمام على احلاجة إىل وضع إطار قانوين لتعريف جرميـة           . االجتار باملرأة يف املنطقة   
ومن القضايا األخرى املطروحة على جدول األعمـال        . االجتار يف األشخاص وخباصة النساء    

املنـع، واحلمايـة،   : إعداد استراتيجيات وطنية وإقليمية لتناول اجلوانب التالية من املـشكلة    
  .قمع واملعاقبة، والتشريع، والسياسة العامةوال
وكما لوحظ أعاله، جرى التصديق على صكني دوليني ُيكمالن اتفاقيـة األمـم               -٤٦

  . املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وتواجه كوستاريكا اآلن التحدي املتمثل يف مواءمة تـشريعاهتا الداخليـة املتعلقـة       -٤٧

  .ص مع الصكوك الدولية اليت صدَّقت عليهاباالجتار يف األشخا
ونظراً ألن السلطة القضائية هي اآللية الرئيسية اليت تكفل محاية احلقوق، فقد كـان                -٤٨

تعميم املنظور اجلنساين واحداً من أهم التدابري اليت اُتخذت يف السنوات األخـرية يف جهـد                
بوصفه استراتيجية رئيسية إىل إنشاء وهكذا، أدى اعتماد العدل بني اجلنسني   . لتحديث النظام 

أمانة تقنية للقضايا اجلنسانية وإىل رسم السياسة العامة للعدل بـني اجلنـسني يف اجلهـاز                 
  .وتنفيذها القضائي

، وافقت حماكم اجلهاز القضائي بكامل هيئتها على        ٢٠٠٥نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٤٩
سة هو كفالة تكافؤ الفرص بني النـساء        سياسة العدل بني اجلنسني، والغرض من هذه السيا       

والرجال وضمان خلو قرارات اجلهاز القضائي وما تقدمه احملاكم من خدمات إىل اجلمهـور        
وأُدجمت أيضاً مبادئ العدل بني     . والعمليات الداخلية لنظام إقامة العدالة من التمييز اجلنساين       
  . ئيةاجلنسني وعدم التمييز يف مدونة قواعد األخالقيات القضا

وكان ال بد من إجراء عملية مطوَّلة من تصميم السياسات واملصادقة عليها ونشرها               -٥٠
واشـترك  . قبل التمكني من إرساء سياسة العدل بني اجلنسني يف مؤسسة اجلهاز القـضائي            

العديد من املسؤولني من خمتلف إدارات اجلهاز القضائي يف أنشطة التوعية والتدريب، وحقَّق             
، ُصمِّمت خطة عمل    ٢٠٠٦ويف عام   .  مشجعة جيب احلفاظ عليها ومتابعتها بعمق      هذا نتائج 

ومـن  . لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اجلهاز القضائي بكامله وُوضعت موضع التنفيـذ           
وجيري حالياً اختاذ   . املقرر تنفيذ مبادرة التعميم هذه تدرجيياً على مدى فترة من مخس سنوات           

م األخذ باملؤشرات اجلنسانية اليت من املنتظر أن تكون متوافرة يف مجيع            إجراءات لرصد وتقيي  
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وباإلضافة إىل ذلك، جرت املوافقة على إنشاء       . املكاتب القضائية، واالمتثال هلذه املؤشرات    
  .مرصد قضائي سيتوىل القيام جبملة أمور من بينها رصد تنفيذ هذه السياسة

لذي تؤديه احلكومة مع املؤسسات العامة كاجلهاز       ومثة تطور إجيايب آخر هو العمل ا        -٥١
القضائي، واملعهد الوطين للمرأة، وأمني املظامل املعين بشؤون املرأة يف أمانة املظامل، واجلامعات      

. احلكومية يف جمال تعزيز حقوق املرأة ونشرها كما هو منصوص على ذلـك يف االتفاقيـة               
 القضايا اجلنسانية، وجيري بذل جهود لتعزيز       وُتجرى أيضاً دراسات لتكوين خربات يف جمال      

قدرات املؤسسات واملواطنني مبا يضمن تطبيق احلقـوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة               
  . وإنفاذها ومحايتها

ففي خالل  . ولتكوين اخلربة يف جمال القضايا اجلنسانية أمهية أيضاً من الناحية الكيفية            -٥٢
 سلسلة من الدراسات البحثية، وصدرت ورقات عمـل         الفترة املشمولة هبذا التقرير، جرت    

وتساهم هذه اجلهود أيضاً يف حتّول للنموذج جيب أن حيدث          . الستخدامها يف اختاذ القرارات   
  .)٢(يف أي جمتمع لكي حيقق املساواة والعدل بني اجلنسني

. قوق املرأة لقد كان لعمل أمانة مظامل املرأة يف أمانة املظامل أمهية أساسية يف محاية ح               -٥٣
فأمانة املظامل هذه ُتجري حبوثاً وتتعرف على حاالت تنطوي على متييز ضد املـرأة وعلـى                

ويف خالل فترة اإلبالغ احلالية، ركزت أمانة املظامل املعنية باملرأة علـى            . انتهاكات حلقوقها 
طائفة من املسائل وأصدرت توصيات للمؤسسات احلكومية، وخباصة فيما يتعلق بـالتحرش            
اجلنسي والترهيب يف مكان العمل، والتمييز يف العمل ضد العامالت يف اخلدمـة املرتليـة،               
والتمييز ضد احلوامل واألمهات املُرضعات، واملسائل اخلاصة اليت تضر بالنساء الاليت ُحرمن             

  .من حريتهن والنساء املهاجرات، والعنف ضد املرأة

  الوظائف واالقتصاد  )ب(  
 باملقارنة مـع الفتـرة املـشمولة        العمالةري على حالة املرأة يف جمال       مل يطرأ تغري كب     -٥٤

. وقد زادت مشاركة املرأة يف قوة العمل على مدى العقود القليلة املاضـية            . بالتقرير السابق 
 يف املائة؛ غري    ٤٠,٤ عندما بلغت مشاركة املرأة الصافية نسبة        ٢٠٠٥وبلغت ذروهتا يف عام     
وتعرب عن هذا زيـادة     . من احلرمان عندما يتعلق األمر بإجياد الوظائف      أن املرأة ال تزال تعاين      

مشاركة املرأة يف األنشطة غري الرمسية أو األعمال القائمة حلساهبا اخلـاص، ويف الوظـائف               
اهلامشية أو وظائف الكفاف حيث تتلقى أجراً ضعيفاً أو ال تتلقى أي أجر وال يشملها اإلطار 

 ال حتميها أي ضمانات مثل الوصول إىل الـضمان االجتمـاعي،            التنظيمي الرمسي، ومن مثّ   
  .يف ذلك النظام الصحي ونظام التقاعد مبا

__________ 

 .www.inamu.go.crملزيد من املعلومات انظر  )٢(
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ويف سياق االقتصاد الوطين، جيب تصميم مقترحات السياسات العامة بأسلوب يأخذ   -٥٥
ة يف احلسبان حقيقة أن العمليات االقتصادية ليست حمايدة من الناحية اجلنسانية فيما يتعلق بقو

  .ومن مثّ فمن املهم إدماج القضايا االقتصادية للمرأة يف جداول األعمال الوطنية. العمل
ومثة تطور إجيايب يف جمال العمالة متثل يف مواءمة حقوق اخلدم يف املنازل مع العمال                 -٥٦

وهكذا، أصدرت الدائرة الدسـتورية التابعـة       . اآلخرين، ذكوراً وإناثاً، يف شىت أحناء البلد      
 قراراً مواتياً يف املوضـوع بـشأن طعـن          ٢٠٠٧مارس  /حكمة العليا باإلمجاع يف آذار    للم

دستوري قدمته رابطة اخلدم يف املنازل ضد أنظمة عمل اخلدم يف املنازل، وبالتحديـد ضـد      
  .ثالث فقرات يف قانون العمل تنتهك مبدأ املساواة بني اخلدم يف املنازل

لدستورية اخلدم يف املنازل عطلة أسبوعية من يـوم         ويف هذا القرار، منحت الدائرة ا       -٥٧
كما ُمنح اخلدم يف املنازل يومـاً     . واحد بدالً من نصف يوم كما كان حمدداً يف قانون العمل          

كامالً من الراحة يف أيام األعياد بدالً من نصف يوم؛ وُحظر على أرباب العمل مطالبة اخلدم                
ر على أرباب العمل توزيع ساعات العمل االثنيت        يف املنازل بأداء ساعات عمل إضافية؛ وُحظ      

 ساعة، مع مراعاة أن من املفترض أن تكون ساعات العمـل      ١٥عشرة على فترة واحدة من      
كما حذفت الدائرة الدستورية حكماً يف قانون العمل يقضي بأن العاملني البالغني            . متواصلةً

 سـاعة   ١٢إال بالعمل ملدة أقصاها      عاماً ال ميكن مطالبتهم      ١٩ عاماً وأقل من     ١٢أكثر من   
غري أنه فيما يتعلق باملسألة الرئيسية املتمثلة يف يوم العمل، أكدت الدائرة ما ينص عليه               . يومياً

 ساعة بدالً من الـساعات الثمـاين الـيت        ١٢القانون بأن احلد األقصى ملدة يوم العمل هي         
  . العاملون طلبها
ال اخلدم يف املنازل يواجهون التحدي املتمثل يف        وعلى الرغم من هذا النجاح، ال يز        -٥٨

حتقيق االعتراف حبقهم يف يوم عمل من مثاين ساعات حىت ُيعاملوا معاملة متساوية مع مجيـع    
وبسبب هذا النظام الداخلي املتعلق بيوم العمل، ال يزال هذا القطاع يعاين            . العاملني اآلخرين 

صل الثامن من قانون العمل الناظم لتوظيف اخلدم        ومثة مشروع قانون بتعديل الف    . من التمييز 
 عاماً على مدى ثـالث      ١٥يف املنازل بأجر، ظل على جدول أعمال اجلمعية التشريعية طيلة           

والغرض من مشروع القرار هذا هو القـضاء        . إدارات حكومية، ومل يتم اعتماده حىت اآلن      
مواءمة حقوق اخلدم يف املنـازل مـع   على مجيع األحكام التمييزية املتبقية يف قانون العمل، و     

 ساعات،  ٨حقوق العمال اآلخرين، وذلك بالتحديد عن طريق إقرار يوم العمل املكّون من             
والدفع عن ساعات العمل اإلضافية، والدفع عن أيـام اإلجـازات والعطـالت، وتقـدمي               

شروع وال يزال م  . استحقاقات الضمان االجتماعي والتعويض عن احلوادث يف مكان العمل        
  .القانون هذا على جدول أعمال اجللسة العامة

وال بد من تعزيز احلماية اخلاصة للنساء العامالت احلوامل أو املرضعات، مبا يتمشى               -٥٩
مع قانون العمل، بغية كفالة عدم انتهاك حقوقهن أو إنكار حقوقهن دون سبب أو ممارسـة                

لضمان االجتماعي إىل أن التقريـر      وقد أشار وزير العمل وا    . التمييز ضدهن بسبب حالتهن   



CEDAW/C/CRI/5-6 

21 GE.10-42099 

 ٢٠٠٤املتعلق باحلاالت اخلاصة الذي أصدرته اإلدارة الوطنية لعمليات التفتـيش يف عـام              
يكشف عن حدوث زيادة يف اإلحصاءات السنوية للشكاوى املتعلقـة بانتـهاك حقـوق              

ل  شكوى من العامالت احلوام    ٤٤٧ ما جمموعه    ٢٠٠٤فقد ورد يف عام     . العامالت احلوامل 
 شـكوى يف    ٥٢٧ و ٢٠٠٥ شـكوى يف عـام       ٤٨٨واملرضعات؛ وبلغ عدد الـشكاوى      

  . ٢٠٠٦ عام
وليست لدى وزارة العمل والضمان االجتماعي سياسة حمددة حتديداً جيداً بـشان              -٦٠

. العدل بني اجلنسني، يكون قد جرى اعتمادها ونشرها وإرساؤها على املستوى املؤسـسي            
بري املهمة لكفالة محاية حقوق املرأة العاملة، فقد كانت هذه          وعلى الرغم من اختاذ بعض التدا     

التدابري قليلة وغري نافذة، ومل يتحقق بعُد تعميم مراعاة النهج اجلنساين يف كافـة َجنبـات                 
غري أن الوزارة بدأت العمل علـى       . كما أنه مل جير تعزيز وحدة العدل بني اجلنسني        . الوزارة

ويشارك املعهد الوطين للمرأة أيـضاً يف       . العدل بني اجلنسني  صياغة سياسة تتعلق باملساواة و    
  . هذا اجلهد

وبعد االنتهاء من صياغة السياسة املتعلقة بالعدل بني اجلنسني، سـيتعني تعميمهـا               -٦١
ولن يتسىن ذلك إال عندما ُتتخذ اخلطوات الضرورية لتمكني وحدة العدل بني          . داخل الوزارة 

املوارد البشرية واملالية الضرورية واإلعالء مـن مكانتـها بـني           اجلنسني يف الوزارة مبنحها     
وجيب أن تتبع هذه الوحـدات      . الوحدات املسؤولة عن تقدمي اخلدمات االستراتيجية للمرأة      

هنجاً ُمراعياً للفوارق بني اجلنسني وأن ُتعزز إنشاء وظائف جيدة للمـرأة يف سـياق مـن                 
نسي والترهيب القائم على نوع اجلنس يف أمـاكن         االنفتاح، مع إجياد سبل ملنع التحرش اجل      

العمل، ومتكني املرأة من التوفيق بني مهامها املرتلية ووظائفها املدفوعة األجر، ومحاية حقوق             
  . العامالت احلوامل واملرضعات

وجيب أيضاً أن تعمل وزارة العمل والضمان االجتماعي مبزيد من النشاط للتشجيع              -٦٢
لنهج اجلنساين يف السياسات العامة املتعلقة بالعمالة بأسلوب يكفل عـدم      على تعميم مراعاة ا   

  . تضّرر املرأة من أي هبوط حيدث يف االقتصاد
وقد طلبت اللجنة يف إحدى توصياهتا من كوستاريكا أن تويل اهتماماً خاصاً لألسر               -٦٣

ات ونـساء   ملـسنّ املعيشية اليت ترأسها امرأة ولفئات النساء من ضعاف احلال كالريفيات وا          
ذها وأن تسعى إىل ضمان     الشعوب األصلية واملعوقات لدى إعداد برامج مكافحة الفقر وتنفّ        

  . فتح باب وصول تلك الفئات من النساء إىل املوارد اإلنتاجية والتعليم والتدريب التقين
ش يف حالـة  وفيما يتعلق بالربامج املذكورة يف التقرير السابق واملتعلقة باملرأة اليت تعي    -٦٤

يف املرحلة األوىل، اسـتمرت     . فقر، ميكن تقسيم فترة اإلبالغ احلالية إىل مرحلتني مستقلتني        
ويف املرحلة الثانية، أي خالل اجلزء الثاين       . الربامج وبدأت بعض التقييمات لتأثريها على املرأة      

رأة، وخباصة برنامج   من الفترة املشمولة هبذا التقرير، َضُعفت اخلدمات الشاملة املقدمة إىل امل          
، ٢٠٠٧يف عـام    " توفري الفـرص  "وقد ُعلِّق برنامج    ". لنكرب معاً "، وبرنامج   "توفري الفرص "
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 الناجم عن اعتماد قانون تعزيز املعهـد املخـتلط          اللُّبسبسبب  " لنكرب معاً "وأُرجئ برنامج   
ة اليت تعيش يف     من قانون مساعدة املرأ    ٧املعدِّل للمادة   ) ٨٥٦٣رقم  (للمساعدة االجتماعية   

فقانون تعزيز املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية يعيـد حتديـد          ). ٧٧٦٩رقم  (حالة فقر   
 املعهـد الـوطين للمـرأة       وُيكلَّفختصيص أموال هذا املعهد فضالً عن بعض اختصاصاته،         

 املعهد  مبسؤولية رئيسية عن تنفيذ الربامج املواتية للنساء الفقريات، ونقل املوارد الضرورية إىل           
واجلدير بالذكر هو أنه كان ال بد من إدخال تعديالت وتغيريات على برنامج             . الوطين للمرأة 

بغية الوفاء مبا ملختلف فئات النساء الاليت يعشن يف حالة فقر من احتياجـات              " لنكرب سوياً "
  .خاصة وانتفاء الغرض من القانون

إىل حتديد استراتيجية جديدة للمرأة اليت      وجيري حالياً املضي قدماً يف األعمال الرامية          -٦٥
وتستند هذه االستراتيجية إىل إدراك أن تأثري الفقر خيتلـف بـاختالف            . تعيش يف حالة فقر   

األشخاص، ويتوقف ذلك على نوع اجلنس وعلى الظروف األخرى لألشـخاص املعنـيني             
 هو شرط ال غىن     وأن التغلب على الفقر   ) العمر، واألصل العرقي، واملوقع، وحاالت العجز     (

  .عنه لتمكني املرأة من املشاركة بالكامل يف احلياة املدنية
واالستراتيجية مصمَّمة لتضييق الفجوات االقتصادية واالجتماعية اليت تضر باملرأة عن        -٦٦

كما . طريق تنمية مهاراهتا ومنحها املزيد من الفرص، مما ُيحّسن جودة حياهتا وحيد من فقرها             
إعداد جمموعة من اخلدمات جيدة التنسيق، تشمل تقدمي املساعدة وخيـارات           أهنا هتدف إىل    

وجيب أن يشكل هذا    . ملساعدة النساء الفقريات، مع مراعاة دورة حياهتن وظروفهن اخلاصة        
. اإلجراء جزءاً ال يتجزأ من شبكة احلماية االجتماعية املصّممة للحد من الفقر والتغلب عليه             

بني كافة أصحاب املصلحة لكي ُيكفل التزام اجلميع باملنافع العامة          ويتطلب هذا حواراً فيما     
مع وفاء الدولة واملؤسسات املعنية واحلكومات احمللية واجملتمعات احمللية واألسر كافة مبا عليها             

  . من مسؤوليات

  الصحة  )ج(  
يف حني أن املؤشرات الصحية ظلت عند مستويات مقبولة خالل فتـرة اإلبـالغ،                -٦٧
.  سـنة  ٨١,٤ مؤشرات مثل العمر املتوقع للمرأة عند الوالدة أعلى مستوى هلا وهـو              بلغت

املناعـة  وارتفعت مؤشرات أخرى مثل وفيات األمهات وحاالت اإلصابة بفريوس نقـص            
بني النساء، ويعين هذا أنه يتعني مراقبتها عن        ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسبة     /البشري
 يف املائة مـن     ٨٥ اتقاء نسبة    ٢٠٠٤صحة، كان من املمكن يف عام       ووفقاً لوزارة ال  . كثب

 يف املائة من احلاالت اليت مل يكن من املمكـن           ١٥مجيع حاالت وفيات األمهات، يف مقابل       
ي النظام الصحي، وال سيما يف ظل       وهكذا، جيب بذل جهد أكرب للحيلولة دون تردّ       . اتقاؤها

  .جتماعيةالتخفيضات يف اإلنفاق على الربامج اال
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ومن بني أكثر اجلوانب حساسية يف ميدان اخلدمات الـصحية احلقـوق اجلنـسية                -٦٨
ومثة مقترح بتعديل قانون الصحة العامة مدرج حالياً على جدول أعمال اجلمعية            . واإلجنابية
وجيري صياغة مشروع قانون يقضي بأن يتضمن قانون الصحة العامة احلايل فصالً            . التشريعية

  .جلنسية واإلجنابية بوصفه استراتيجية للتعجيل بالتقدم يف هذا امليدانعن الصحة ا
وال توجد يف وزارة الصحة وحدة للعدل بني اجلنسني، ولكن الوزارة بصدد إعداد               -٦٩

وتتمثل الفكرة يف تعمـيم الـسياسة       . سياسة تتعلق باملساواة بني اجلنسني يف قطاع الصحة       
 كافة سياسات املؤسسات وبراجمها واستراتيجياهتا يف قطاع        املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف    

ومن اخلطوات املهمة للمضي قدماً قيام وزارة الصحة بإعداد وثيقة تتعلق باملؤشرات            . الصحة
اجلنسانية، مصمَّمة إللقاء الضوء على االختالالت اجلنسانية القائمة وإظهار كيفية تأثريهـا            

 سـري وهذه خطوة رئيسية جتاه فهم كيفيـة        . خصيةعلى الصحة وعلى الفرص واحلياة الش     
  . العمليات الصحية وتصميم التدخالت القائمة على احلقوق

  التعليم والثقافة  )د(  
مل تتمكن وزارة التعليم العام حىت اآلن من إضفاء الـصبغة الرمسيـة علـى بيـان                   -٧٠

 تدعيم تعمـيم مراعـاة      السياسات الثاين املتعلق بالعدل بني اجلنسني، ومل تتمكن بالتايل من         
فقد أصيبت وحدة العدل بـني اجلنـسني بالـضعف،          . املنظور اجلنساين يف كافة أنشطتها    

تزال ال توجد سياسة واضحة بشأن التثقيف اجلنسي حيث إن املسألة متروكة لفـرادى               وال
  .نسيومن مثّ يتعذر الوقوف على ماهية التقدم احملرز فيما يتعلق بالتثقيف اجل. مراكز التثقيف

ويوجد اآلن جملس للتثقيف الشامل حبياة اإلنسان اجلنسية يرأسه نائب وزير الشؤون              -٧١
األكادميية لوزارة التعليم العام؛ واجمللس الوطين لرؤساء اجلامعات، والوكالة الوطنية لرعايـة            
األطفال، واملعهد الوطين للمرأة، وصندوق الضمان االجتمـاعي لكوسـتاريكا، وثالثـة            

ويؤمل من خالل إنشاء هذه الوكاالت يف       .  يف اجملاالت املتعلقة بسياسات التثقيف     أخصائيني
أن يتسىن تدارك التأخر يف تنفيذ برامج التثقيف اجلنسي والوفاء بالدين املستحق للـشباب يف            
هذا الشأن، مع مراعاة أنه ال يزال يتعذر كثرياً يف ظل إدارة التثقيف الشامل باحلياة اجلنـسية         

  . ة لوزارة التعليم العام تنفيذ سياسات التثقيف املتعلقة بالتعبري عن احلياة اجلنسيةالتابع
وكما هو مذكور يف التقارير السابقة، متتعت املرأة ملدة عشر سنوات مبيـزة عـن                 -٧٢

). CEDAW/C/CRI/4(الرجل واستفادت على حنو أفضل من فرص التعليم والتدريب املهـين            
يزة حيث إهنا حتقق معدل جناح أعلى من حيث اجتيـاز الـدورات             واحتفظت املرأة هبذه امل   

 أن معدل التحاق اإلناث بالفرقة الدراسية       غري. أقل عندها اإلعادة   فمعدلالتدريبية، وبالتايل   
  كان دائماً أدىن من معدل التحاق الذكور، وسوف        ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣األوىل فيما بني عامي     

، كانت تلك هي احلقيقة أيـضاً       ٢٠٠٣ويف عام   . عيدتكون هلذه احلالة تبعات على املدى الب      



CEDAW/C/CRI/5-6 

GE.10-42099 24 

فيما يتعلق جبميع مستويات التعليم االبتدائي والسابق لاللتحـاق باملـدارس فـضالً عـن               
  .الليلية املدارس

 التوازن يف التحاق اإلناث بالنظـام التعليمـي   علىويف جمال التعليم، يشكل اإلبقاء      -٧٣
هم أيضاً توجيه التنشئة االجتماعية اجلنسانية بطريقة حتافظ ومن امل. بكافة مراحله حتدياً رئيسياً

  .  ومعدالت املوافقةاألكادميي من اإلجناز مرتفعةعلى مستويات 
 التحاق اإلناث بالربامج التكنولوجية الرفيعـة       معدالت رفع   يف يتمثل آخرومثة حتٍد     -٧٤

 للتغلـب علـى الفـصل       وهذه مسألة مهمة  . املستوى اليت دأب الرجال على اهليمنة عليها      
  . اجلنساين يف املهن

  السياسات واملشاركة  )ه(  
فيما يتعلق باملشاركة السياسية، تشهد على التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة والعدل              -٧٥

 يف املائة من النواب املُنتَخبني يف اجلمعية التشريعية         ٣٨,٦ أن نسبة    مفادهابني اجلنسني حقيقةٌ    
 من النساء؛ وهذه هي أعلى نسبة من النساء املُنَتخبات يف هذا املنصب             خالل هذه الفترة هم   
 ١٩,٣ عندما كان هناك ١٩٩٨ فيما بني عام زيادة أعلىوقد حدثت . يف تاريخ كوستاريكا 

.  يف املائة  ٣٥,٨ عندما ارتفعت هذه النسبة إىل       ٢٠٠٢يف املائة من النواب من النساء، وعام        
وهذا مؤشر على التحّسن الناتج     . ٢٠٠٦ املائة يف عام      يف ٣٨,٦مث حتقق الرقم البالغ     

 يف املائة من املناصب اليت      ٤٠عن تطبيق تدبري العمل اإلجيايب الذي حدد حصة نسبتها          
وهكذا أصبحت كوستاريكا صاحبة أعلى نسبة من بني بلدان أمريكا . ُتمنح باالنتخاب

  . ة التشريعية من النساء يف السلط-  يف املائة ٤٠ حوايل - الالتينية 
وكان هناك تطور سليب خالل هذه الفترة متثل يف قرار احلكومة بإلغاء وظيفة الوزير                -٧٦

ففـي  ).  درجة وزير الذي ال يرأس وزارة أو يدير ميزانيـة          على املسؤولأي  (دون حافظة   
، قررت احلكومة تغيري املمارسة املتمثلة يف منح درجة وزير للرئيـسة التنفيذيـة              ٢٠٠٦ عام
وهذا .  عندما أُنشئ املعهد١٩٩٨معهد الوطين للمرأة، كما كانت تلك هي احلال منذ عام لل

يعين أن الرئيسة التنفيذية هلذا املعهد مل تعد خمولة بسلطة املشاركة يف االجتماعات العاديـة               
جمللس احلكومة مع رئيس اجلمهورية ووزراء احلكومة حيث كان بوسعها أن تكـون أكثـر          

 ومحاية حقوقهـا وتعمـيم مراعـاة        باملرأةيع السياسات الرامية إىل النهوض      فعالية يف تشج  
  .اجلنساين املنظور
وفيما يتعلق باملشاركة السياسية، يتمثل التحدي يف االنتقال من احلـصص الـدنيا               -٧٧

وتتوىل جلنـة مـشتركة بـني       . ، وابتكار آليات فعالة لتحقيق ذلك     املساواةللمشاركة إىل   
 للمرأة ورصدها، ويقوم املعهـد الـوطين للمـرأة          السياسيةتأثري احلقوق   الوكاالت معنية ب  

 املخصصة املعنية بشؤون االنتخابـات      التشريعيةبتنسيقها، العمل على هذه املسألة مع اللجنة        
ومل .  بشأن قانون االنتخابات   ١٤٢٦٨ رقم   القرارواألحزاب السياسية اليت تنظر يف مشروع       
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ضمن يف نسخته األصلية مبدأ املساواة وعدم التمييز؛ وهكذا فمن          يكن هذا التشريع املقترح يت    
الضروري مواصلة توخي احلذر ورصد العملية من أجل ضمان إحراز تقدم على أساس ما مت               

وقد اعتمدت جلنة الشؤون االنتخابية اقتراحاً إجرائياً بإرساء املساواة والتناوب  . حتقيقه بالفعل 
الوظائف االنتخابية وبتحميل األحزاب السياسية املسؤولية عن       بني الرجال والنساء على مجيع      

إدراج مبدأي املساواة وعدم التمييز يف أنظمتها الداخلية وإشراك املرأة يف هياكلـها املعنيـة               
  .باختاذ القرارات

 احلالية، ارتفعت حصة النساء الشاغالت لوظـائف مثـل          اإلبالغويف خالل فترة      -٧٨
. ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ٤٠ إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف عـام  ٤٧من أعضاء اجملالس احمللية  

  .  يف املائة٢٥ املناوبات األوليات بنسبة الُعمداتواخنفض عدد 
  ، حدثت زيادة يف النشاط الـسياسي لتعزيـز املـساواة           ٢٠٠٦ويف منتصف عام      -٧٩

   اجلنـسني    املتعلقة باملـساواة والعـدل بـني       الوطنيةوالعدل يف عمليات صياغة السياسات      
)Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007-2017.( وعكــف 

األشخاص املعنيون على التأثري على اجلهود املشتركة اليت تبذهلا أفرع احلكومة الثالثة، وجرت  
لـة  يف النهاية املوافقة على سياسة عامة للدولة جتسد هنجاً استراتيجياً وتتضمن أهـدافاً طوي             

وكما لوحظ أعاله، ميثل اعتماد قانون جترمي العنف ضد املرأة أيضاً عالمة بـارزة يف           . األجل
وقد رفع هذان التطوران من مرتلـة املعهـد         . عملية النهوض باملساواة والعدل بني اجلنسني     
  .الوطين للمرأة بوصفه آلية وطنية يف هذا امليدان

لنجاح احملقق باعتماد السياسة الوطنية املتعلقة ويتعني على كوستاريكا اآلن أن تؤّمن ا  -٨٠
باملساواة والعدل بني اجلنسني وترمجة املوافقة على قانون جترمي العنف ضد املرأة إىل إجراءات              

وجيب على البلد أن يستمر يف التحرك حنو املساواة الكاملة لصاحل املرأة بغية حتسني              . ملموسة
والتغيري الثقايف أمر أساسـي هلـذا   .  ضماناً حلقوقها وضعها االقتصادي واالجتماعي والثقايف   

املسعى، وجيب بذل كل جهد ممكن لضمان فهم كل فرد يف مقتبل عمره للطبيعة احلقيقيـة                
ولن يتسىن بغري ذلك إحداث تغيري يف القوالب النمطية        . للمساواة والعدل بني الرجال والنساء    

وباملثل، جيب أن ُيكمل اجلهود الرامية إىل       . لثقايفاجلنسية واستدامته واحلد من مقاومة التغيري ا      
محاية حقوق املرأة اعتماد تشريع يعّبر عن النهج اجلنساين وينص على تعميم مراعـاة ذلـك          
املنظور، بغية ضمان شيوعه يف كافة أنشطة املؤسسات اليت تضطلع بدور رئيسي يف محايـة               

إذا ظلت املرأة مدركة حلقوقها وإذا متكنت       ويف النهاية، لن تتحقق احلماية إال       . حقوق املرأة 
ومن مثّ يـتعني  . من انتزاعها وكذلك من االستفادة من اآلليات القائمة ملمارسة تلك احلقوق      

  .تعزيز أنشطة الترويج والنشر
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  يز ضد املرأةيحتليل مواد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم  -ثانياً   

  )ب(و) أ(٢املادة       

  نني عامة وحمددة من أجل تعزيز العدل بني اجلنسنيسّن قوا  -ألف   
 وانتـهت يف    ٢٠٠٢مـايو   / بدأت يف أيـار    اليت جملس الشيوخ    واليةيف أثناء فترة      -٨١
، مل ُيحرز أي تقدم يف سّن القوانني املصّممة للقضاء على التمييز ضد املـرأة أو                ٢٠٠٦ عام

، ٢٠٠٦ الربع األول من عـام       ، ويف ٢٠٠٥ففي عام   . اجلنسنيلضمان املساواة والعدل بني     
أصدر عدد من اللجان التشريعية توصيات بشأن سلسلة من مشاريع القوانني املتعلقة باملرأة،             

وبالتايل، ُتبذل اآلن جهود موجهة حنو التوصل إىل برنـامج          . ولكنها مل ُتسن بعد يف قوانني     
  ). ٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، (حيظى بتوافق يف اآلراء 

ـ    ويف    -٨٢ ـ       ـأثناء فترة اإلبالغ ه الل ـذه الـيت مشلـت دورة جملـس الـشيوخ خ
، ُسّن عدد من القوانني العامة واخلاصة املتعلقة بقطاعات أخرى مـن            ٢٠٠٦-٢٠٠٢ الفترة

وتستفيد من  ). الشباب، واألشخاص ذوو اإلعاقة، والفتيات، والفتيان، واملراهقون      (السكان  
، وإن مل يكن قد ُسـّن أي قـانون           الفئات السكانية  هذه القوانني النساء املُنتميات إىل تلك     

  . ١يتناول املرأة على وجه التحديد كفئة قائمة بذاهتا، كما هو مبّين يف اجلدول 

  ١اجلدول     
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣:  اجلمعية التشريعيةسنتهاالقوانني اليت     

  سن القانونتاريخ   الذي جرى سنهالقانون   رقم القانون
انون اجلنائي حلماية األطفال واملراهقني     تعديالت على الق     ٨٣٨٧

  ذوي اإلعاقة
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣

 مكرراً إىل القانون اجلنـائي لتعريـف        ٢١٥إضافة املادة     ٨٣٨٩
  جرمية اختطاف القّصر واألشخاص ذوي اإلعاقة

  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٩

 من أجل فرض ضـرائب      ٧٩٧٢تعديل على القانون رقم       ٨٣٩٩
اإليـرادات  اخلمور واجلعة والسجائر، مع اسـتخدام       على  

تمويل خطة شاملة حلماية ومـساعدة البـالغني        الضريبية ل 
األكرب سناً واألطفال املعّرضني للخطر واألشـخاص ذوي        

  اإلعاقة واألشخاص الذين جرى التخلي عنهم

  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ١٩

ية مناهـضة   التصديق على الربوتوكول االختياري التفاق      ٨٤٥٩
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو         

  الالإنسانية أو املهينة

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٢

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  قانون اهلجرة واألجانب  ٨٤٨٧
  .وحدة الوضع القانوين حلقوق املرأة ومحايتها، املعهد الوطين للمرأة:  املصدر
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 من اخلطوات املختلفة إلعادة النظر يف الربنامج التـشريعي للمـرأة            عددذ  وقد اُتخ   -٨٣
كمـا أعـدت    ). ٢٠١٠-٢٠٠٦(ووضعه يف موضعه خالل فترة والية جملس الـشيوخ          

املؤسسات العامة واملنظمات االجتماعية واملنظمات النسائية طائفة من الُنهج جتاه األشخاص           
 دراسية واجتماعات مع مستشارين مبجلس      حلقاتوُعقدت  . املشاركني يف العملية التشريعية   

الشيوخ وندوات وطنية وحلقات عمل بغية التأثري على مضامني مشاريع القوانني املـصّممة             
إلعادة احليوية إىل الربنامج التشريعي الرامي إىل القضاء على ما يتبقى من أحكـام القـانون                

قاً التفاقية القضاء على مجيع أشـكال       التمييزية النافذة اآلن، وتوسيع نطاق حقوق املرأة وف       
، أُنشئت جلنة مكونة    ٢٠٠٦ويف عام   . التمييز ضد املرأة والصكوك القانونية الدولية األخرى      

من ممثلني عن الوكاالت احلكومية واملنظمات النسائية بغية رصد التقدم احملرز يف الربنـامج              
  . )٣(التشريعي املتعلق بقضايا املرأة

 قوانني مهمة يف خالل الدورة احلالية للجمعيـة     ثالثةجلهود عن سّن    وأسفرت هذه ا    -٨٤
  : التشريعية

وهذا القانون حيظر   . ٨٥٧١، ُسّن القانون رقم     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٥يف   •
الزواج على األشخاص دون اخلامسة عشرة من العمر وُيعزز تدابري احلماية املكفولة   

  ؛للفتيات واملراهقات

، وافقت اجلمعية التشريعية على قانون جترمي العنـف         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢ويف   •
ووقّع الرئيس هذا القانون الذي ميثل خطوة مهمة حنو محاية حقوق املرأة            . ضد املرأة 

 بعـد   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣٠ ودخل القانون حيز النفاذ يف       ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤يف  
 أكثر تعمقاً هلذا التشريع يف وسوف ترد مناقشة. La Gacetaنشره يف اجلريدة الرمسية 

 ؛ الذي يتناول العنف ضد املرأة من منظور انتهاكات حقوق اإلنسانالقسم

، ُسّن قانون يعزز تدابري مكافحة االسـتغالل اجلنـسي          ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران  •
 . للقُّصر ومحاية الفتيات واملراهقات

  هامشاريع القوانني اجلاري سّن  -باء   
 مشروع قرار إىل مراحل خمتلفة مـن عمليـة          ١٦هذا التقرير، وصل    يف أثناء كتابة      -٨٥

وُوصفت مشاريع القوانني هذه بأهنا تشريعات ذات أولوية من حيـث التفـاوض             . التشريع
 يدور حول أكثر احتياجات ومصاحل املرأة       ومعظمها. بشأن الربنامج التشريعي للمرأة وتأثريه    

لجنة التشريعية اليت نظـرت  للقوانني هذه حبسب ا قائمة مبشاريع ا٢ويعرض اجلدول  . إحلاحاً
__________ 

، "Un balance de logros y desafíos de la Agenda Legislativa de las Mujeres"املعهد الوطين للمـرأة،   )٣(
 Seguimos por la igualdad real de las "؛ و٢٠٠٦ديـسمرب  /كـانون األول  - مايو/ورقة مناقشة، أيار

mujeres "             ـ  / أيلـول  ١١يه،  منتدى ُعقد يف قاعة الرؤساء السابقني للمجلـس التـشريعي، سـان خوس
 .، املعهد الوطين للمرأة٢٠٠٦ سبتمرب
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وسوف ُيناقَش حمتوى كل منها ووضـعه       . فيها أو اليت أدرجتها يف جدوهلا الزمين للنظر فيها        
  .احلايل يف القسم املقابل للمادة ذات الصلة من االتفاقية

  ٢اجلدول     
  ٢٠٠٧بريل أ/ها يف اجلمعية التشريعية حىت نيسانمشاريع القوانني اجلاري سّن    

  مشاريع القوانني  جلنة جملس الشيوخ
  اللجنة الدائمة املُخصصة املعنية بقضايا املرأة

  )يف جلسات عامة(
قانون إنشاء مكاتـب    .  تعديالت على عدد من مواد قانون البلديات       -١

  لشؤون املرأة بالبلديات
  مال النسبة املئوية الدنيا للنساء العضوات يف جمالس إدارة احتادات الع-٢
 من قانون االنتخابـات، مـصّممة      ٦٠ و ٥٨ تعديالت على املادتني     -٣

  لكفالة املساواة بني اجلنسني يف املشاركة السياسية
  اللجنة الدائمة املخصصة املعنية بقضايا املرأة

  )ما زالت توصية اللجنة معلَّقة(
 تعديالت على قانون مكافحة التحرش اجلنسي يف أمـاكن العمـل            -٤

  واملدارس
 مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطين ملكافحة العنف املرتيل وتقـدمي           -٥

  املساعدة
  جلنة الشؤون االجتماعية

  )يف جلسات عامة(
   تعديالت على قانون العمل لتنظيم توظيف اخلدم بأجر يف املنازل-٦
 اإلصالح الشامل لقانون الصحة العامة فيما يتعلق باحلقوق اجلنـسية           -٧

  واإلجنابية
  غاء العقوبة البدنية إل-٨

  جلنة الشؤون االجتماعية 
  )صدرت توصيات اللجنة(

   تعديالت على قانون العمل فيما يتعلق بالتمييز يف العمالة-١٠
   مكرراً إىل قانون العمل٩٦ إضافة املادة -١١
 إقرار خمطط للمعاشات التقاعدية من أجل القائمني علـى رعايـة            -١٢

  شؤون املرتل
 من أجل محاية حقوق املـراهقني       األطفال واملراهقني مدونة   تعديل   -١٣

  املشاركني يف اخلدمة يف املنازل
  اللجنة املخصصة املعنية باإلصالحات االنتخابية

  )ال يزال تقرير اللجنة ُمعلَّقاً(
   اإلصالح الشامل لقانون االنتخابات-١٤

 من اتفاقية القضاء على     ٢٠دة   من املا  ١ املوافقة على تعديل الفقرة      -١٥  جلنة العالقات الدولية
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ١٩٥٣سـبتمرب   / أيلول ٢٥ الصادر يف    ١٦٤٤ تعديل القانون رقم     -١٦  اللجنة الدائمة املعنية بالشؤون االقتصادية
  بغرض إنشاء نظام ملصارف التنمية

  .٢٠٠٧لمرأة، وحدة الوضع القانوين حلقوق املرأة ومحايتها، املعهد الوطين ل: املصدر

من الواضح إذن أن اجملال الرئيسي الذي أُحرز فيه تقدم يف توسيع نطاق حقوق املرأة   -٨٦
أو االعتراف حبقوق جديدة هلا باملقارنة بفترة اإلبالغ السابقة هو إقدام جلان جملس الشيوخ              

لنظـر يف   وكان قد جرى تعليق ا    .  بشأهنا توصياهتاعلى النظر يف التشريعات املقترحة وإصدار       
مشروع القانون املتصل بإنشاء نظام وطين ملنع العنف ضد املرأة عندما انتهت فتـرة واليـة                



CEDAW/C/CRI/5-6 

29 GE.10-42099 

جملس الشيوخ األخرية اليت استغرقت أربع سنوات، غري أنه أُعيد عرضه اآلن على جلنة تابعة               
  .جمللس الشيوخ لكي تنظر فيه

وة إىل مشاريع القـوانني     وقد شاركت جلنة رصد الربنامج التشريعي للمرأة يف الدع          -٨٧
  . هذه ويف الضغط من أجلها بغية كفالة موافقة اجمللس التشريعي عليها

  االلتزامات الدولية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني  -جيم   
، جرى التصديق على الصكوك     ٢٠٠٦-٢٠٠٢يف خالل فترة والية جملس الشيوخ         -٨٨

جب هذه الصكوك بتعهدات تتعلق باملساواة والعدل بـني         والتزمت الدولة مبو  . الدولية التالية 
  : واالجتار بالبشر والتعذيباملهاجريناجلنسني فيما يتصل بقضايا مثل هتريب 

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل التفاقية            •
 الـصادر   ٨٣١٤قم  القانون ر (األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        

 ؛ )٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦ يف

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه           •
القـانون  (املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة            

 ؛)٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦ الصادر يف ٨٣١٥ رقم

 التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو        الربوتوكول االختياري  •
 تشرين ١٢ الصادر يف ٨٤٥٩القانون رقم (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 ).٢٠٠٥أكتوبر /األول

 من  ٢٠ من املادة    ١ويف حالة مشروع القانون املتعلق بالتصديق على تعديل الفقرة            -٨٩
الكايف للنظر بالتفصيل يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف،          االتفاقية بغية إتاحة الوقت     

أصدر املعهد الوطين للمرأة رأيه كخبري وذكر فيه أن موافقة كوسـتاريكا علـى التعـديل                
كما أنه يعيد التأكيد على    . ستساعد على تعزيز اللجنة عن طريق كفالة الوفاء الفعال بواليتها         

هاج العمل املعَتمد يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الـذي           التعهدات املُلَتزم هبا مبوجب من    
، ويستجيب للتوصيات اليت وجهتها إىل كوستاريكا اللجنـة         ١٩٩٥ُعقد يف بيجني يف عام      

  .املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

تنفيـذي  مراسيم القرارات واالتفاقات والتوجيهات الصادرة عـن الفـرع ال           -دال   
  للحكومة من أجل تعزيز املساواة والعدل بني اجلنسني

صدرت سلسلة من مراسيم القرارات التنفيذية والتوجيهات املؤسسية يف خالل فترة             -٩٠
. اإلبالغ هذه، ساعدت على تعزيز اهليكل املؤسسي إلرساء حقوق اإلنسان للمرأة وإنفاذها           

ب، واألشخاص املصابني بدرجة ما من اإلعاقة،       وتتعلق هذه األحكام حبماية املراهقني والشبا     
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ومثة . والفتيات، والفتيان، واملراهقني، واألشخاص احملرومني من حريتهم، والسكان األصليني        
مراسيم وتوجيهات أخرى تشري إىل ظروف تتعلق يف املقام األول باملرأة مثل منـع العنـف،            

إىل إعانات احلضور املدرسي، وتنمية      املدنية   اخلدمةوالتحرش اجلنسي، ووصول أبناء موظفي      
وجيـري جتميـع هـذه      . األسرة، والتنمية الريفية والفقر، والوصول إىل الرهونات العقارية       

  . أدناه٣األحكام حبسب الوكالة العامة املصدرة هلا يف اجلدول 

  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٣مراسيم القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطة التشريعية، 

  مراسيم القرارات التنفيذية والتوجيهات    التنفيذيةالوكاالت
 / تـشرين الثـاين    ٢١ الـصادر يف     ٣١٤٦١املرسوم التنفيـذي رقـم       -١  وزارة العمل والضمان االجتماعي

أنشأ اللجنة التوجيهية الوطنية ملنع عمل األطفال والقضاء        : ٢٠٠٣ نوفمرب
 .عليه ومحاية العمال املراهقني يف كوستاريكا

أمـر مجيـع    : ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٧ الصادر يف    ٢٠٠٦-٢ التوجيه رقم  -٢
رؤساء املديريات والُشعب واإلدارات واألقسام والوحـدات واملكاتـب         
املركزية واحمللية التابعة للوزارة واليت تقدم خدمات إىل اجلمهور بأن تعـزز        
تعميم املنظور اجلنساين يف اإلحصاءات واملؤشرات املستخدمة يف ما لديها          

 علـى مجيـع   يـتعني وباإلضافة إىل ذلك،   . علومات اخلاصة هبا  من نظم م  
املكاتب اليت تشكل جهات موردة للخدمات العامة أن تقدم معلومات يف           
تقاريرها عن السكان املستفيدين؛ على أن توزع هذه املعلومات حبـسب           

ومن أجل التسريع بتنفيذ التدابري الضرورية لتطبيـق هـذه          . نوع اجلنس 
 على وحدة العدل اجلنساين أن تقدم إىل مكاتب الوزارة          التعليمات، يتعني 

  .الدعم واملساعدة االستشارية

 / أيلـول  ٢٣ الـصادر يف     MSP - ٣١٣٧٧املرسوم التنفيـذي رقـم       -٣  وزارة األمن العام
عّدل الفصل العشرين املتعلق بالتحرش اجلنسي من اللوائح        : ٢٠٠٣ سبتمرب

 . األمن العامالناظمة لقوات الشرطة املعارة إىل وزارة

 / حزيـران  ٢١ يف الـصادر يف      MSP - ٣٢٤٢٩املرسوم التنفيذي رقم     -٤
أرسى قواعد إجرائية ناظمة للتعامالت مع القّصر من أجل          : ٢٠٠٥ يونيه

  .قوات الشرطة املعارة إىل وزارة األمن العام

 كـانون   ١٢ الـصادر يف     MEP - ٣١٥٧٩املرسوم التنفيـذي رقـم       -٥  وزارة التعليم العام
أنشأ مكتب حقوق الطفل واملراهق التابع لـوزارة        : ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

ف بتقدمي خدمات التنسيق واالستشارة فيمـا يتعلـق         التعليم العام واملُكلَّ  
بتطبيق السياسات التعليمية من حيث اتصاهلا حبقوق األطفال واملراهقني يف          

ساسية ومرحلة  املرحلة قبل الدراسية واملرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية األ       
  .ما بعد التعليم الثانوي
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  مراسيم القرارات التنفيذية والتوجيهات    التنفيذيةالوكاالت
وزارة الشؤون االقتصادية والـصناعة     

  والتجارة
ــم  -٦ ــذي رق ــوم التنفي ــصادر يف MEIC - ٣٢٥٦٥املرس  / آب٣٠ ال

 الـيت تـوفر   ٨٢٢٠ينفذ األنظمة املتعلقة بالقانون رقم  : ٢٠٠٥ أغسطس
  .ااحلماية للمواطنني من املتطلبات واإلجراءات اإلدارية املبالغ فيه

ــم  -٧  وزارة الصحة العامة ــذي رق ــوم التنفي ــصادر يف S - ٣٢٦١٢املرس ــول١٤ ال  / أيل
أرسى األنظمة التنفيذية للقانون املتعلق حبقوق والتزامات       : ٢٠٠٥ سبتمرب

 . الصحية العامة واخلاصةاخلدماتمستخدمي 

: ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢ الصادر يف    S - ٣٣١٢١املرسوم التنفيذي رقم     -٨
 .حة الوطين للسكان األصليني جملس الصأرسى

: ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٥ الصادر يف    S - ٣٣١٢٢ رقم   التنفيذياملرسوم   -٩
أصدر دليالً للمعايري واألنظمة املطبقة يف منشآت تقـدمي اخلـدمات إىل            

 .األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف أماكن إقامة بديلة

: ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٧ الصادر يف    S - ٣٣١١٩املرسوم التنفيذي رقم     -١٠
أرسى املعايري واإلجراءات املتعلقة بتقدمي اخلدمات الـشاملة إىل النـساء           
للوقاية من سرطان عنق الرحم وعالجه على مستويي الرعاية األول والثاين           

 .ومعايري علم اخلاليا

ــم  - ١١ ــذي رق ــوم التنفي ــصادر يف S -  ٣٣٢٩٦املرس  / آب٣١ ال
 بالفوارق بني اجلنـسني  أنشأ اللجنة الوطنية املعنية : ٢٠٠٦  أغسطس

والصحة اليت يتمثل الغرض منها يف تقدمي الدعم لـصياغة وتنفيـذ            
سياسة وطنية تتعلق بتنظيم وإدارة خطط وبرامج ومشاريع وسياسات 

 اجلنـساين باالسـتناد إىل احلقـوق        املنظورهتدف إىل تعميم مراعاة     
ه ويوجد متثيـل يف هـذ     . والقضاء على االختالالت املتعلقة بالصحة    

اللجنة لوحدة السياسة العامة التابعـة للمعهـد الـوطين للمـرأة،            
واجملموعات النسائية املنظمة، وأمانة املظامل املعنية باملرأة، ومكاتـب         

  .شؤون املرأة على املستوى احمللي للحكومة
 / تـشرين الثـاين    ٧ الـصادر يف     J - ٣٢٧٢٤املرسوم التنفيـذي رقـم       -١٢  وزارة العدل والعفو

أرسى اللوائح الناظمة للزيـارات الزوجيـة لألشـخاص         : ٢٠٠٥ نوفمرب
 .احملرومني من حريتهم

: ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٧ الصادر يف    J -٣٣١٤٩املرسوم التنفيذي رقم     -١٣
أنشأ اللجنة الوطنية ملنع العنف وتعزيز السالم االجتماعي، ويتمثل هـدفها        

بـالعنف  يف حبث وختطيط وتنسيق وتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة         
للجنة بنهج قائم على احلقوق     وتسترشد أعمال هذه ا   . والسلوك اإلجرامي 

ويضم هذا النهج   .  لنوع اجلنس يركز على منع كافة أشكال العنف        ومراعٍ
الشامل كافة اإلجراءات والربامج اليت تنفذها املديرية العامة لتعزيز السالم          

  .جنةوللمعهد الوطين للمرأة متثيل يف هذه الل. والتعايش
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  مراسيم القرارات التنفيذية والتوجيهات    التنفيذيةالوكاالت
أغـسطس  / آب ١٧ الـصادر يف     C - ٣٣٢٧٠املرسوم التنفيذي رقـم      -١٤  وزارة الثقافة والشباب والرياضة

أرسى أنظمة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، يف الفصل احلادي         : ٢٠٠٦
والعشرين، بشأن التحرش اجلنسي، ويف الفصل الثاين والعـشرين بـشأن           

  .أماكن العمليف ) الترهيب(املضايقة النفسية والعقلية 
 ٣ الـصادر يف     MCM-H-MTSS - ٣٠٩٥٥املرسوم التنفيـذي رقـم       -١٥  مراسيم القرارات الوزارية املشتركة

أرسى اللوائح الناظمة للوصول إىل إعانة احلـضور        : ٢٠٠٣فرباير  /شباط
 .املدرسي ألبناء موظفي اخلدمة املدنية

 MP-SP-MEP-J-MINA-TUR-TUR - ٣١٣٦٩املرسوم التنفيذي رقـم      -١٦
أنشأ االئتالف احلكومي ملكافحـة     : ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٩صادر يف   ال

امليل اجلنسي إىل األطفال بوصفه آلية داخل السلطة التنفيذية ملنع األعمال           
اليت ميكن أن تؤدي إىل االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي على القـصر            

 .لواستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واإلبالغ عن هذه األفعا

 ٣ الـصادر يف     MTSS-MSP-MNA – ٣٣٠٢٨املرسوم التنفيذي رقـم      -١٧
أرسى اللوائح الناظمة للمجلـس الـوطين لألطفـال         : ٢٠٠٦مايو  /أيار

 .واملراهقني

-MP-MIDEPLAN-NEP-MTSS - ٣٣١٥٤املرسوم التنفيـذي رقـم       -١٨

MIVAH    أنشأ برناجماً للتحويل النقدي    : ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩ الصادر يف
 ومدارس  األكادمييةاملراهقني يف املدارس     يف اإلبقاء على     بشروط للمساعدة 

التدريب املهين املنشأة رمسياً ويف قنوات التعليم غري الرمسية الـيت يوفرهـا             
 .معهد التعلم الوطين

-MP-MIDEPLAN-MIVAH-MEP - ٣٣٢٠٣ رقـم املرسوم التنفيـذي     -١٩

MTSS - : كـانون  - يوليـه /متوز(أرسى اللوائح الناظمة للمرحلة التدريبية 
لربنامج التحويل النقدي بشروط من أجل املساعدة       ) ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 .يف اإلبقاء على املراهقني الفقراء يف ُنظم التعليم الرمسية وغري الرمسية

 ١٨الـصادر يف    : S-H-MP-MOPT-J - ٣٣٤٣املرسوم التنفيذي رقـم      -٢٠
 أرسى اللوائح التنفيذية لقـانون تكـافؤ الفـرص        : ٢٠٠٦أغسطس  /آب

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة

 ١الـصادر يف    : MP-MIDEPLAN - ٣٣٤٠٧املرسوم التنفيذي رقـم      -٢١
أنشأ جملس تنمية املنطقة الـشمالية بوصـفه   : ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين 

وكالة إمنائية مسؤولة عن تنسيق اإلجراءات مع الوكاالت احلكوميـة يف            
مها من املبـادرات    وغري" إىل األمام "إطار برنامج احلد من الفقر، وبرنامج       

اليت قد تطلقها احلكومة املركزية يف املستقبل بغية حتسني الظروف املعيشية           
لألسر املقيمة يف اجلزء الشمايل من البلـد وتعزيـز التنميـة املـستدامة              

 .للمجتمعات احمللية يف تلك املنطقة
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  مراسيم القرارات التنفيذية والتوجيهات    التنفيذيةالوكاالت
 كانون  ٢٥الصادر يف   : MP-MIVAH – ٣٣٥٣٥املرسوم التنفيذي رقم     -٢٢

 املتعلـق   ٨٥٠٧أرسى اللوائح التنفيذية للقانون رقم      : ٢٠٠٧اير  ين/الثاين
بإنشاء سوق ثانوية للرهونات العقارية بغية هتيئة فرص وصـول األسـر            
الكوستاريكية إىل سكن خاص هبا، وتعزيز آليات االئتمان احملميـة مـن            

  .التضخم

  .الوضع القانوين واحلماية  :املصدر

ا للحكومة مـن    لتوجيهات املذكورة يف اجلدول أعاله عمّ     وتعرب املراسيم التنفيذية وا     -٩١
 يف إنشاء آليات مؤسسية وجلان أو جمالس مشتركة بني الوكاالت ملواجهـة             خاصةمصلحة  

مرسـوم  : وتوجه العناية بصفة خاصة إىل ما يلـي       .  يف املقام األول   باملرأةاحلاالت اليت تضر    
اإلحصاءات حبسب نـوع اجلـنس؛      وزارة العمل والضمان االجتماعي الذي يفرض توزيع        

ومحاية ضحايا التحرش اجلنسي اليت توفرها وزارة األمن العـام ووزارة الثقافـة والـشباب               
اللجنة الوطنية  (والرياضة؛ وإنشاء جلان أو جمالس متثَّل فيها أمانة املظامل واملعهد الوطين للمرأة             

 ). وتعزيز السالم االجتماعيللمساواة بني اجلنسني والصحة، واللجنة الوطنية ملنع العنف

  ونشرها الترويج للمعلومات املتعلقة حبقوق املرأة  -هاء   
 الدولة من خالل عملها مع خمتلف أفرع احلكومة واملؤسسات العامة األخرى            تسعى  -٩٢

إىل تعزيز ونشر املعلومات املتعلقة حبقوق املرأة كما هي مبينة يف اتفاقية القضاء على مجيـع                
  .، وإىل دعم تكوين اخلربة املراعية للفوارق اجلنسانيةاملرأةز ضد أشكال التميي

، أعدت وحدة املعلومات املتخصـصة التابعـة        ٢٠٠٦-٢٠٠٢ الفترةويف خالل     -٩٣
للمعهد الوطين للمرأة باالشتراك مع وحدة البحوث عدداً من الدراسات وورقـات العمـل              

بالتقدم احملرز حنو حتقيق املساواة والعدل بني       لتوفري املعلومات من أجل اختاذ القرارات املتعلقة        
سلوك الـذكور جتـاه األبـوين،    : وقد مشلت هذه الدراسات جماالت مثل ما يلي    . اجلنسني

واملؤشرات املتناقضة يف هذا اجملال واشتراك الرجال يف حتمل مسؤوليات األبوة؛ واملعلومـات       
ق املرأة؛ والفجوات اجلنسانية كمـا   السكان األصليني؛ وحقونساءاإلحصائية املتعلقة بوضع   

تعرب عنها اإلحصاءات؛ واملرأة يف سوق العمل الكوستاريكية؛ واالجتاهـات الدميغرافيـة يف             
معدالت الوالدة والوفاة؛ واملرأة والعنف املرتيل؛ والتحرش اجلنسي يف القطاع اخلاص؛ وحالة            

وُيناقش تعزيـز   . )٤( حوامل الفتيات دون اخلامسة عشرة من العمر الاليت أصبحن أمهات أو         
ونشر األنشطة اليت تضطلع هبا الوكاالت احلكومية األخرى يف الفـروع املتعلقـة بـاملواد               

  .الصلة ذات
__________ 

  .٢٠٠٦-٢٠٠٢، Memoria Institucional: Administraciónاملعهد الوطين للمرأة،  )٤(
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ونفذت شعبة الدعوة واإلعالن التابعة ألمانة املظامل برناجماً تدريبياً يف جمال حقـوق               -٩٤
موعة املستهدفة من النـساء،     وتتألف اجمل . اإلنسان ركز على الفئات الضعيفة داخل السكان      

. ، وموظفي اخلدمة املدنية، وال سيما العاملون يف قطاع التعلـيم          اآلخرينوالشباب، والكبار   
ومتثل اهلدف الرئيسي من الربنامج يف تعزيز جمموعات مهارات السكان حبيث يتـسىن هلـم               

 البلد التدريب رين يف مخس مناطق يفوتلقت شبكات من امليسِّ. بالتايل إحداث تأثري مضاعف
  ).أمانة املظامل( اجلنسني والعنف بنيعلى موضوع املساواة 

 أثناء فترة اإلبالغ من خالل تنفيذ الوحدة         خطوة استراتيجية إىل األمام يف     واُتخذت  -٩٥
نات الدراسة االستقصائية املتعـددة األغـراض       اخلاصة الستخدام الوقت بوصفها أحد مكوِّ     

. ، اليت ستناقَش فيما بعد يف القسم املتعلق باملـادة املقابلـة      ٢٠٠٤بشأن األسر املعيشية لعام     
 معلومات قيمة عن األسـاليب      ٢٠٠٦وتوفر الدراسة الناجتة عن ذلك واليت ُنشرت يف عام          

اليت تساعد يف كفالة مسامهة السياسة العامة يف االعتراف بالعمل غري مدفوع األجر الـذي               
وهذه املعلومات مفيدة أيـضاً يف      . يات يف األسر املعيشية   تؤديه املرأة وحتسني توزيع املسؤول    

دعم األسري وميكنها املساعدة يف حتديـد القيمـة         الإرساء األساس املنطقي لتقدمي خدمات      
الكمية ملسامهة العمل املرتيل يف احلسابات الوطنية، إىل جانب قضايا أخرى مهمة جداً للمرأة              

  ).املعهد الوطين للمرأة: املصدر(
. وُشنت محلة ملكافحة العنف تضمنت مثانية برامج إذاعية وبرناجماً تليفزيونياً واحـداً    -٩٦

واتصلت املوضوعات املتناَولة حبقوق اإلنسان للمرأة كما هي حمددة يف اتفاقية القضاء علـى              
كمـا  . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمـرأة          

لة من املطويات املتعلقة حبقوق املرأة وجمموعة من القوانني ومراسـيم القـوانني             نشرت سلس 
 ووثائق مصممة لنشر معلومـات عـن        ونشراتاملتعلقة حبقوق املرأة، إىل جانب ملصقات       

  ).املعهد الوطين للمرأة: املصدر(املنظور اجلنساين وحقوق املرأة 
نوين حلقوق املرأة ومحايتـها     ، قدمت وحدة الوضع القا    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف عامي     -٩٧

التابعة للمعهد الوطين للمرأة تدريباً لفرادى النساء واملنظمات النسائية واملنظمات االجتماعية           
. واملكاتب القضائية وموظفي اخلدمة املدنية يف إطار برنامج تعزيز حقوق اإلنـسان للمـرأة             

حملليـة الـيت أدجمتـها فيهـا        وُيشكل نشر املعلومات عن االتفاقية وعن الصكوك القانونية ا        
 األنواع مـن مبـادرات التـدريب        هذهنات  استفاضت يف حبثها مكوناً معتاداً من مكوّ       أو
  ).املعهد الوطين للمرأة: املصدر(

 حلقات عمل بشأن مبدأي     ١٠، ُعقدت للقضاة    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وفيما بني عامي      -٩٨
نحو املبني يف االتفاقية بالتنسيق مع املساواة وعدم التمييز وبشأن حقوق اإلنسان للمرأة على ال       

، أجـرى املعهـد     ٢٠٠٤ويف عام   . األمانة التقنية للجهاز القضائي املعنية بالقضايا اجلنسانية      
 حبوث الدراسات النسائية التابع جلامعـة       مركزالوطين للمرأة عدداً من األنشطة حتت رعاية        

ا اللجنة املعنية بالقـضاء علـى       كوستاريكا بغية توفري معلومات عن التوصيات اليت أصدرهت       



CEDAW/C/CRI/5-6 

35 GE.10-42099 

وقد مت التوصل إىل اتفاق مع معهد البلدان األمريكية         . التمييز ضد املرأة حلكومة كوستاريكا    
كمـا جيـري    . حلقوق اإلنسان على نشر التقارير اليت تقدمها كوستاريكا وتوصيات اللجنة         

تمييـز ضـد املـرأة      إعداد مرسوم تنفيذي بشأن متابعة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال          
  ).٢٠٠٧يونيه /املعهد الوطين للمرأة، حزيران(وانطباقها 

وجيري حالياً بذل جهود لتكثيف األعمال اجلاري تنفيذها وتوسيع نطاقهـا فيمـا               -٩٩
يتعلق بوضع إطار لتشريع جديد بشأن احلقوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة، وعمليـة            

ية، ونشر االتفاقية بغية استخدامها يف الدفاع عـن         االحتجاج باالتفاقية يف الدعاوى القضائ    
  . اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةبذلكحقوق املرأة وإعماهلا، كما أوصت 

 لنشر االتفاقية وآثارها على محايـة       املؤسسية اإلجراءاتوهكذا تكون قد ُوضعت       -١٠٠
  .حقوق املرأة كما أوصت اللجنة بذلك

  املرأة بوصفه انتهاكاً حلقوق اإلنسانالعنف ضد   -واو   
لقد جرت إعادة التأكيد خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير على موقـف حكومـة                -١٠١

 يشكّل انتهاكاً حلقوق اإلنسان وشكالً خطـرياً        املرأة ضدكوستاريكا الذي يفيد بأن العنف      
  . من أشكال التمييز

  قانون جترمي العنف ضد املرأة  )أ(  
م  البلدان األوىل يف العامل اليت جترِّ      ن واحداً م  القانونكوستاريكا بسّنها هذا    ت  أصبح  -١٠٢

. العنف ضد املرأة يف حد ذاته، واليت تضع تعريفاً قانونياً لقتل اإلناث يف مدونتها القانونيـة               
وكان مشروع القانون املتعلق هبذا األمر قد ُعـرض علـى جملـس الـشيوخ ملناقـشته يف         

 امرأة حتفها نتيجـة للعنـف       ١٩٤الل الفترة بني تقدميه وسّنه، لقيت       ويف خ . ٢٠٠٠ عام
  .ألسباب جنسانية

 من هذا القانون هو محاية حقوق ضحايا العنف والنص على عقوبة عـن              والغرض  -١٠٣
أفعال العنف البدين والنفسي واجلنسي واملادي املوجهة ضد املرأة البالغة للـسن القانونيـة              

ييز القائم على نوع اجلنس وبالتحديد يف سياق الـزواج أو القـران    بوصفها أشكاالً من التم   
العريف، سواًء كان معترفاً به علنياً أم ال، وفقاً لاللتزامات اليت تتحملها الدولة مبوجب اتفاقية               

) املعروفة باتفاقية بيليم دو بارا    (البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه          
. ١٩٩٥مـايو   / أيار ٢ الصادر يف    ٧٤٩٩دجمت يف القانون احمللي بوصفها القانون رقم        اليت أُ 

فأي شخص يعمد بطريقة علنية أو سرية إىل تكرار سّب امرأة بينه وبينها عالقة زوجية أو إىل 
) أي يرتكب عنفاً معنوياً ضـدها     (حتقريها أو السخرية منها أو إلقاء اللوم عليها أو ختويفها           

ت العالقة بينهما زواجاً أو شكالً من أشكال القران العريف املعترف به علنياً أم ال،               سواًء كان 
وُتفرض العقوبة نفسها على األشخاص     .  سنوات ٦يتعّرض للسجن ملدة تتراوح بني سنتني و      
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؛ وإذا سـرقوا منـهن      )أي الذين يرتكبون عنفـاً ماديـاً      (الذين يبددون ممتلكات زوجاهتم     
" الزوجـة "ومبوجب هذا القانون ُتعّرف كلمة      .  سنوات ٣وبة تصل إىل    ممتلكاهتن، فإن العق  

عن طريق الزواج أو بأحد أشـكال       (بأهنا املرأة اليت يقيم الشخص املعين عالقة زوجية معها          
 هذا القانون أيضاً جرمية قتل اإلناث       وُيعّرف). القران العريف، سواًء كان معترفاً به علنياً أم ال        

 سنة على أي شخص يقتل امـرأة بينـه     ٣٥ و ٢٠ة سجن تتراوح بني     وينص على توقيع فتر   
عن طريق الزواج أو بأي شكل من أشكال القران العريف، سواًء كـان              (زوجيةوبينها عالقة   

  ).معترفاً به علنياً أم ال

  قتل اإلناث والقتل العمد: وفيات النساء  )ب(  
  . لعمد الذي تقع ضحيته امرأة التايل معدالت قتل اإلناث، والقتل ااجلدولُيبني   -١٠٤

  ٤اجلدول 
  )٢٠٠٦-٢٠٠٣(قتل اإلناث والقتل العمد : وفيات األمهات: كوستاريكا

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 ٣٥ ٣٨ ٢٠ ٢٩ حاالت قتل اإلناث

 )١(٤٥ ٦٠ ٤٢ ٤٦  الذي تقع ضحيته امرأةحاالت القتل العمد

  . ٢٠٠٧لمرأة، ، املعهد الوطين لالعنف ألسباب جنسانيةوحدة   :املصدر
  .Estadísticas políticas (2001-2006). برنامج حالة األمة  )١(  

، بلغ معدل قتل اإلناث مستويات ُمقلقة تفوق ما كانت عليـه يف             ٢٠٠٥ويف عام     -١٠٥
 القتل اليت وقعت املرأة ضحية هلا نتيجة        جرائم يف املائة من     ٨٠وجاء حنو   . السنوات السابقة 

وتشري مسات الـضحايا مـن   .  املوّجه ضد الزوجة، أو العنف اجلنسيللعنف املرتيل، والعنف  
 سـنة وأهنـن حيملـن اجلنـسية       ٣٠ و ٢٠النساء إىل أن الغالبية تتراوح أعمـارهن بـني          

 يف املائة من هؤالء النساء قد قُتلن بأسلحة نارية، وأن غالبيتهن توفني ٤٨الكوستاريكية؛ وأن 
  ).٢٠٠٧لوطين للمرأة، املعهد ا(يف أماكن قريبة من منازهلن 

رة األخرى أن االتصاالت اهلاتفية اليت ُيبلّغ من خالهلـا عـن            ومن اإلحصاءات املُعبِّ    -١٠٦
، تلقت  ٢٠٠٣ففي عام   . ارتكاب عنف مرتيل هي السبب األول يف تدّخل الشرطة يف البلد          

 حالة من   ٤٧ ٠٨٦ مرتيل، وسّجلت    عنف اتصاالت لإلبالغ عن وقوع      ٥٧ ٧٠٩الشرطة  
 "Informe de Seguridad" (التقريـر عـن الـسالمة العامـة    : "املصدر(اءات الشرطة إجر

Ciudadana(" ،٢٠٠٣، الربنامج اإلمنائي.(  
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  قانون العنف املرتيل  )ج(  
من اخلطوات املهمة املُتخذة إىل األمام اسـتجابةً إلحـدى توصـيات اللجنـة أن             -١٠٧

 من املمارسة القضائية املتمثلـة يف عقـد         كوستاريكا قد ختلصت منذ تقدميها التقرير األخري      
. اجتماعات املصاحلة بني النساء واملُعتدين عليهن املزعومني كجزء من اإلجراءات القانونيـة           

 ألهنا إجراء ال ينص عليه أي قـانون         صرحياًوهذه املمارسة ُبحثت على املأل وُحظرت حظراً        
لى الوصول إىل العدالة واألمن أو ُيقيد تلك        وأنه ُيعيق قدرة املرأة ع    ) ومن مثّ فإنه غري قانوين    (

 ,M. Sc. Ana Carcedo Cabañas:املصدر(القدرة عن طريق تعريض سالمتها كشخص للخطر 

Seguridad Ciudadana de las Mujeres y Desarrollo Humano.(  
وقد عـاجل   . والنساء هن الاليت يقدمن معظم طلبات احلصول على احلماية القانونية           -١٠٨
  ، ٢٠٠٤ طلبـاً يف عـام       ٤٨ ٠٧٤، و ٢٠٠٣ طلبـاً يف عـام       ٤٧ ٠٨٦هاز القضائي   اجل
  .٢٠٠٦ طلباً يف النصف األول من عام ٢٣ ٦٥٦، و٢٠٠٥ طلباً يف عام ٤٧ ٣٩٦و

فكثرياً ما خيالف الناس مثالً     . ويشكّل انتهاك األوامر الزجرية احلمائية مشكلة يومية        -١٠٩
 على مقربة من حمـل إقامـة ضـحايا     الوجودكف عن   األوامر الزجرية اليت تفرض عليهم ال     

 يف املائة من بالغات املخالفة بعدم االمتثال لألمر الصادر يف قـضايا             ٨٦ويتصل حنو   . العنف
وتشري اإلحصاءات الـيت    ). إدارة التخطيط التابعة لنظام إقامة العدل     : املصدر(العنف املرتيل   

قدم طلباً لالستفادة من تدابري احلماية كـل         امرأة تُ  ٥٠ ٠٠٠مجعها اجلهاز القضائي إىل أن      
وتنتهي بعـض   . دن عن عدم التقيد هبذه التدابري      يف املائة من هؤالء النساء ُيفِ      ١٠سنة، وأن   

 امرأة بطلبات لالستفادة    ٤٧ ٣٩٦فعلى سبيل املثال، تقدمت     . هذه القضايا بوفاة املرأة املعنية    
 ٣٩ حالة، وتوفيت    ٤ ٨١٥ذه التدابري يف    ، وجرت خمالفة ه   ٢٠٠٥من هذه التدابري يف عام      

  ).٢٠٠٧نظام إقامة العدل، : املصدر(امرأة 
، أصدرت جلنة تتضمن ممثلني عن      ٢٠٠٧أبريل  /ويف األسبوع األول من شهر نيسان       -١١٠

 املدعي العـام ووكالـة التحقيقـات        ومكتبالقضاة  (وزارة األمن العام واهليئات القضائية      
 للمرأة، واملنظمات النسائية، والوكالة الوطنية لرعايـة األطفـال،          ، واملعهد الوطين  )القضائية

ووزارة العدل بروتوكوالً إلزامياً مشتركاً بني املؤسسات ُيكّمـل قـانون العنـف املـرتيل               
ويتمثل بعض اجلوانب املهمة    . يتعارض مع القانون اجلديد املتعلق بتجرمي العنف ضد املرأة         وال

  :هلذا الربوتوكول فما يلي
 الوكاالت املعنية بإنفاذ القوانني بتوفري األمن للنساء الاليت يعشن          الربوتوكوليطالب   •

وصـدرت  . يف خطر بسبب إبالغهن عن ارتكاب أزواجهن أفعال العنف املـرتيل          
تعليمات للشرطة بإجراء دوريات منتظمة متر مبساكن النساء وكُلفـت الـشرطة            

ليت يتعني اختاذها يف حال ظهـور       بالتوصل إىل إعداد خطة معهن بشأن اخلطوات ا       
 ؛ هلن أو املعتدي املزعوم عليهن فجأة يف مرتهلن أو يف أي مكان آخراملستغل
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إذا ثبت أن حياة املرأة يف خطر وأن املعتدي املزعوم ليس موضوعاً قيد االحتجـاز                •
 ؛، جاز هلا أن تطلب السكن يف ملجأ للحمايةالوقائي

لضحية علماً مبا إذا كان املعتدي املزعـوم لـيس          مجيع األطراف ُمطالَبة بأن حتيط ا      •
موضوعاً قيد االحتجاز الوقائي، أو مبا إذا كان قد اُتخذ تدبري وقائي، أو إذا كـان                

  ؛املعتدي يتمتع حبريته

 عدداً من املؤشرات لتحديد ما إذا كانت حياة املرأة يف خطـر يف              الربوتوكوليضع   •
ول املشترك بني الوكاالت واملكّمل لقانون      الربوتوك: املصدر(حاالت العنف املرتيل    

 ).العنف املرتيل

ويتوىل تنسيق  . ولدى سّن قانون جترمي العنف ضد املرأة، أُنشئت جلنة رفيعة املستوى            -١١١
هذه اللجنة املعهد الوطين للمرأة، كما أهنا تتضمن ممثلني عن وزارة العدل، ووزارة األمـن               

جنة يف العمل على إجياد املوارد البشرية واملادية واملالية         وشرعت الل . العام، واجلهاز القضائي  
  .الالزمة إلنفاذ هذا القانون حىت قبل دخوله حيز النفاذ

ومبوجب القانون اجلديد املتعلق بتجرمي العنف ضد املرأة، ُيعاقَب على عدم االمتثال              -١١٢
يل باحلبس ملـدة تتـراوح      لتدابري احلماية الصادرة عن السلطة املختصة يف قضايا العنف املرت         

 من قـانون العنـف      ٣ من املادة    األخريةوُيعّدل القانون بذلك الفقرة     .  أشهر وسنتني  ٦ بني
 التدابري بأنه جرمية أقل خطورة ُيعاقَـب عليهـا          هف عدم االمتثال هلذ   املرتيل اليت كانت تصنّ   

  . يوماً وسنة واحدة١٥باحلبس ملدة تتراوح بني 
مي العنف ضد املرأة قانون اإلجراءات اجلنائية بإضافة سبب جديـد        وُيعّدل قانون جتر    -١١٣

 أو الـشاهد للخطـر، وال سـيما         املُبلِّغتعرُّض الضحية أو    : إلصدار أمر باالحتجاز الوقائي   
يتصل باجلرائم املُدعى ارتكاهبا بواسطة شخص توجد بينه وبني الضحية عالقة زوجيـة              فيما

  ).كان ذلك ُمعترفاً به علنياً أم الالزواج أو القران العريف، سواًء (
، وضع اجلهاز القضائي، والكلية القضائية، واللجنة القضائية        ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   -١١٤

ضني خلطر العنـف املـرتيل،      الدائمة املعنية بالعنف املرتيل ووّزعت تعليمات لألشخاص املُعرّ       
لقاضي واإلجراءات اليت ينبغـي  تشرح هلم حقوقهم وأنواع الطلبات اليت ميكنهم تقدميها إىل ا 

وهذه التعليمات مصحوبة بقائمة من اخلدمات املتاحة واملكاتب والوكـاالت الـيت     . اتباعها
  ).٢٠٠٧نظام إقامة العدل، : املصدر(ميكن أن يلجأ إليها هؤالء األشخاص 

  .اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنف املرتيل من النساء  )د(  
للمرأة خدمات إىل النساء واألطفال الذين تعّرضوا حلاالت مـن          يقدم املعهد الوطين      -١١٥

العنف املرتيل عن طريق مكتب املرأة يف سان خوسيه ومن خالل ثالثة مراكـز متخصـصة                
وُيبّين اجلدول التايل عدد األشخاص الذين      . ومالجئ مؤقتة تقع يف مناطق أكثر ُبعداً يف البلد        

  .تخصصةاستفادوا من كل نوع من هذه اخلدمات امل
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  ٥اجلدول 
عدد األشخاص املعرضني خلطر العنف املرتيل موزعني حبسب ما يتلقونه من خدمات 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٣متخصصة، 

  اخلدمة املتخصصة

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
 -أبريل /نيسان(

  فرباير/شباط

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 -مارس /آذار(

  )مارس/آذار
أيار  (٢٠٠٦-٢٠٠٥

  )مايو/ أيار-مايو 
إمجايل عدد 
  األشخاص

لاليت قدم مكتب املرأة اخلدمة     النساء ا 
 ١٩ ٠٢٩ ٥ ٩٣٤ ٦ ٤٠٤ ٦ ٦٩١  إليهن

النساء الاليت حصلن على اخلـدمات      
 ١ ١١٠ ٣٤٠ ٤٠٨ ٣٦٢  يف املراكز املتخصصة واملالجئ املؤقتة

األطفال الذين حصلوا على خدمات     
 ٢ ١٩٧ ٦٩٣ ٧٣٠ ٧٧٤  يف املراكز املتخصصة واملالجئ املؤقتة

  .لتابعة للمعهد الوطين للمرأةوحدة التخطيط ا  :املصدر

وتقدم مجيع مراكز الرعاية الصحية التابعة لصندوق الضمان االجتماعي لكوستاريكا            -١١٦
وأُحرز تقدم يف حتديد معايري اخلدمات الشاملة       . خدمات إىل ضحايا العنف املرتيل من النساء      

 حالياً بذل جهود لتدعيم     ضني خلطر العنف املرتيل، وجيري     املعرّ لألشخاصاليت يتعني تقدميها    
 .النظام املعّد لتسجيل حاالت العنف املرتيل

فاملركز النـسائي   .  اجملتمع املدين أيضاً أعماالً قّيمة يف هذا امليدان        منظماتوتؤدي    -١١٧
للمعلومات واإلجراءات يواصل تنفيذ برامج هتدف إىل القضاء على العنف ضد املرأة فـضالً              

ويـوفر املركـز جمموعـات      . ضن للعنف ت إىل النساء الاليت تعرّ    عن برامج تقدمي االئتمانا   
. املساعدة الذاتية، ويقدم املساعدة إىل الضحايا عن طريق اهلاتف أو اللقـاءات الشخـصية             

ويشجع ائتالف النساء الكوستاريكيات حقوق املرأة ويقدم املـساعدة والـدعم النفـسيني      
  .والقانونيني

  املرتيل وتقدمي املساعدةالنظام الوطين ملنع العنف   )ه(  
  : ما يلي٢٠٠٦-٢٠٠٢ النظام يف الفترة إجنازاتتتضمن   -١١٨
تصميم سياسة عامة واملوافقة عليها بشأن منع العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي على             •

 ؛القصَّر بواسطة أفراد من خارج األسرة وبشأن تقدمي املساعدة إىل الضحايا

ت ضباط الشرطة من الذكور واإلناث الـذين        إحداث زيادة كبرية يف عدد ومؤهال      •
وقد دّرب املعهد الوطين للمـرأة  .  متخصصاً يف التصدي للعنف املرتيل  تدريباًيتلقون  
 من الضباط الذكور واإلناث على قانون العنف املرتيل، وبلغ مضاَعف           ٧٠٠حوايل  
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نف، آلية  جلنة اخلرباء املعنيني بالع   : املصدر( ضابط آخر    ٦ ٠٠٠أنشطة التدريب حنو    
 ؛) بيليم دو بارامتابعة اتفاقية

ارتفع عدد الشبكات احمللية ملكافحة العنف املرتيل وتقدمي املساعدة، وأصبحت توجد  •
وأُقيمت يف مثانيـة    .  كانتوناً يف البلد   ٨١ من الكانتونات البالغ عددها      ٧٠اآلن يف   

انونيـات  هـات ق  أماكن يف البلد شبكات جديدة من النساء الاليت يعملن كموجِّ         
 ؛زاتوقائدات حمفّ

 الذي أعده مركز عمليات االستجابة للعنف املرتيل من         ١-١-٩ النظام   تدعيمجرى   •
أجل النساء الاليت يتعرضن للضرب، وأعد معهد الرجال الذي يدار إدارة خاصـة             

. خطاً هاتفياً لإلبالغ عن املعتدين الذكور ومساعدة الرجال الذين تعرضوا للضرب          
 سـاعة يوميـاً     ٢٤ متاح لضحايا العنف املرتيل ملدة       ١-١-٩رقم  واخلط اهلاتفي   

 ٢٠٠٠ يف عام    ١٢ ٣٠٦وقد ارتفع عدد املكاملات من      .  يوماً يف السنة   ٣٦٥ وملدة
 ؛٢٠٠٣ يف عام ٧٠ ١٢٨إىل 

ــذكورة     • ــدة لل ــاهيم اجلدي ــز املف ــدف إىل تعزي ــشروع يه ــمم م   وُص
)“Construyendo Nuevas Masculinidades,”، أو CONUMA(،  وجيري تنفيـذه يف 

. كانتون غويكويتشيا يف شراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان ومعهد الرجال          
 اهلدف من هذا املشروع يف إعداد خطة جتريبية هلذه املبادرة ومنـع العنـف               ويتمثل

 ؛اجلنساين بني الرجال الصغار والكبار

ويتـهم،  املعتدون الذكور دون الكشف عـن ه      (وُصممت مناذج للمنع والتدخل      •
سئن معاملـة   وشهود العنف من األطفال، والنساء الاليت تعرضن للضرب والاليت يُ         

وأُجنزت أعمال مع قادة جملس الشباب ملنع العنـف يف          . ، وجيري تطبيقها  )أبنائهن
 ؛أثناء اللقاءات الغرامية

وأُعد برنامج تدرييب يتعلق بالكشف عن العنف اجلنسي واالستجابات املالئمة له من  •
 موظفي صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي، ووزارة التعليم، واملكاتب         أجل

 Avances en"املعهد الوطين للمرأة، : املصدر( البلدية، واملعهد الوطين للمرأة النسائية

Violencia de Género", 2003-2007(؛ 

وحدثت زيادة  . وأُعدت بروتوكوالت لالستجابة وتقدمي املساعدة وجيري تطبيقها       •
ضات خلطـر العنـف    يف طاقة املراكز املتخصصة واملالجئ املؤقتة للنساء املعرَّ        كبرية

 .) مكانا٣٠ً(املرتيل وأبنائهن 

وأعد اجمللس الوطين إلعادة التأهيل والتعليم اخلاص برناجماً للكبار ذوي اإلعاقة الذين   •
تـه  ، قدم هذا الربنـامج خدما     ٢٠٠٥ويف عام   .  عنهم ولضحايا العنف   التخلييتم  
 ؛ شخصاً من مجيع أحناء البلد٤٩٨ إىل
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: املصدر(ب عن تقدمي املساعدة إىل ألشخاص ذوي اإلعاقة وضحايا العنف       أُعد كتيّ  •
 Memoria  املعهــد الــوطين للمــرأة،:املــصدر(املعهــد الــوطين للمــرأة، 

Institucional:Administración, 2002-2006.( 

ة ومالجئه املؤقتة مـن أجـل النـساء          مكتب املرأة ومراكزه املتخصص    خاللومن    -١١٩
 ٥ ٠٠٠واألطفال الذين تعرضوا للضرب، يقدم املعهد الوطين للمرأة خدماته إىل أكثر مـن              

، بدأ إجراء   ٢٠٠٦ويف عام   . ضحية من النساء سنوياً، إىل جانب أطفاهلن يف بعض احلاالت         
فجـرى تقيـيم خمتلـف    . ةدراسة لتقييم أثر النظام الوطين ملنع العنف املرتيل وتقدمي املساعد  

، فضالً عن أداء بعض )تقدمي املساعدة، واالكتشاف، والدعم، وتعلم النظراء(مكونات النظام  
ومل تكتمل هذه الدراسة بعُد، لكن بعض نتائجها تشري إىل احلاجة           . الوكاالت التابعة للنظام  

 توضح أن برنـامج  كما أهنا. إىل التشريعات من أجل إدماج النظام يف اهليكل املؤسسي للبلد      
االستجابة للعنف الذي أعدته وزارة األمن العام حيتاج إىل تعزيز وأنه ال بد من اختاذ خطوات                

 .لضمان تطبيق الربوتوكوالت

ويف أثناء فترة اإلبالغ، أجرت وزارة الصحة عدداً من الدراسات بـشأن العنـف                -١٢٠
العالقة بني العنـف والـصحة      وحبثت هذه الدراسات    . بوصفه مشكلة تتعلق بالصحة العامة    

غري أن النهج املتبع جتاه العنف يف    . وخلصت إىل أنه ال ميكن توفري الصحة حيثما ُوجد العنف         
قطاع الصحة ركز على آثاره، ودعيت القطاعات األخرى إىل تناول اجلوانب األخرى مـن              

ـ              الـصحة، وزارة  : املـصدر (دها  هذه املشكلة اليت تتطلب اتباع هنج شـامل نظـراً لتعقُّ
 Allen Patricia, Violencia: un problema de salud pública.(  

وجيري حالياً عرض مشروع قانون بعنوان قانون النظام الوطين ملنع العنف املـرتيل               -١٢١
، وأصدرت اللجنة الدائمـة     )١٤ ٨٨٣امللف رقم   (وتقدمي املساعدة على اجلمعية التشريعية      

غـري أن هـذا     .  باملوافقة باإلمجاع على مشروع القرار هذا      املخصصة لقضايا املرأة استنتاجا   
 ٣٠ سـنوات يف     ٤املشروع استبعد عندما انتهت فترة والية اجمللس التشريعي املكونة مـن            

وجيري حالياً اختاذ خطوات إلحالة مشروع القرار ثانية إىل جلنة املرأة           . ٢٠٠٦أغسطس  /آب
تعزيز الـسياسات   ) أ: (ع القرار فيما يلي   وتتمثل أهداف مشرو  . التابعة للمجلس التشريعي  

العامة الرامية إىل كفالة تنفيذ األحكام الواردة يف اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضـد               
تقـدمي املـساعدة الـشاملة إىل       ) ب(املرأة واملعاقبة والقضاء عليه وقانون العنف املرتيل؛ و       

عنف املرتيل يف حتسني حالتهم ويف تعافيهم       أو ال /األشخاص املتضررين من العنف ضد املرأة و      
املعهد الوطين للمرأة، وحدة الوضع القانوين حلقـوق        : املصدر(وبناء حياة جديدة ألنفسهم     

  ).املرأة ومحايتها
وللمعهد الوطين للمرأة بند خاص يف امليزانية من أجل برامج منع العنـف املـرتيل                 -١٢٢

 دوالر يف براجمـه الراميـة إىل        ٧٠٠ ٠٠٠ملعهد  ، استثمر ا  ٢٠٠٥ويف عام   . وبرامج العالج 
  ).جلنة اخلرباء املعنيني بالعنف، آلية متابعة اتفاقية بيليم دو بارا: املصدر(مكافحة العنف 



CEDAW/C/CRI/5-6 

GE.10-42099 42 

  تكوين اخلربات بشأن قضايا العنف ضد املرأة  )و(  
أُجري حبث وأُعدت منشورات لكي تستخدمها كل من املؤسـسات احلكوميـة              -١٢٣

  :وتتضمن هذه املنشورات ما يلي. مع املدين كأساس الختاذ القراراتومنظمات اجملت
  ، نشر مركز املعلومـات واإلجـراءات النـسائية كتابـاً بعنـوان      ٢٠٠٣يف عام   •

Mujeres contra la Violencia") يناقش طرائق وآليـات تقـدمي   ") العنف ضد املرأة
املتأصلة يف اتفاقية   ويستكشف الكتاب النهج    . الدعم للنساء الاليت تعرضن للضرب    

القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنـف             
 ؛ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه

  ، نـشرت وزارة الـصحة كتابـاً بعنـوان          ٢٠٠٤ديـسمرب   /ويف كانون األول   •
Salud Mental y Violencia Intrafamiliar") وينطلق "). رتيلالصحة العقلية والعنف امل

ويقترح اتباع ممارسات للرعاية    . هذا الكتاب من النموذج التقليدي للصحة العقلية      
الذاتية ملن تعرضوا للعنف املرتيل، وحيلل ظاهرة العنف واملعاناة النفسية، ويبحـث            

 ؛استراتيجيات تعزيز الصحة العقلية

لمعهد الـوطين   ، أجرت وحدة العنف اجلنساين التابعة ل      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة    •
 حبثيني تشري نتائجهما إىل أساليب حتسني اخلدمات املقدمة لضحايا          مشروعنيللمرأة  

. العنف املرتيل من النساء واالستراتيجية املستخدمة يف التصدي للعنف والقضاء عليه          
وتركز إحدى هاتني الدراستني على السوابق القضائية املتعلقة بالعنف املرتيل، وتقدم           

أمـا  . دف إىل تعزيز أساليب الدفاع القانوين املتاحة لضحايا العنـف         مسامهات هت 
الدراسة الثانية فتعرض موجزاً لسمات النساء واألطفال الذين قدم إلـيهم مكتـب             
شؤون املرأة خدماته، وتقدم معلومات مفيدة من أجل حتسني النهج املتبع يف رعاية             

 .النساء املتضررات من العنف املرتيل

أشكال العنـف   : اجلنسي يف أماكن العمل ويف املدارس، والترهيب يف أماكن العمل         التحرش    )ز(  
  ضد املرأة

اجمللـس  : أو عّدلت األنظمة اليت حتظر التحرش اجلنسي      / التالية و  املؤسساتأرست    -١٢٤
، واملعهـد الكوسـتاريكي     )٢٠٠٣مارس  / آذار ١٣(الوطين إلعادة التأهيل والتعليم اخلاص      

 / شـباط  ٢٥(، ومصرف التنمية اجملتمعية والـشعب       )٢٠٠٣يونيه  /ن حزيرا ٢٦(للكهرباء  
وبدأ العمـل بالتعـديالت     ). ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩( إقامة العدل    ونظام،  )٢٠٠٤ فرباير

الداخلة على الفصل العشرين املتعلق بالتحرش اجلنسي للوائح وزارة األمن العام وخـدمات             
، وُعّدل الفصل   ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٣يف  قوات الشرطة مبوجب املرسوم التنفيذي الصادر       

احلادي والعشرون املتعلق بالتحرش اجلنسي والفصل الثاين والعشرين املتعلق باملضايقة النفسية           
والعقلية يف أماكن العمل من لوائح اخلدمة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة مبوجب املرسوم             

  .٢٠٠٦أغسطس / آب١٧التنفيذي الصادر يف 
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م الوطين اللوائح املناهضة للتحرش اجلنسي يف برناجمه التـوجيهي           معهد التعلّ  غطيوي  -١٢٥
موظفـون  ( شخـصاً    ٢ ١٠١، درب املعهد    ٢٠٠٧-٢٠٠٣ويف خالل الفترة    . املؤسسي
تقرير معهد التعلم الوطين عن إدارة مكتبه االستـشاري املعـين بـاملرأة             : املصدر) (وطالب
  ).٢٠٠٧-٢٠٠٣ للفترة
وهـي مؤسـسة   (، تلقـت اجلامعـة الوطنيـة    ٢٠٠٦-٢٠٠٢الفترة  خاللويف    -١٢٦

وقدمت كل هذه الشكاوى نساء أفادت عن       .  اجلنسي بالتحرش شكوى تتعلق    ١٨ )حكومية
 يف املائة من    ٩٠ويف  . أهنن وقعن ضحية لتحرش جنسي من موظفني ذكور يعملون باجلامعة         

 يف  ١٠ل ساتذة، وقدمت ا  هذه احلاالت قدمت الشكاوى بواسطة طالبات وتعلقت بسلوك األ        
ومل تكتمل معاجلة هذه الشكاوى مبا فيها       . املائة األخرى من الشكاوى ضد موظفني إداريني      

 يف  ٥٦ويف  .  يف املائة فقط من هذه احلاالت      ٥٠ب تنفيذ القرارات ذات الصلة إال فيما يتعلق        
ة إىل عقوبة أخف عن     املائة من احلاالت اليت فُصل فيها، تغريت العقوبة اليت أوصت هبا اللجن           

واستغرقت هذه الدعاوى وقتا أطول من فترة األشهر الثالثـة  . طريق حمكمة الطعون اجلامعية  
ويتضح من ذلك االفتقار إىل التدريب والتوعية فيما يتعلق هبذه          . املنصوص عليها يف القانون   

 / أيـار  ١١ادرة يف    الص R/1157/2007الوثيقة  : املصدر(املشكلة استناداً إىل املنظور اجلنساين      
  ).، اجلامعة الوطنية٢٠٠٧مايو 
، أعّدت أمانة املظامل واملعهد الوطين للمرأة سلسلة        ٢٠٠٣أكتوبر  /األولويف تشرين     -١٢٧

من التوصيات لتعديل أحكام معينة من لوائح املعهد الكوستاريكي للكهرباء اعترب أهنا تتضمن             
: املصدر(عارض مع الترويج للمنظور اجلنساين      عدداً من جوانب عدم الدقة أو اإلغفال اليت تت        

  ). املعهد الكوستاريكي للكهرباء
ومبوجب قانون التحرش اجلنسي يف أماكن العمل واملـدارس، جيـب أن ُتـضمِّن                -١٢٨

الشركات اخلاصة واملؤسسات العامة لوائحها سياسات وإجراءات وقائية لتناول هذه األمناط           
 التحرش اجلنسي يشكل ممارسة شائعة تنتـهك حقـوق   ومع ذلك، فال يزال  . من الشكاوى 

 االحترام والكرامة، وتتناىف مع النمو الكامل للـشخص يف إطـار            نيلاإلنسان األساسية يف    
  ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة : املصدر(التعليم والعمل 

، ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفتـرة    شكوى بالتحرش اجلنـسي يف       ٦٥وقد تلقت أمانة املظامل       -١٢٩
وكانـت  . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ شكوى يف الفترة     ٦٦، و ٢٠٠٦-٢٠٠٤ شكوى يف الفترة     ٥٤و

 يف املائة من    ٩٨,٥ يف املائة من هذه احلاالت؛ وكان        ٩٥املرأة هي ضحية التحرش اجلنسي يف       
  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة : املصدر (ذكوراًمرتكيب التحرش 

، ارتفـع عـدد     ٢٠٠٤أبريـل   / إىل نيسان  ٢٠٠٣مايو  /يف خالل الفترة من أيار    و  -١٣٠
 يف  ٦٦( يف املائة عما كان عليه خالل الفترة الـسابقة           ٢٧شكاوى التحرش اجلنسي بنسبة     

 معظم الشكاوى من وزارة التعليم العام، ووزارة األمن العام،          ووردت).  شكوى ٥٢مقابل  
وجاءت أكرب األعداد بعد ذلك مـن معهـد         . كي الكوستاري االجتماعيوصندوق الضمان   
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التعلم الوطين، واجلامعة الوطنية، وبلدية سان خوسيه، ونظام إقامة العدل، من بني جهـات              
 مـصدراً هـائالً     يسبِّبوكْون أكرب عدد من الشكاوى جاء من وزارة التعليم العام           . أخرى

رتكبها مدرسون يف حـق     للقلق حيث إن مجيع هذه احلاالت تكاد تكون تتعلق بتحرشات ا          
فتيات ومراهقات كُلهن قاصرات تعّرضن هلذا النوع من االعتداء على أيدي ِكبار            (تلميذاهتم  

أما الوكاالت اليت أبلغت عن أقل عدد من الشكاوى فهي وزارة           "). تعليمهن"مسؤولني عن   
للمرافق العامـة،   األشغال العامة والنقل، وحمطة تكرير النفط الكوستاريكية، واهليئة التنظيمية          

  ).٢٠٠٤-٢٠٠٣التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة : املصدر(والبلديات 
وتشري املعلومات اليت قدمها املكتب االستشاري القانوين التابع ملعهد الـتعلّم             -١٣١

 تقـدمي مـا جمموعـه مثـاين شـكاوى يف             إىل -  التقين وهو مؤسسة للتعليم     - الوطين  
، واثنتـان يف  ٢٠٠٤، ومخـس يف عـام   ٢٠٠٣احـدة يف عـام    و: ٢٠٠٧-٢٠٠٣ الفترة
 املُحّددة يف أنظمة املعهد، فُصل أحد املعلمني من اخلدمة دون           ووفقاً لإلجراءات . ٢٠٠٦ عام

صرف تعويض هناية اخلدمة، وأُوقف ثالثة عن العمل ملدة مثانية أيام دون أجر، وتلقى أربعـة    
  . لفت نظر خطي

امل عن قلقها إزاء الوضع السائد يف بعـض اهليئـات التأديبيـة             وقد أعربت أمانة املظ     -١٣٢
ويبدو أهنا مل تتعامل على النحو املالئم مـع         .  التحرش اجلنسي  شكاوىاملسؤولة عن استعراض    

هذه املسألة، وأن احملققني ليسو على دراية كاملة باللوائح والقوانني ذات الصلة، وأهنم يفتقدون              
ر اجلنساين، وأن مناط تركيز حتليالهتم ينحـصر يف إجـراءات           منظور حقوق اإلنسان واملنظو   

وملكافحة هذا الشكل من أشكال العنف، ال يكفي وجود األنظمة          . القانون اإلداري أو اجلنائي   
بل ينبغي أيضاً تطبيـق هـذه   . املناسبة املتعلقة مبنع التحرش اجلنسي واملعاقبة عليه والقضاء عليه  

وقد أوصت أمانة املظامل أيضاً بوضع حـد        . د األرقام هذا الرأي   وُتعّض. األنظمة على حنو سليم   
 وهي آلية بسيطة لتسوية هذه      -ملمارسة عقد اجتماعات املصاحلة يف دعاوى التحرش اجلنسي         

فقد كانت احملصلة النهائية ملعظم إجراءات املصاحلة هي        .  حد كبري  إىلالقضايا ُتستخدم بكثرة    
: املـصدر ( كان اإلفالت من العقاب عادة هو النتيجـة          سحب الضحايا لشكاواهم، ومن مثّ    

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥ والفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٣التقريران السنويان ألمانة املظامل عن الفترة 
، قدمت وحدة العدل بني اجلنسني التابعة لوزارة العمـل          ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول   -١٣٣

ـ       تقريراًوالضمان االجتماعي    وتتـضمن  . رش اجلنـسي   عن أدائها يف التصدي حلاالت التح
  :األنشطة املنفّذة يف هذا اجملال ما يلي

، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٨ و ٢٠٠١يناير  /فيما بني تاريخ تأسيسها يف كانون الثاين       •
 حلقة عمل تدريبية خارجية وحمادثات بشأن ١٤٥نظّمت وحدة العدل بني اجلنسني 

 هـذه األحـداث     وحضر). إذاعية وتليفزيونية ( اجلنسي ومحالت إعالمية     التحرش
  ؛ رجال١ً ٣٥٨ امرأة و٢ ٥٣٥جمموعه  ما
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عندما بدأ االحتفاظ بـسجالت   (٢٠٠٣من عام   : ت هلا الوحدة  احلاالت اليت تصدّ   •
، ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١٨و) تتعلق هبذه احلاالت يف وحدة الشؤون اجلنسانية      

 يف املائـة مـن      ٨٩,٥( امـرأة    ٩٤و أشخاص   ١٠٥قدمت الوحدة خدمات إىل     
ويشكّل األشـخاص الـذين     ).  يف املائة من اجملموع    ١٠,٤( رجالً   ١١و) اجملموع

.  عاماً أكرب نسبة مئوية من ضحايا التحرش اجلنسي        ٢٥ و ١٩تتراوح أعمارهم بني    
 من هؤالء األشخاص كانوا     ٦٠وُيظهر توزيع هذه احلاالت حبسب جمال النشاط أن         

 يف الصناعة، ٥املنازل، و يف خدمة   ٧ يف اخلدمات، و   ٢٨يعملون يف جمال التجارة، و    
 ؛ يف الزراعة١ يف قطاع السياحة، و٢ يف املؤسسات األكادميية، و٢و

 شخـصاً   ٩٢املشورة إىل   ") العمل ("Trabajo-800 املساعدة اهلاتفي رقم     خطوقّدم   •
 ؛٢٠٠٦يونيه /فيما يتعلق هبذه املسألة منذ إنشائه حىت حزيران

تفتيش العمل التابعـة لـوزارة      ، زارت الوحدة إدارات     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يف عامي    •
.  بغية استعراض حاالت التحرش اجلنسي اليت تناولتـها        االجتماعيالعمل والضمان   

ووجدت أن إدارات التفتيش تسّجل عدداً ضئيالً جداً من شكاوى التحرش اجلنسي            
وخلصت إىل أن هذا يرجع يف الغالب إىل أن العديد من األشـخاص مل يقـدموا                

الرغم من حضورهم إىل إدارات التفتيش التماساً للمشورة،        شكاواهم شخصياً على    
ويطـرح هـذا    . وذلك ألهنم افتقدوا الدليل أو خشوا من اشتراكهم يف التحقيقات         

ومن مثّ توصي الوحدة بتسجيل كافة الشكاوى اليت تتناوهلا         . مسألة اإلبالغ الناقص  
خاص املعنيون شكوى   إدارات تفتيش العمل على النحو املالئم حىت لو مل يقّدم األش          

تقرير وحدة العدل بني اجلنسني التابعة لوزارة العمـل والـضمان           : املصدر(رمسية  
االجتماعي بشأن اإلجراءات اليت اختذهتا الوزارة يف مـسألة التحـرش اجلنـسي،             

 ).٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

نـسانية   األمانة التقنية للجهاز القضائي املعنية بالقضايا اجل       ت، قام ٢٠٠٤ويف عام     -١٣٤
 جنسي عن طريق صياغة االدعاءات، وتقدمي طلبات التدابري         حترش دعوى   ١٨بدور نشط يف    

الوقائية، وحضور جلسات االستماع لتقدمي األدلة يف كل من سان خوسيه وأماكن أخـرى              
تقرير األمانة التقنية للجهاز القضائي املعنية بالقضايا اجلنسانية، النـصف          : املصدر(من البلد   

  ). ٢٠٠٤من عام الثاين 
 مع  ٢٠٠٣وكما لوحظ يف التقرير السابق، ظل املعهد الوطين للمرأة يدير منذ عام               -١٣٥

عدد من املنظمات االجتماعية والنسائية مناقشة بشأن احلاجة إىل إجراء مراجعة شاملة لقانون          
، أنشئت جلنة مـشتركة بـني       ٢٠٠٦ويف عام   . التحرش اجلنسي يف أماكن العمل واملدارس     

وُمثِّلت فيها اللجنة الدائمة املخصصة لقضايا      .  شاملة هلذا القانون   تعديالتلوكاالت إلعداد   ا
 / آذار٧ويف . املرأة، وأمينة مظامل املرأة، واملعهـد الـوطين للمـرأة، ومنظمـات نـسائية             

، قُدم إىل اجلمعية التشريعية مشروع قانون إلجراء إصالحات قانونية يفـرض            ٢٠٠٧ مارس
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املوظفني املُنتخبني يف الوظائف العامة الذين يرتكبون التحرش اجلنسي، مما سّد           عقوبات على   
  .الفجوة يف التشريعات القائمة

  الترهيب يف أماكن العمل  )ح(  
الترهيب هو شكل آخر من أشكال العنف ضد املرأة اليت متثـل أغلبيـة الفئـات                  -١٣٦

ظامل، تضاعف عدد الـشكاوى مـن       ووفقاً ألمانة امل  .  من السلوك  النوعاملستهَدفة من هذا    
ويف . الترهيب اليت قدمتها النساء ثالث مـرات يف خـالل الـسنوات األربـع املاضـية               

 ملف قضية تتعلق بضحايا الترهيب من       ٤٤، فتحت أمانة مظامل املرأة      ٢٠٠٤-٢٠٠٣ الفترة
. بقة يف املائة عن الفتـرة الـسا  ١٠٠وقد شكّل هذا زيادة نسبتها . النساء يف أماكن عملهن  

وتتعلق هذه الشكاوى بسلوكيات مثل املعاملة بعدم احترام، والتدّخل املتواصل، واملعاملة غري            
املالئمة يف األماكن العامة، والتوبيخ، وحاالت ُتستبعد فيها العامالت أو جيـري جتاهلـهن،              

وي التقرير الـسن  : املصدر(والتغيريات التعسفية يف الوظائف، واخلديعة، والصياح، والسباب        
  ). ٢٠٠٤-٢٠٠٣ألمانة املظامل للفترة 

ومثة محاية  . وال يوجد يف كوستاريكا أي قانون ملنع الترهيب أو املعاقبة أو القضاء عليه              -١٣٧
 العمل، وُيشار إىل مبادئ االتفاقية ألغراض إنفاذ القانون وللدفاع عن           قانونغري كافية يوفرها    

انون ُمحدد يوفر احلماية ويعاِقب على هذا السلوك        ومن مثّ فقد اعُترف باحلاجة إىل ق      . الضحايا
ولدى رصد كفاءة املؤسسات العامـة يف هـذا الـشأن           . ويقضي على اإلفالت من العقاب    

والضوابط الداخلية اليت ُتطبقها، وجدت أمانة املظامل أن عدم وجود إجراءات عمل واضـحة              
: املـصدر (ب يف أماكن العمل     وعدم حتديد جماالت اخلربة يرفعان من احتماالت وقوع الترهي        

  ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥، والفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٣التقريران السنويان ألمانة املظامل للفترة 
وكانت اجلمعية التشريعية بصدد التحضري لسّن قانون ملنع الترهيب يف أماكن العمل              -١٣٨

 وحظرها بوصفها    يف منع املضايقة النفسية والعقلية يف أثناء العمل        اهلدفومتثّل  . واملعاقبة عليه 
وقد أصدرت أمينة مظـامل     . ممارسة متييزية تتعارض مع حقوق اإلنسان للفرد بوصفه عامالً        

املرأة واملعهد الوطين للمرأة آراءمها بشأن مشروع القرار، واقترحتا استبدال بعض النـصوص         
ة بالنظر يف   غري أن اللجنة الدائمة املخصصة لقضايا املرأة مل توص اجلمعية التشريعي          . وتغيريها

ورأت اللجنة املشتركة بني الوكاالت لرصد الربنامج التشريعي للمرأة أن أياً           . مشروع القرار 
من القانون املتعلق بالتحرش اجلنسي أو القانون املتعلق بالعنف املرتيل ال يشكّل األداة املالئمة              

ومن . يف القانوين لتنظيم هذا الشكل من أشكال العنف ألنه ينتمي إىل نوع خمتلف من التصن            
وينبغي بالتايل أن   . مثّ فسوف تعقد اجلمعية التشريعية مرة أخرى مداوالت بشأن هذه املسألة          

تكون مسألة الترهيب واحداً من البنود األوىل على جدول األعمال، وينبغي أن يكون النقاش              
 للمـرأة   املعهـد الـوطين   : املصدر(مفتوحاً أمام منظمات العمال حبيث ُيستمع إىل آرائهم         

  ).املظامل وأمانة
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وعلى الرغم من الفراغ القانوين القائم يف هذا الشأن، فقد خلـصت حمكمـة أول                 -١٣٩
 بالترهيب إىل أن العامل املعين مل يتخلَّ عن مكان عمله ومل يـستقل   فيهادرجة يف قضية ُدفع     

إال أن حمكمـة  من وظيفته وإمنا اضطُر إىل مغادرة مكان عمله بسبب سوء معاملة رئيسه له،              
العمل العالية والدائرة الثانية للمحكمة العليا مل تؤيدا هذا احلكم، وخلصتا إىل أن العامل هجر     

، الصادر يف   ٧٩٢-٢٠٠٣الدائرة الثانية للمحكمة العليا، احلكم رقم       : املصدر. (مكان عمله 
  .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٨ من يوم ٣٥/١٤الساعة 

  )ج(٢املادة     
  ءات اليت اختذها اجلهاز القضائي لدعم املساواة والعدل بني اجلنسنياإلجرا    

بالنظر إىل التوصية اليت أصدرهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عقـب                -١٤٠
 يتعلق بضرورة تدريب القضاة واملستشارين هبدف كفالة إملـامهم          فيماتقدمي التقرير السابق    

االستعانة باالتفاقية يف العمليات القضائية، سيجري يف هذا القـسم  بأحكام االتفاقية وضمان  
  . استعراض التقدم الذي أحرزه اجلهاز القضائي يف جمال املساواة والعدل بني اجلنسني

  األمانة التقنية للجهاز القضائي  )أ(  
الفتـرة  أُنشئت األمانة التقنية للجهاز القضائي املعنية بالقضايا اجلنسانية يف أثنـاء              -١٤١

، وبـدأت   ٢٠٠٣املشمولة بالتقرير السابق الذي قدمته كوستاريكا إىل هذه اللجنة يف عام            
مارس من السنة نفسها بالتنسيق مع الوكالة املنفِّذة ملشروع حتديث إقامة           / آذار ٦أعماهلا يف   

وُصّممت خطة عمـل    . العدل واجلهاز القضائي املموَّل من مصرف التنمية للبلدان األمريكية        
حتديـد سياسـة    ) ١: (تضمنت ست وحدات عمل   ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(مدهتا مخس سنوات    

تعمـيم مراعـاة    ) ٢(رمسية قائمة على املنظور اجلنساين، واعتمادها ونشرها وترسيخها؛ و        
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    ) ٣(املنظور اجلنساين يف هنج اجلهاز القضائي جتاه التخطيط؛ و        

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف قرارات اجلهاز القـضائي؛  ) ٤(ويف إدارة اجلهاز القضائي؛    
إعداد وتنفيذ نظـام    ) ٦(تقدمي خدمات إعالمية للمستخِدمني من منظور جنساين؛ و       ) ٥(و

للمعلومات لكي تستخدمه األمانة يف متابعة األنشطة الرامية إىل الترويج لعدم التمييز والعدل             
  .وتقييمهابني اجلنسني، ورصد هذه األنشطة 

  : التقدم التالية يف كل من هذه الوحداتعملياتوقد أُحرزت   -١٤٢
  ؛اعُتمدت سياسة عامة للعدل بني اجلنسني، وُنشرت وأُضفي عليها الطابع املؤسسي •
  ؛ُنظّمت دورات تدريبية جلميع أقسام إدارة التخطيط •
تتعلق باجلوانـب   " ما هو املُراد بالفوارق بني اجلنسني؟     "قُدمت دورة تدريبية بعنوان      •

مت (األساسية للقضايا اجلنسانية من أجل مجيـع أقـسام إدارة شـؤون املـوظفني               
 يف املائة مـن     ١٠٠ يف املائة من العاملني يف إدارة شؤون املوظفني، و         ١٠٠ تدريب
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 يف املائة من املوظفني يف احملكمة املختصة بـالعنف          ١٠٠موظفي إدارة التخطيط، و   
 يف املائة من املوظفني يف إدارة التفتـيش         ١٠٠ارادوس، و املرتيل يف كانتون ديسامب   

 ؛)القضائي؛ وُنظّمت حماضرتان يف جامعة كوستاريكا ومقاطعة أتيناس القضائية

 من أجل حتليل األحكام الصادرة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة مـن            دراستانأُجريت   •
 ؛السكان كاملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة من منظور جنساين

 موضوع تقدمي اخلدمات اإلعالمية للمستخدمني من منظور جنساين يف          غطيةتجرت   •
دورات تدريبية مع موظفي إدارة شؤون املـوظفني، وإدارة التخطـيط، ووكالـة             

 ؛التحقيقات القضائية، وقسم العمل االجتماعي، وغريها

ىل أُنشئ وُنفذ نظام للمعلومات لكي تستخدمه األمانة يف متابعة األنشطة الراميـة إ             •
أُعد نظام  : الترويج لعدم التمييز والعدل بني اجلنسني، ورصد هذه األنشطة وتقدميها         

للمعلومات من أجل استخدامه فيما يتصل حبـاالت التحـرش اجلنـسي يف إدارة              
التفتيش املايل، وإدارة التفتيش القضائي، ومكتـب الـشؤون الداخليـة بوكالـة             

  .التحقيقات القضائية
جلنة متابعة مـشروع    : التقنية للجهاز القضائي يف عدد من اللجان      وتشارك األمانة     -١٤٣

حتديث إقامة العدل، واللجنة الرفيعة املستوى لقانون العنف املرتيل، واللجنـة االستعراضـية             
 التحرش اجلنسي يف اجلهاز القضائي والتحقيق فيه واملعاقبة عليه،          مبنعللنظام القانوين القاضي    

ق بني اجلنسني، وجلنة إنفاذ قانون جترمي العنف ضد املـرأة، واللجنـة             واللجنة املعنية بالفوار  
التقارير عن أعمال األمانة التقنية للجهـاز       : املصدر(املعنية بشبكة مكاتب الشؤون اجلنسانية      

  ).٢٠٠٦، و٢٠٠٤، و٢٠٠٣القضائي املعنية بالقضايا اجلنسانية، 
سانية، عاملةً بالتنسيق مع اإلدارة التنظيمية       املعنية بالقضايا اجلن   التقنيةوقامت األمانة     -١٤٤

لالتصاالت والصحافة، بتوزيع ملصقات تتعلق بلجنة الشؤون اجلنـسانية التابعـة للجهـاز          
وباإلضافة إىل ذلك، اسُتخدم نظام الربيد الداخلي لتوزيع كتاب . القضائي يف مجيع أحناء البلد  

" Propuesta de Monitoreo de la Ley contra la Violencia Doméstica, Costa Rica"بعنـوان  
على القضاة رؤساء حمـاكم األسـرة       ") مقترح لرصد قانون العنف املرتيل يف كوستاريكا      ("

وقد أُعد هذا الكتاب بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة،           . وحماكم العنف املرتيل  
هاز القضائي املعنيـة بالقـضايا      األمانة التقنية للج  : املصدر (٢٠٠٥يونيه  /وُنشر يف حزيران  

  ).٢٠٠٦اجلنسانية، 

  املبادئ التوجيهية الصادرة عن اجلهاز القضائي  )ب(  
، ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٧يف  :  بني اجلنسني  للعدلالسياسة العامة املؤسسية      -١٤٥

 على السياسة العامة ٢٠٠٥-٣٤وافقت حماكم اجلهاز القضائي بكامل هيئتها يف اجللسة رقم       
للعدل بني اجلنسني اليت تعمِّم مراعاة املنظور اجلنساين على أساس األولوية وعلـى أسـاس               

واهلدف من هذه السياسة هو كفالة تكافؤ الفرص بـني          . موضوعي يف مجيع أنشطة املؤسسة    
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النساء والرجال، وكفالة خلو اخلدمات اليت تقدمها احملاكم والعمليات الداخلية لنظام إقامـة             
بني اجلنـسني وعـدم     وقد أُدرج أيضاً مبدآ العدل      . جلمهور من التمييز اجلنساين   العدل إىل ا  

  .التمييز يف مدونة األخالقيات القضائية
ومل تأت املوافقة على السياسة العامة للعدل بني اجلنسني اليت أقرها اجلهاز القضائي               -١٤٦

ء الطـابع املؤسـسي     إال بعد عملية طويلة لتصميم هذه السياسة واعتمادها ونشرها وإضفا         
 من أجل الشروع يف عملية      ٢٠٠٣ مكتباً قضائياً يف عام      ٢١وُعقدت اجتماعات مع    . عليها

 حلقة عمل   ٢٢، ُعقدت   ٢٠٠٥ويف عام   . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اجلهاز القضائي      
  جلنة للشؤون اجلنسانية يف    ١٤، أُنشئت   ٢٠٠٦ويف أواخر عام    . يف مقاطعات قضائية خمتلفة   

وُعقدت حلقة عمل واحدة يف كل من دوائر احملكمة العليا األربعة           . مقاطعات قضائية خمتلفة  
وُنفِّذت أنشطة للتوعيـة    ). الدائرة األوىل والدائرة الثانية والدائرة الثالثة والدائرة الدستورية       (
 يف املائة من املـشتركني يف حلقـة         ٨٥؛ وشعر   ) رجالً ٩٧ امرأة و  ١٣٥( شخصاً   ٢٣٢ مع
التقارير عن أعمال   : املصدر(عمل بأن هناك حاجة إىل حبث هذا املوضوع مبزيد من التعمق            ال

، ٢٠٠٥، و ٢٠٠٤، و ٢٠٠٣األمانة التقنية للجهاز القضائي املعنية بالقـضايا اجلنـسانية ،           
  ).٢٠٠٦و

، ُصّممت خطة عمل لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع أروقة           ٢٠٠٦ويف عام     -١٤٧
ومبوجب هذه اخلطة، من املقرر تنفيذ مبادرة التعميم هـذه          .  تنفيذها وبدألقضائي،  اجلهاز ا 

وجيري العمل على رصد األخذ باملؤشـرات       . على مراحل على مدى فترة من مخس سنوات       
التـدريب التـوجيهي،   (اجلنسانية اليت من املُنتظر أن تستخدمها كافة املكاتـب القـضائية    

التقريـر  : املصدر(، وتقييم هذه املؤشرات واالمتثال هلا       )عنينيوالتوعية، وتدريب املوظفني امل   
  ).٢٠٠٦عن أعمال األمانة التقنية للجهاز القضائي املعنية بالقضايا اجلنسانية، 

، أصدر اجمللس العايل للجهاز     ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ يف   - العنف املرتيل   -١٤٨
عني تقدمي أية تقارير عن قيام موظفي الفرع  الذي ينص على أنه يت١١٣القضائي املرسوم رقم 

القضائي بارتكاب العنف املرتيل إىل اهليئات التأديبية املختصة حبيـث تـتمكن مـن بـدء                
التقرير السنوي لألمانة التقنية للجهاز القضائي املعنية بالقـضايا         : املصدر(اإلجراءات املالئمة   

  ).٢٠٠٣اجلنسانية، 
، صدر تعميم   ٢٠٠٤مايو  / يف أواخر أيار   - دل بني اجلنسني  اإلحصاءات املتعلقة بالع    -١٤٩

يشري إىل وجوب ملء اخلانة اليت ُتبني ما إذا كان الشخص املعين ذكراً أم أنثى يف مجيع نظـم                   
ولتعديل االستمارات املستخَدمة من أجل كفالـة       . املعلومات اليت يستخدمها نظام إقامة العدل     

ع إدارة التخطيط كافة األشكال اجلديدة والقائمـة، وقـد          تعبريها عن املنظور اجلنساين، تراج    
 ٤١-٣٤نظام إقامة العدل، اجمللس العايل، اجللسة رقم        : املصدر( منها   ٢٠أعادت تصميم حنو    

  ). ٢٠٠٤مايو / أيار١٣املعقودة يف 
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 اجتماعات مع كبار املسؤولني يف إدارة املعلوماتية والتخطيط         ١٠وُعقد ما جمموعه      -١٥٠
ات من أجل إعداد مقترح بشأن املؤشرات اجلنسانية لتطبيقه على النظـام اإلداري             واإلحصاء

ملقاطعة غويكويتشيا القضائية، وأُلقيت حماضرة بشأن اإلحصاءات من حيث تناوهلـا مـن             
  ).٢٠٠٤نظام إقامة العدل، : املصدر(املنظور اجلنساين 

  سنيتكوين السوابق القضائية ذات الصلة بالفوارق بني اجلن  )ج(  
ُتسفر الدعاوى القضائية عن صدور أحكام وقرارات لتسوية نزاعات بني مـواطنني              -١٥١

ويرتفع باستمرار عدد احلاالت اليت ُتطّبق فيها املعايري        . اثنني أو أكثر أو بني املواطنني والدولة      
بالغ، ويف خالل فترة اإل   .  إىل محاية حقوق اإلنسان للمرأة     الراميةوالقوانني الدولية والوطنية    

تزايد عدد ما أصدره اجلهاز القضائي من أحكام باالستناد إىل تفسريات تـشري إىل املعـايري                
والقوانني الوطنية والدولية الرامية إىل محاية احلقوق، وال سيما يف جماالت حقوق األسـرة،              

  .والعنف اجلنساين، واجلرائم اجلنسية، واحلقوق السياسية للمرأة

   يف نظام إقامة العدلالتدريب اجلنساين  )د(  
بالنظر إىل أمهية كفالة إملام موظفي نظام إقامة العدل باملنظور اجلنساين وبالـصكوك      -١٥٢

الدولية املتصلة به، وكفالة تطبيقها باستمرار، بذلت األمانة التقنية للجهاز القضائي املعنيـة             
  . بالقضايا اجلنسانية جهداً واسع النطاق يف التدريب والتوعية

  املشاركون  شاطالن
   قاضيا٦٠ً  "حنو املساواة بني اجلنسني"حلقة عمل بعنوان 

حلقة عمل بشأن تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف     
  إعداد املشاريع

الفريق املهين التابع ملشروع حتديث إقامة العدل حتـت         
  رعاية مصرف التنمية للبلدان األمريكية 

ق اجلنسية  حلقات عمل بشأن التحرش اجلنسي، واحلقو     
  واإلجنابية، والتحليل اجلنساين، واملنظور اجلنساين

موظفو األمانة التقنية للجهاز القضائي املعنية بالقـضايا        
  اجلنسانية

   من موظفي نظام احملاكم٦٠  حلقة عمل بشأن حقوق اإلنسان االقتصادية يف األسرة
عياً عاماً، وحماميـاً    ومّد حمامي ادعاء، وقاضياً،     ١ ٨٧٥   حلقة عمل بشأن عدم التمييز ٧٥

  للمساعدة القضائية
دورات تدريبية وطنية ودولية تركـز علـى املنظـور          

  اجلنساين والعنف
  موظفو نظام إقامة العدل

 خطوة مهمة يف سبيل ضمان وصول املرأة إىل العدالة          ٢٠٧مارس  /واُتخذت يف آذار    -١٥٣
وُترسي . حقوق مستخدمي نظام العدالة   عندما نشر نظام إدارة العدل القانون املتعلق بالعدل و        

: املصدر( من هذا القانون حق املرأة يف أن ُتقدَّم إليها اخلدمات من منظور جنساين               ١٨املادة  
 Estatuto de la Justicia, yمكتب الربوتوكول والعالقات العامة التابع لنظام إدارة العـدل،  

Derechos de las Personas Usuarias del Sistema Judicial ،٢٠٠٧.(  
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  )د(٢املادة     
تنتشر أفعال التمييز أكثر ما تنتشر يف حالة جمموعات النساء املنتميات إىل قطاعات               -١٥٤

  .معّينة جرت العادة على هتميشها مثل املهاجرين واألشخاص احملرومني من حريتهم

  املهاجرون  -ألف   
ـ          -١٥٥ د أدت اهلجـرة دوراً     كانت كوستاريكا على مر التاريخ وجهة للمهاجرين، وق

ويف . أساسياً يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع الكوسـتاريكي     
الواقع، فإن بليز وغواتيماال وكوستاريكا هي أكثر ثالث وجهات جتتذب املهاجرين الـذين             

  . ينضمون إىل قوة العمل احمللية
 يف املائـة مـن الـسكان البـالغ          ٧,٨ن  ويشري أحدث تعداد سكاين للبلد إىل أ        -١٥٦
 نسمة يف كوستاريكا هم من املهاجرين، وتنقسم هـذه اجملموعـة             ٣ ٩٩٧ ٨٨٣ عددهم

تنفيذ العهـد الـدويل     : "املصدر) ( يف املائة لكل منهما    ٣,٩(بالتساوي بني الرجال والنساء     
بعة املقدمة من الدول    التقارير الدورية الرا  : اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  ).٢٠٠٤، (E/C.12/CRI/4)"  كوستاريكا- من العهد ١٧ و١٦األطراف مبوجب املادتني 
ومع ذلك، فإن املهاجرين، وخباصة املهاجرات، الذين هم يف وضع غـري نظـامي                -١٥٧

ُيحرمون من غطاء الضمان االجتماعي، وال حيدث ذلك فقط من ِقبل أرباب األعمال مـن               
وتعمل نـسبة كـبرية مـن       . ص وإمنا حيدث أيضاً من ِقبل السلطات احلكومية       القطاع اخلا 

  . املهاجرات يف القطاع غري النظامي وكخادمات باملنازل يف ظل ظروف ُتعّرضهن للخطر

  املهاجرون واحلق يف الصحة  )أ(  
ُيظهر اجلدول التايل عدد املواطنني األجانب وما قُدم إليهم من عالج طيب فيما بـني       -١٥٨
وكما هو واضح من اجلدول، ارتفعت التكلفة اإلمجالية، وكـادت          . ٢٠٠٦ و ١٩٩٧عامي  

، ٢٠٠٦ و١٩٩٧وفيما بني عـامي  . تبلغ ستة أمثاهلا يف هناية تلك الفترة باملقارنة مع بدايتها 
 يف املائة وزاد عدد حاالت دخـول املستـشفيات          ٤٠زادت االستشارات اخلارجية بنحو     

 يف املائة   ٤١١ أن تكلفة االستشارات اخلارجية ارتفعت بنسبة حوايل          يف املائة؛ غري   ٢٣ بنسبة
ومل يكن بعـض    .  يف املائة  ٤٤٩يف حني أن تكلفة دخول املستشفيات ارتفعت بنسبة حوايل          
  .من استخدم هذه اخلدمات يتمتع بغطاء الضمان االجتماعي
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  ٦اجلدول 
ـ         م حبـسب الـسنة واخلدمـة،     عدد املواطنني األجانب وتكلفة الرعاية الطبية املقدمة هل

٢٠٠٦-١٩٩٧  
  الدخول إىل املستشفى االستشارات اخلارجية

  التكلفة  مدة البقاء   التكلفة االستشارات    التكلفة اإلمجالية  السنة
٥٤٤٫٥٣ ١٧٢ ٧٨٠ ١٩٨٢ ٢٢٠٫٤٢٨٨ ٢٩٧ ٧١٢ ٦٤٥٢ ٧٦٤٫٩٥٤٤٤ ٤٦٩ ٤٩٢ ٥ ١٩٩٧
٢٨٦٫٠٠ ١٥٥ ٢٧٦ ٤٥٦٤ ١٨٨٫١٦١٠٥ ١٦٤ ٥٤٢ ٤٤٨٣ ٤٧٤٫١٦٤٧٩ ٣١٩ ٨١٨ ٧ ١٩٩٨
١٥٣٫٩٢ ٥٢٤ ٦١٧ ٢١٩٥ ٣٤٠٫٨٨١١٤ ٢٣٣ ٩٥٨ ٧٨٠٣ ٤٩٤٫٨٠٥٠٥ ٧٥٧ ٥٧٥ ٩ ١٩٩٩
٦٠٧٫٤٠ ٦٥٨ ٤٤٦ ٥١٣٦ ٨٨١٫٧٦١١١ ٢٥٤ ٧٥٩ ١٢٠٤ ٤٨٩٫١٦٥٠٩ ٩١٣ ٢٠٥ ١١ ٢٠٠٠
٤٠٨٫٥٥ ٣٥٥ ٨٢٥ ٣٦٥٧ ١٠٠٫٤٨١١٣ ٦٧٩ ٥١٨ ١٣٥٥ ٥٠٩٫٠٣٥٣٤ ٠٣٤ ٣٤٤ ١٣ ٢٠٠١
٣٨٩٫٣٦ ٠١٠ ١٤٦ ١٦٧٩ ٢٦٩٫٠٨١٠٩ ٧٦٦ ٥١٦ ٥٠٦٧ ٦٥٨٫٤٤٦٣٥ ٧٧٦ ٦٦٢ ١٦ ٢٠٠٢
٨٤٥٫٠٥ ٧٠٥ ٧٢٤ ١٦٥٩ ٧٧٨٫٧٥١٢٠ ١٦٧ ٩٧٥ ٩٤٠٨ ٦٢٣٫٧٩٦٦٨ ٨٧٣ ٦٩٩ ١٨ ٢٠٠٣
٨٠٤٫٤٩ ٨٥٩ ٨٥٢ ٥٧١١١ ٤٦٥٫٥٢١١٢ ٩٣١ ٨٢٩ ٥٣٧٩ ٢٧٠٫٠١٧٠٠ ٧٩١ ٦٨٢ ٢١ ٢٠٠٤
١٦٥٫٢٠ ٤٨٩ ١٣٢ ٠٩٢١٤ ٢٤٣٫٨١١١١ ٨٥٩ ٥٨٩ ٨٨٢١٠ ٤٠٩٫٠١٧٢٩ ٣٤٨ ٧٢٢ ٢٤ ٢٠٠٥
٣٤٨٫٢٣ ٨٢٢ ٢٧٣ ٥٤٨١٥ ٥٣٧٫٨٣١٠٨ ٣٣٩ ٢٧٩ ٤٨٠١٣ ٨٨٦٫٠٦٧٣٨ ١٦١ ٥٥٣ ٢٨ ٢٠٠٦

  الدراسة االستقصائية املتعددة   : معلومات موثقة استناداً إىل بيانات مستقاة من      . إدارة اإلحصاءات   :املصدر
  .، املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان٢٠٠١ املعيشية لعام األغراض بشأن األسر  
   تعـداد   - قاعدة بيانات لتعداد السكان، املعهد الـوطين لإلحـصاء وتعـداد الـسكان               ٢٠٠  
  .كوستاريكا سكان  
   تعـداد سـكان     -، املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد الـسكان        ٢٠٠٤-٢٠٠٠سجل املواليد،     
  .كوستاريكا  
  .DIESS، ٢٠٠٢صائية املتعلقة بأسباب االستشارات اخلارجية، الدراسة االستق  
  .DIESS، ٢٠٠١الدراسة االستقصائية املتعلقة بأسباب االستشارات يف غرف الطوارئ،   
  .DIESSقاعدة بيانات برتالء املستشفيات،   
  .صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي  :املصدر

 PEO-224-03رقـم   (تاريكي تعميمني   وأصدر صندوق الضمان االجتماعي الكوس      -١٥٩
) ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٢ الصادر يف    6794، ورقم   ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٣٠الصادر يف   

بشأن معاملة النساء احلوامل، يتناوالن مسائل تتعلق بعدد من الفئات املختلفة داخل اجملتمع،             
لطفل، والقانون الشامل حلماية ويستند كال التوجيهني إىل اتفاقية حقوق ا     . مبا فيها املهاجرات  

  . األمهات املراهقات، ومدونة األطفال واملراهقني
التعميم األول، فينص على تقدمي مجيع اخلدمات إىل الفتيان والفتيات واملراهقني           أما    -١٦٠

 يوماً يف الوقت املناسب وبطريقـة كرميـة         ٣٠ شهراً و  ١١ من العمر و   عشرةحىت السابعة   
ويضيف أنه ينبغي دائماً اتباع إجـراءات التـسجيل علـى           . ضيليوحمترمة على أساس تف   

وجيب تقدمي  .  التسجيل أبداً متطلباً أو شرطاً مسبقاً لتقدمي خدمات الرعاية الصحية          يكون أال
وينص التعميم  . خدمات الرعاية الصحية أوالً؛ على أن ُتستكمل إجراءات التسجيل بعد ذلك          
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مرأة احلامل احلق يف ا حلصول على رعاية قبل الـوالدة           كذلك فيما يتعلق بالكبار على أن لل      
. وأثناء الوالدة وبعد الوالدة يف الوقت املناسب وبطريقة كرمية وحمترمة على أساس تفـضيلي       

وجيب أن حتصل النساء األجانب احلوامل الاليت ال يكون وضع إقامتهن كمهاجرات نظامياً             
عليهن على استـشاراهتن اخلارجيـة األوىل أو أن         أو الاليت ال ميتلكن أي وثائق وغري املؤّمن         

  . يدخلن املستشفيات باجملان
غري أن هؤالء النساء لسن مؤهالت للحصول على استحقاقات التأمني الصحي اليت              -١٦١
 أيضاً على أن الرعاية الطبية للمراهقات احلوامل        ٢٠٠٤وينص تعميم سنة    .  احلكومة تدفعها
ألجنبية حاصلة على تأشرية إقامة، فإهنا تكون مؤهلة للتـأمني          وإذا كانت املراهقة ا   . إلزامي

الصحي الذي توفره احلكومة، ولكن جيب أن ُتقدم إليها اخلدمـة الطبيـة أوالً، وال يـتعني       
وإذا كانت املراهقة األجنبية يف وضع غـري نظـامي          . استكمال إجراء التسجيل إال فيما بعد     

صحي احلكومي، فإنه يظل يتعني تقدمي اخلـدمات        كمهاجرة، وال تستطيع اختيار التأمني ال     
وميكـن  . مث ُتسّجل هلا بعد ذلك فاتورة رمسية وجيـري إصـدارها لـسدادها            . الطبية إليها 

للمواطنات األجنبيات الكبريات احلوامل واحلاصالت على إقامة قانونية وغري املؤّمن عليهن أن 
. نفقات أي خطط تأمني أخـرى     خيترن التأمني الصحي احلكومي شريطة عجزهن عن حتّمل         

وليس التأمني الصحي احلكومي متاحاً للحوامل الكبار الاليت ال يكـون وضـع إقامتـهن               
ومع ذلك، فيجب توفري اخلدمات الطبية إليهن أوالً قبل أن تصدر إليهن            . كمهاجرات نظامياً 

ـ : املصدر(فاتورة شهرية لسداد التكاليف   PEOم صندوق التضامن االجتماعي، التعميم رق

 ١٢ الـصادر يف  6794، والتعمـيم رقـم      ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٣٠ الصادر يف    22403
وباختصار، تستند السياسة العامة املؤسسية املتعلقة بتقـدمي الرعايـة          ). ٢٠٠٤فرباير  /شباط

الطبية إىل املهاجرات احلوامل، بغض النظر عن وضعهن كمهاجرات، على مبـدأ التـضامن              
جيب مبقتضاه عدم احلرمان من اخلدمات الصحية، وينبغي تقـدمي هـذه            والشمولية، الذي   

  .اخلدمات قبل جتهيز إجراءات التسجيل أو فواتري الدفع لقاء هذه اخلدمات
ومع ذلك، ترى أمينة املظامل لشؤون املرأة التابعة ألمانة املظامل أن تعميمي صندوق               -١٦٢

 يف وضع غري نظامي     ء املهاجرات الاليت هنّ   دان احلق يف الصحة للنسا    الضمان االجتماعي يقيّ  
زان دون مربر معقول ضـد النـساء املهـاجرات          وأهنما ال يتماشيان مع الدستور ألهنما مييّ      

  ).٢٠٠٦ - ٢٠٠٥التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة : املصدر(
 وقد حكمت الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بأن احلق يف الصحة حق أساسـي              -١٦٣

كما أشارت إىل أن القيود اليت تستند إىل اجلنسية وحدها غري           . أصيل جلميع البشر دون متييز    
مالئمة ألن بإمكاهنا أن تفتح الطريق أمام األفكار املثرية لكراهية األجانب أو الـسلوكيات              
اليت تتعارض مع األساس املنطقي الذي ينبغي استخدامه يف حتليل االختالفات بني األشخاص             

  ).٢٠٠٣-٧٨٠٦الفتوى رقم (تساوين امل
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اجملتمع الدويل يف تناول هذا الوضع؛ وإن مل يتحقق ذلك،          والبلد يف حاجة إىل دعم        -١٦٤
فقد يتعرض نظام الضمان االجتماعي، بسبب احلاجة إىل تقدمي اخلدمات هلذا العدد الكبري من  

ألن يشهد اخنفاضاً يف جودة املفتقدين للتغطية،  )  أيضاً واملهاجرينالكوستاريكيني  (األشخاص  
  . من خدماتيقدمهما 

  حقوق العمل للمهاجرات  -باء   
 دراسـة حلـساب     ٢٠٠٤أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية يف عام       أجرت كلية     -١٦٥

مؤسسة تعزيز اإلسكان، ركزت على حتليل أساسي هلجرة مـواطين نيكـاراغوا إىل سـت             
 وتبني هذه الدراسة أن معدل االشتراك يف قوة         مقاطعات داخل منطقة العاصمة سان خوسيه،     

 يف  ٥٥,١ يف املائة يف مقابـل       ٦٧,٨(واطين كوستاريكا   ملالعمل ملواطين نيكاراغوا أكرب منه      
التقـارير  :  من االتفاقية  ٩التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        : املصدر) (املائة

"  كوسـتاريكا  - ٢٠٠٤حق تقدميها يف عـام      الدورية الثامنة عشرة للدول األطراف املست     
(CERD/C/CRI/18) ،٢٠٠٦، مايو/ أيار٣١.(  

. اخلدمة يف املنـازل   وتعمل غالبية النساء املهاجرات يف قطاع اخلدمات، وخباصة يف            -١٦٦
تـسوية وضـعهن    لمكانـات   اإلوال متتلك نسبة كبرية من النساء العامالت يف هذا القطاع           

  .د هذا وصوهلن إىل حقوقهنالقانوين كمهاجرات، ويقّي
 املظامل من النساء املهاجرات فيما يتعلق حبقوقهن        ةوتتعلق الشكاوى الواردة إىل أمين      -١٦٧

عدم دفع اشـتراكات الـضمان      (هلن   أرباب العمل    بإساءة معاملة يف العمل يف املقام األول      
الـصحية،   اخلـدمات    مـن جمموعـة   االجتماعي هلؤالء العامالت، مما يتركهن دون تغطية        

). ويعرضهن النتهاك حقوقهن األخرى يف احلماية فضالً عن عدم دفع احلد األدىن لألجـور             
، وخيـشون   وقلة احليلة وما يفاقم من هذا الوضع هو حقيقة أن املهاجرات يشعرن بالضعف            

ومن املهم التذكري بأن النساء الاليت يهاجرن إىل كوستاريكا يقمن بذلك           . إعادهتن إىل الوطن  
وقد وردت شكاوى تتعلق حباالت لنساء مهاجرات . انعدام الفرص يف بلداهنن األصليةبسبب 

دمت بالغات ضدهن إىل اإلدارة الوطنية      دفع إليهن احلد األدىن القانوين لألجور فقُ      طلنب أن يُ  
ووفقاً . صلت فيها املهاجرات احلوامل من العمل     وتوجد أيضاً حاالت فُ   . للهجرة واألجانب 

 عن وقوع انتهاكات حلقوق العمل يف       بالغاً ٥٨ هناك   ها أمانة املظامل، كان   صاءات مجعت إلح
 تتعلق بعدم تسديد    ٢٠٠٦يف عام    شكوى   ١٧وردت  و. ٢٠٠٦ يف عام    ٥٨، و ٢٠٠٥عام  

أرباب العمل لالشتراكات يف الضمان االجتماعي عن هؤالء النساء العامالت، مما حـرمهن             
  .مان االجتماعيضغطاء المن التمتع حبقهن يف الوصول إىل 

وسعياً إىل كفالة االمتثال الكامل اللتزامات العمل املفروضة على أربـاب العمـل،               -١٦٨
سامهت وزارة العمل والضمان االجتماعي يف حتسني فهم السكان املهاجرين بإعداد حتليـل             

كما عملـت  . تشخيصي للدور الذي يؤديه العاملون املهاجرون يف األنشطة الزراعية املومسية       
الوزارة بقوة على رصد ظروف عمل هؤالء العمال والتفتيش عليها، على الرغم مما متتلكه من      
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النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب        : "املصدر(موارد بشرية ومالية حمدودة     
  ).٢٠٠٦، (CCPR/C/CRI/5)"  كوستاريكا-التقرير الدوري اخلامس :  من العهد٤٠املادة 
، ) ML-088-2206مـامللف رق(ت وزارة العمل والضمان االجتماعي توصية وأصدر  -١٦٩

إىل اإلدارة الوطنية للهجرة واألجانب بتعليق إصدار تصاريح  ) ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  
غ الذي أعربت عنه الـوزارة      وِّسومتثل امل . العمل للتوظيف يف اخلدمة املرتلية ملدة ستة أشهر       

 معدالت العمالة كانت ترتفع يف خالل السنوات األخرية، مما أثـار            الختاذ هذا التدبري يف أن    
وقد اُتخذت هذه اخلطـوة     .  من سوق العمل   القطاعمنافسة غري عادلة مع العامالت يف هذا        

قبل أربعة أشهر من بدء نفاذ تاريخ قانون اهلجرة اجلديد الذي حيدد فترة من مثانيـة أشـهر                  
  . إىل حيز النفاذ تسوية وضعهم القانوين كمهاجرين األحكام اليت جتيز للمهاجرينلدخول
، أنشأ املنتدى الدائم للسكان املهاجرين املؤلـف مـن وكـاالت            ٢٠٠٤ويف عام     -١٧٠

للتعاون ومؤسسات حكومية والذي جيوز أيضاً أن تشارك فيه منظمات اجملتمع املدين ثالث             
تركـز علـى االجتـار      جلنة تركز على الصحة، وأخرى تركز على العمل، وثالثـة           : جلان

  .مجيعاًويشكل املنظور اجلنساين هنجاً شامالً مشتركاً بينها . واالستغالل
  هلجرة واألجانباملتعلق باالقانون اجلديد   )ج(  

 الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف          ٨٤٨٧ال يتناول قانون اهلجرة واألجانب رقم         -١٧١
 مث فهو يفتقر إىل املنظـور       ومن.  اجلوانب أو االعتبارات اخلاصة باملرأة     ٢٠٠٦أغسطس  /آب

لمساواة باملعىن الرمسـي    للى فرضية   ع بدالً من ذلك     ويرتكزاجلنساين املالئم املتعلق باملساواة     
ويتعارض هذا مع اتفاقية    . ني لشروط متطابقة  عترب املرأة والرجل وفقاً له خاضعَ      تُ  الذي واحملايد

نتدى الدائم للسكان املهـاجرين إىل      وقد دعا امل  . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
إدخال تعديالت تشريعية وتنظيمية بغية مواءمة قوانني اهلجرة مع معايري حقـوق اإلنـسان              

وتـشري  .  املتأصلة يف الدستور ويف املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها كوستاريكا          هومبادئ
 املتمثلتني يف التهريب واالجتار     غالبية هذه التعديالت إىل وضع الالجئني، واجلرميتني الدوليتني       

يف البشر، ومحاية ضحايا هاتني اجلرميتني، واحلق يف إجراءات قانونية مراعية لألصول، وكفالة             
املراجعة القضائية يف حاالت االحتجاز اإلداري، وفرض حدود علـى املـدة املنقـضية يف               

  .االحتجاز، وما إىل ذلك من قضايا أخرى
ائم للسكان املهاجرين أن بعض احلاالت اليت ال يشملها القـانون           ويعترب املنتدى الد    -١٧٢

وهي تتضمن مبدأ املساواة وعدم التمييز فيما يتعلق        . القائم تتطلب تنظيماً على وجه السرعة     
حبقوق املواطنني األجانب بصرف النظر عن وضعهم القانوين كمهاجرين، والتدابري الكفيلـة            

ني نظراً لضعف املواقف اليت قد جيدون أنفسهم فيها ضحايا          حبماية النساء واألطفال واملراهق   
  .للتهريب أو االجتار أو نتيجة لظروفهم اخلاصة
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وأوصى املنتدى الدائم بأن تضع حكومة كوستاريكا سياسة وطنية بشأن اهلجـرة              -١٧٣
  . إىل مبدأي احترام حقوق اإلنسان واالختالفات بني اجلنسنيتستند
 على االتفاقية الدولية بشأن محاية حقوق مجيع العمـال           بعدُ ومل تصدق كوستاريكا    -١٧٤

املهاجرين وأسرهم اليت تشكل الصك الرئيسي إلرساء احلقوق والواجبات امللزمـة املتعلقـة             
وحاجة حكومة كوستاريكا إىل التصديق على هذا الصك        . حبقوق اإلنسان للعمال املهاجرين   

  .الدويل واضحة متاماً
  الالجئات  )د(  

مبوجب اتفاق وضعته وزارة العمل والضمان االجتماعي ومفوضية األمم املتحـدة             -١٧٥
 لشؤون الالجئني، جيري تقدمي خدمات استشارية وإعالمية إىل السكان الالجئني منذ            السامية

 امرأة على مـساعدة تتـصل       ٢١٢ومنذ تاريخ توقيع هذا االتفاق، حصلت       . ٢٠٠٤عام  
 الجئة يف خمتلـف جمـاالت       ٧٢ لعددجياد فرص عمل    ، مت إ  ٢٠٠٥ويف عام   . بقضايا العمل 
 الوطنية للعمل، إدارة هجـرة العمـال، وزارة العمـل           املديريةتقرير  : املصدر(سوق العمل   

  ).٢٠٠٧مارس /والضمان االجتماعي، سان خوسيه، آذار

  النساء احملرومات من حريتهن  -باء   
داخل السكان تتطلب عناية    تشكل النساء الاليت ُحرمن من حريتهن جمموعة خاصة           -١٧٦
  . حقوق املرأةجدول أعمالوينبغي تناول حالتهن كجزء من . خاصة
وقد اختذت وزارة العدل ومؤسسات أخرى تابعة حلكومة كوستاريكا عدداً مـن              -١٧٧

  :ومن ذلك على سبيل املثال.  النساء الاليت ُحرمن من حريتهنيف صاحلاإلجراءات 
 صباحاً من ٩ مبوجب القرار الصادر يف الساعة أصدرت حمكمة الصلح لسان خوسيه •

اختـاذ إجـراء    ب أمراً إىل املعهد الوطين لعلم اجلرائم        ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٨يوم  
 ٢٠٠١-١٣ والتعمـيم رقـم      ٢٠٠٠-٦تصحيحي من أجل تعديل التعميم رقم       

، يسمح بإلغاء مبيت النساء احملتجـزات       ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣املؤرخني  
لنظام شبه املؤسسي يف املرافق املنشأة للرجال ويغـري اجلـداول الزمنيـة             مبوجب ا 

 ؛ذلكل تبعاً

، نظمت حلقة عمل إقليمية لبحث ظروف سجن النساء يف          ٢٠٠٤فرباير  /يف شباط  •
 ؛أمريكا الوسطى وإلصدار توجيهات عملية املنحى إىل البلدان املشاركة

دامات يف سجن بوين باستور     ، افُتتحت منطقة متعددة االستخ    ٢٠٠٤يف أواخر عام     •
للنساء، الستخدامها يف األنشطة الرياضية واألحداث الثقافية واالجتماعات الداخلية         

 ؛مع الزوار
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وتوجـد  . افتتح قسم للنساء يف سجن برييز زياليدون      ،  ٢٠٠٥أيلول  /ويف سبتمرب  •
 ؛خطة لفتح أقسام للنساء يف سجن بونتاريناس، ولكن هذا املشروع مل ُينفذ بعد

، جرى تعديل نظام تقييم املسجونني الذي تتبعـه إدارة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٦يف  و •
 الذي ينص على تغيريات خمتلفة يف       J-32265السجون مبوجب املرسوم التنفيذي رقم      

ويعترب وجود خطط تقنية هتيئ للمـوظفني فرصـة للتحليـل           . خطة الرصد التقنية  
 .نطقي خطوة إىل األماموالبحث واختاذ اإلجراءات يف كل حالة على أساس م

  :وعلى الرغم من التقدم احملرز، يواجه هؤالء النساء عدد من املشاكل  -١٧٨
يف سان خوسيه، وأنـشئ  ) سجن بوين باستور(د سوى سجن واحد للنساء    جال يو  •

وال متتلك أقاليم    .يدون للرجال  زيل -وسجن برييز   جناحان للنساء يف سجن ليبرييا      
ونتيجة . ذلك اجلزء الشمايل من البلد املراكز اخلاصة هبا       مثل بونتاريناس وليمون وك   

 وبيئـاهتن   اهتن احمللية األصلية وعـن أسـرهن      لذلك، جيري إقصاء النساء عن جمتمع     
 ؛االجتماعية والثقافية، وينقلن إىل سان خوسيه

ـ          : نقص فرص العمل   • ن تتاح للرجال احملرومني من حريتهم فرص عمل خمتلفة متاماً ع
ويتاح هلم نطاق أوسع من إمكانات العمل وُتدفع هلم أجـور           . نساء لل ةتاحامل تلك
إنتاج حقائب التخزين، والبطاقـات     ( جداً   ةأما فرص عمل املرأة فهي حمدود     . أفضل

 ؛) داخل املؤسسات العقابيةواخلدمة املرتليةالربيدية، 

 يوجد عدد ضئيل من أطباء أمراض النساء وأطباء األسـنان،         :  احلق يف الصحة   تقييد •
وال يوجـد   . ونتيجة لذلك، تترك الرعاية الصحية للمرأة أحياناً يف أيدي أفراد األمن          

 من احلصول على    أي مرفق ميكن فصل النساء فيه عن بقية املسجونني حبيث يتمكنّ          
 ؛عالج أفضل، إىل جانب وجود مشاكل أخرى

.  بفضل إنشاء مرافق جديدة    االزدحاميت مشكلة   ، سوّ ٢٠٠٧أغسطس  /ومنذ آب  •
 أن هناك مشاكل يف موقع مرفق رعاية األطفال يف سجن بـوين باسـتور ويف                غري

 ؛هيكله األساسي

ال تستطيع النساء احملرومات من حريتهن والـاليت        : انعدام أي فرصة لرؤية األطفال     •
 يتلقنيلديهن أطفال غري مقيمني يف مرافق بوين باستور وبعيدين عن سان خوسيه أن            

وقد ذكـرت وزارة    . يستطيعون حتمل تكلفة هذه الزيارة    زيارة من أبنائهن ألهنم ال      
 .العدل املختصة أنه ينبغي إجياد حل هلذا الوضع ببناء املرافق الضرورية

  )ه(٢املادة     
  التحرش اجلنسي يف املؤسسات اخلاصة    

ومثة قلق بشأن   . ال يزال التحرش اجلنسي يشكل ممارسة شائعة يف الشركات اخلاصة           -١٧٩
عمل غري الكافية على التحقيق يف شكاوى التحرش اجلنسي يف القطاع اخلاص            قدرة وزارة ال  
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وقد قدم ممثلون عن اإلدارة الوطنية      . فطرائق املنع وتقدمي املشورة والرقابة حمدودة     . ومتابعتها
لتفتيش العمل التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي ضمانات بأن هذه الوكالة ال تـزال              

  . أماكن العمل أن تضع مبادئ توجيهية يف هذا اجملالتؤكد أن على مجيع
وأصدرت وحدة العدل بني اجلنسني التابعة لوزارة العمل والـضمان االجتمـاعي              -١٨٠

  :التوصيات التالية ملكافحة التحرش اجلنسي يف الشركات اخلاصة
تشجيع الشركات اخلاصة على وضع ترتيبات متكن إدارات تفتيش العمل من تقدمي             •

  يب ملوظفيها على مكافحة التحرش اجلنسي؛التدر
التشجيع على إعداد آلية مناسبة تتيح إلدارات تفتيش العمل إجراء حتقيقات حمايدة              •

يف الوقت املناسـب يف حـاالت التحـرش اجلنـسي يف الـشركات اململوكـة                
  واحد؛ لشخص

ينبغي للمديرية القانونية أن تقدم مشورة خاصة إىل الشركات حبيث تدرج لـدى              •
   بوضوح لتناول شكاوى التحرش اجلنسي؛اً موظفيها إجراًء داخلياً حمددأنظمةعداد إ

ينبغي صياغة بروتوكول يضع جدوالً زمنياً حمدداً لتحقيق املديرية الوطنية لتفتـيش             •
تقرير وحدة العدل بني اجلنسني التابعة      : املصدر(العمل يف حاالت التحرش اجلنسي      

ي بشأن اإلجراء الذي اختذته الوزارة فيما يتعلـق         لوزارة العمل والضمان االجتماع   
  ).٢٠٠٦سبتمرب /مبسألة التحرش اجلنسي، أيلول

وأجرت وحدة العنف اجلنساين التابعة للمعهد الوطين للمرأة دراسة أساسية أوليـة              -١٨١
تخذ هذه الدراسة أساساً    وسوف تُ . بشأن التحرش اجلنسي ضد العامالت يف القطاع اخلاص       

وتلقـى  .  النهج الواجب اتباعه إزاء العنف اجلنسي ضد املرأة املتعلق بالعمـل           ملقترح بشأن 
: املصدر(الوحدة بعض الصعوبات يف إقناع وكالء القطاع اخلاص باملشاركة يف هذه الدراسة 

  ).Memoria Institucional: Administración, 2002-2006املعهد الوطين للمرأة، 
  إصدار شهادات العدل بني اجلنسني:  يف سياق الشركاتاملساواة والعدالة بني اجلنسني    

يعكف املعهد الوطين للمرأة على تنفيذ خطة رائدة تتعلق بإصدار شهادات ألرباب              -١٨٢
، ولكـن مل    ٢٠٠٢وقد بدأت هذه املبادرة يف عام       . العمل ومنح أختام للعدل بني اجلنسني     

  .٢٠٠٤ أو يف عام ٢٠٠٣ذكر يف عام  أي تقدم ُيحيَرز
 األدوات والـشروط    وأصـبحت اآلن  ،  ٢٠٠٥مث أُعيد إطالق هذا اجلهد يف عام          -١٨٣

  :وحتققت املخرجات التالية.  مستقرةالضرورية لتنفيذ هذه اخلطة الرائدة
  ثة بشأن املبادرات املماثلة يف مجيع أحناء العامل؛دراسة حمّد •
وكالة املـصدرة   ثالثة كتيبات أُعدت من منطلق املنظور اجلنساين لكي تستخدمها ال          •

ب بشأن التنظيم والوظائف، وكتيب بشأن اإلجراءات واملعـايري،         كتّي: للشهادات
  وكتيب بشأن توصيف الوظائف؛
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يشمل االستراتيجية املنهجية اليت يـتعني اسـتخدامها ووحـداهتا          (برنامج تدرييب    •
 مصمم من أجل املقيمني ومراجعي حسابات نظام إدارة العدل بني اجلنسني    ) املختلفة

  ؛)يشمل ذلك أيضاً مرحلة االعتماد من املستوى األول(
خطة حفز مقترحة تستند إىل دراسة حددت احلوافز االقتصادية وغري االقتصادية اليت             •

ام العدل كوسيلة للتشجيع علـى املـشاركة        ميكن منحها للمنظمات احلائزة ألخت    
  الطوعية يف الربنامج؛

  يمهما؛ تصمأعيدخطة جتريبية واستراتيجية تنفيذ  •
  استراتيجية لتشجيع املشروع والدعاية له؛ •
 هـذه املبـادرة إىل      نقلاستراتيجية لالنتقال التنظيمي واإلداري الذي ينطوي عليه         •

  .وكالة متخصصة
وانطوى ذلك على عدد    . ، جرى تنفيذ اخلطة التجريبية    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف عامي     -١٨٤

 :من جماالت األنشطة املختلفة التالية

  ت العامة واخلاصة يف التجربة؛إشراك املنظما •
تشجيع عملية من التبادل الثقايف ترمي إىل تعزيز املساواة والعدل بني اجلنـسني يف               •

 الشركات املشاركة؛

حتليل الفجوات اجلنسانية القائمة يف كل منظمة، والعمل، باختاذ ذلك أساساً، على             •
 القضاء عليها تدرجيياً؛

 شروع واملشروعية االجتماعية ألهدافه؛بناء توافق يف اآلراء بشأن هذا امل •

 ٢٠٠٢احلفاظ على العالقة اليت أقيمت يف أثناء املرحلة األوىل من املشروع يف عام               •
  .مع املنظمات اليت اشتركت يف عملية التشاور

 Planta de، جـرى تطبيـق هـذه االسـتراتيجية يف مؤسـسة      ٢٠٠٦ويف عام   -١٨٥

Concentrados Coca Cola Industrias Ltda .لتجربة إىل وضع نظـام إداري وإىل  وأدت هذه ا
  .عداد الوثائق واإلجراءات الضرورية لتنفيذ املبادرة وتقييمهاإ

  )ز(و) و(٢املادة     
 مـن هـذا     ٩١-٨١الفقـرات   ) (ب(و) أ(٢كما لوحظ يف القسم املتعلق باملادة         -١٨٦
لقضاء على التمييـز ضـد      صممة ل املُتشريعات  ال، مل ُيحرز أي تقدم كبري يف إعداد         )التقرير
غري أنه يوجد عدد من القوانني واللوائح واملراسيم التنفيذية اليت تشهد علـى اجلهـود      . املرأة

وباإلضافة إىل ذلك، ويف خالل فترة      . ٢٠٠٦-٢٠٠٢ الكونغرساملبذولة خالل فترة والية     
ّرم العنف ضد   ، سّنت اجلمعية التشريعية قانوناً جي     ٢٠٠٦ اليت بدأت يف عام      الكونغرسوالية  

املرأة، وقانوناً حيظر الزواج على األشخاص دون اخلامسة عشرة من العمر، وتعديالً لقـانون              
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كما أن نظام إدارة العدل وافق على نظـام أساسـي           . قائم بشأن االستغالل اجلنسي للقُّصر    
 املذكورة أعاله وصف    األقساموقد جرى يف    . بشأن العدل وحقوق مستخدمي نظام العدل     

  .يف الربنامج التشريعي للمرأةريع القرارات ذات األولوية املُدرجة مشا

  التغيريات يف التشريع اجلنائي منذ سّن قانون جترمي العنف ضد املرأة  -ألف   
لقد جاء سّن قانون جترمي العنف ضد املرأة استجابة للحاجة إىل تنـاول حـاالت                 -١٨٧

  :لقوانني اجلنائية القائمةوأشكال حقيقية جداً من السلوك مل تكن تشملها ا
 لألشخاص الذين   عاماً ٣٥ و ٢٠ينص القانون اجلنائي على فترة سجن تتراوح بني          •

يقتلون زوجاهتم أو شريكاهتم يف عالقة قران، شريطة أن يكون لديهم طفل واحد أو       
يف القتل العمـد    (أكثر وأن يكونوا قد عاشوا حياة الزوجني ملدة ال تقل عن عامني             

دة يف  ويتمثل الفريق بني قتل اإلناث والقتل العمد يف ظروف مشدّ         ). ظروف مشددة 
أن الظرف الوحيد املُحدِّد للجرمية يف حالة قتل اإلناث هو قتل امرأة يكون الشخص              
املعين قد أقام معها عالقة زوجية، سواء كان ُمعترفاً هبا عالنية أم ال، بصرف النظر               

  ؛د أسفرت عن طفل واحد أو أكثر أم العن مدة هذه العالقة أو عما إذا كانت ق
ُيرسي قانون جترمي العنف ضد املرأة جرائم ليست حمددة يف القانون اجلنـائي مثـل                •

، والعنف املعنوي، والسلوك اجلنـسي العـدواين،     )العنف البدين (تقييد حرية التنقل    
يـة  امللكواالستغالل اجلنسي للمرأة، واألشكال املشدِّدة للعنف اجلنسي، واستالب         

نـشطة  األ من املرأة، وسوء التصّرف يف املكاسب احملقَّقة مـن           )للزوجني(املشتركة  
  ؛، واالستغالل االقتصادي للمرأةالعائليةقتصادية اال

ين  إذا ارُتكبت جرمية العنف اجلنسي ضد امرأة عقد معها اجلا          ،ومبوجب هذا القانون   •
فاً ُمشددة،  م ال، فإن هذا ُيعد ظرو      به أ  اً سواًء كان ُمعترف   عالقة زوجية أو قراناً عرفياً    

غري أن القانون   .  والثقة القائمة بني الشريكني يف العالقة الزوجية       نظراً لعالقات القوة  
ف هذه الرابطة بني املعتدي والضحية ظرفاً ُمشدِّداً وإمنا ُيعامل هـذه            اجلنائي ال ُيصنِّ  

ومبوجب القانون  . غريب هبا حني يرتكبها شخص      هااجلرمية بنفس الطريقة اليت ُيعامل    
اجلديد زادت مدة العقوبة، وأصبح ُيعترف بأن وجود رابطة زوجية أو قران ُعـريف              

جدول مقارن يعقد مقابلة بني أحكام مشروع قـانون         : املصدر(يشكّل ظرفاً مهماً    
جترمي العنف ضد املرأة والقانون اجلنائي، وحدة الوضع القـانوين حلقـوق املـرأة              

  ).الوطين للمرأةومحايتها، املعهد 

  إلغاء العقوبة البدنية  -باء   
يوجد مشروع قرار بشأن إلغاء العقوبة البدنية وأي شكل آخر من أشـكال سـوء        -١٨٨

امللـف  (معروض حالياً على اجلمعية التشريعية      ملة املهينة لألطفال واملراهقني،     املعاملة أو املعا  
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 أي حكم من أحكام القـانون       والغرض من مشروع القرار هذا هو إبطال      ). ١٥٣٤١رقم  
الكوستاريكي يسمح باستخدام العقوبة البدنية، وتعزيـز الـسياسات العامـة الراميـة إىل              

وهو ال يرسي أي عقوبة جنائية      .  املمارسة بطرائق جديدة لتنشئة األطفال     هذهاالستعاضة عن   
ألغلبيـة يف صـاحل      ا مبوافقةوقد أصدرت اللجنة املعنية باألطفال واملراهقني رأياً        . على اجلناة 

اهليئـة العامـة    " إىل اللجنة العامة األوىل؛ وتتألف هـذه         حالياًمشروع القرار هذا، وأُرسل     
  . مندوباً وهلا سلطة املوافقة على مشاريع القرارات أو رفضها بعد قراءتني١٩من " رةاملصّغ
للجنة العامة   من قانون األسرة اجلاري حبثه اآلن عن طريق ا         ١٤٣وينص تعديل املادة      -١٨٩

متنح السلطة الوالدية احلقوق وتفرض الواجبـات يف  : "املصغرة التابعة للكونغرس على ما يلي 
 واحتضاهنم ورعايتهم وتأديبهم مع استبعاد أي شكل مـن           القصَّر  والبنات األبناءجمال تربية   

..." وية مهينة   أشكال العقوبة البدنية أو سوء املعاملة، مثل أي اعتداء أو معاملة بدنية أو معن             
القـّصر عـن طريـق      " معاقبة"ومن مث فمن شأن األخذ هبذه املادة أن ينهي حق اآلباء يف             

  ".املعتدلة"العقوبات 
ومشروع القرار هذا مهم جداً ألنه يوجه رسالة بأن العقوبة البدنية ليست شـكالً                -١٩٠

 بلد يف أمريكـا    وسوف تصبح كوستاريكا بذلك أول    . مشروعاً من أشكال العقوبة يف بلدنا     
وجيب بالضرورة أن يقترن هذا القانون بسياسة عامـة   . الالتينية يلغي العقوبة البدنية بالقانون    

مصممة لتغيري أمناط تنشئة األطفال تدرجيياً عن طريق االستعاضة عن الطرائق العنيفة القائمة             
طنيـة لرعايـة   ، رئيس الوكالـة الو سيو ماريو فيك،La Nación: املصدر (عنيفةج غري بنُه

 ).األطفال

  ٣املادة     

  السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني  -ألف   
كان أهم حدث وقع خالل فترة اإلبالغ هذه هو إعداد السياسة الوطنيـة املتعلقـة          -١٩١

وعلى الرغم من أن هـذه العمليـة مل        .  والعدل بني اجلنسني ونشرها على اجلمهور      باملساواة
 من املصاعب، فإن صياغة هذه السياسة العامة واعتمادها يشكالن بارقة أمل ويفتحان             خلَُت

 على جـدول األعمـال العـام        انعدام املساواة بني اجلنسني    مسألةالطريق أمام إعادة وضع     
  .أولوية مسألة ذات الكوستاريكا بوصفه

الغ اللجنة بإعداد    املرة األوىل اليت تتمكن فيها حكومة كوستاريكا من إب         وهذه هي   -١٩٢
السياسة العامة احلكومية الرامية إىل تعزيز املساواة والعدل بني اجلنسني واليت تـضم مبـادئ           
توجيهية، وأهدافاً واضحة، ومسارات عمل، وآليات لإلدارة واملتابعة، ومؤشـرات حمـددة            

 .حتديداً جيداً اتفقت عليها قطاعات متنوعة من الدولة ومن اجملتمع املدين
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وقد أُعدت هذه السياسة العامة بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان عن طريق               -١٩٣
عملية تشاركية تطلبت قدراً كبرياً من العمل اجلاد الذي اضطلع به العديد من األشـخاص               

وتوىل املعهد الوطين للمرأة القيام باألعمال واملشاورات التقنية اليت انطوى عليهـا            . والفرق
 الذي يـشكل  الشتراك مع فريق من املهنيني املنتمني إىل برنامج حالة األمة    حتديدها، وذلك با  

وقد ُجمعـت فيـه آراء أكثـر        .  يف البلد   احتراماً  مبادرات البحث والتقييم   واحداً من أكثر  
 مبا يف ذلك ممثلون عن احلكومـة، وممثلـون عـن            - شخصاً ووجهات نظرهم     ٤٥٠ من

 واملؤسسات األكادميية، وأخصائيون من اجلامعـات     ةاالجتماعياملنظمات النسائية واملنظمات    
  .احلكومية يف البلد

 مـن  ٣وتوىل املعهد الوطين للمرأة تنسيق صياغة هذه السياسة العامة وفقاً للمـادة        -١٩٤
أداء هذه املهمة بالتنسيق : " الذي حيدد أهدافه الرئيسية بأهنا تتضمن٧٨٠١قانون التنظيم رقم  

وكاالت احلكومية اليت تنفذ الربامج النسائية واجملتمعيـة، وكفالـة          مع املؤسسات العامة وال   
 ومتشياً مع هذه الوالية القانونية، سيعزز املعهد الوطين للمـرأة تطبيـق هـذه               ."االمتثال هلا 

السياسة العامة مبوجب اتفاقات جيري التوصل إليها مع مؤسـسات يف األفـرع األربعـة               
  .جملتمع املدين ومنظمات ااملدينللحكومة واجملتمع 

السلطة التنفيذية واجلهاز القـضائي والـسلطة التـشريعية         كبار املسؤولني ب  وأنشأ    -١٩٥
وهكذا، مل تقتصر املـشاركة يف      . واحملكمة االنتخابية العليا فريقاً لدعم هذه السياسة العامة       

يـضاً  صوغ هذه السياسة العامة لدولة كوستاريكا على اجلهاز التنفيذي وحده وإمنا مشلت أ            
  .احلكومةسائر أفرع 

 هذه السياسة العامة التقدم على طريق املساواة بني اجلنسني عـن            زحتفّويؤمل يف أن      -١٩٦
طريق التوصل إىل حتديد وترتيب أولويات التحديات االستراتيجية اليت ستمكن البلـد مـن              

ية واملـساواة بـني   القيام بقفزة نوعية يف خالل السنوات العشر املقبلة يف حتقيق التنمية البشر          
  .املرأة والرجل

وتفرق هذه السياسة العامة بوضوح بني مبدأ املساواة ومبـدأ العـدل، وتـضع يف           -١٩٧
احلسبان، كما أوصت بذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة، أن هـذين         

  . حيل أحدمها حمل اآلخر أو أن يكونا مترادفنيأناملصطلحني ال ميكن 
 هذه السياسة العامة على ثـالث جمموعـات رئيـسية مـن اإلجـراءات       تكزوتر  -١٩٨

وهذه هي الركائز . االستقاللية االقتصادية، واملشاركة السياسية، والتغيري الثقايف: االستراتيجية
ليها اجلهد الرامي إىل إزالة حواجز االختالل اليت جتري مواجهتها اآلن وخباصة            إ سيستنداليت  

هلا أمهية بالغة حيـث إهنـا     لعدة قطاعات   ة  شاملوجد أيضاً خطوط عمل     وت. من قبل النساء  
وتسفر هذه الفجوات . تستهدف العناصر اهليكلية الرئيسية اليت تتسبب يف الفجوات اجلنسانية       

عن اختالالت تؤثر على جمموعات كبرية من النساء ويعرب عنها ارتفـاع معـدالت الفقـر               
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ولـذا فإهنـا    . افية استبعادية تقوض النهوض بـاملرأة      وعن ممارسات اجتماعية وثق    ،والبطالة
  .تستوجب اهتماماً خاصاً على مدى السنوات العشر املقبلة

  املبادئ التوجيهية  )أ(  
  :تتمثل املبادئ التوجيهية العشر هلذه السياسة العامة فيما يلي  -١٩٩

د  للتحديات اليت جيب أن يتغلب عليها البل       للتصديهنج استراتيجي وجامع      -١  
  بغية حتقيق املساواة بني املرأة والرجل؛

 جيعل من اإلجنازات اليت حيققهـا البلـد         تقدم تراكمي على املدى البعيد      -٢  
  ؛البداية التحديات اليت يتصدى هلا البلد نقطة ومنيتعلق باملساواة والعدل بني اجلنسني  فيما

ليات الـيت   ات والتحالفات واملـسؤو    استناداً إىل التطلع   مكاسب متقامسة   -٣  
   يف اجملتمع؛املصلحةتقامسها خمتلف أفرع احلكومة وأصحاب ي

 استناداً إىل مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنـسني          احلقوقاحترام    -٤  
   واملعاملة املتكافئة قاعدتني أساسيتني؛اإلنسانيةوالتنمية البشرية اليت تشكل فيها احلالة 

  ب له عالقة بنوع اجلنس؛ سبألي ضد املرأة عدم التمييز  -٥  
 العامة تشمل النـساء كافـةً ولـيس جمـرد           السياسةحيث إن   الشمولية    -٦  
  الفقريات؛ النساء

 وبالسمات اخلاصة للتمييز ضـد خمتلـف اجملموعـات         االعتراف بالتنوع   -٧  
ل السياسة العامة إىل جمـرد جمموعـة         عدم حتوُّ  كفالةب يف الوقت نفسه     االهتمامالنسائية، مع   

  عة من التدابري املستهدفة؛متنو
الجتماعيـة   مع التركيز على هتيئة الظـروف املاديـة وا         القابلية لإلعمال   -٨  

   حقوق املرأة وجتنب التمييز غري املباشر؛والثقافية الضرورية إلعمال
 عامة حكومية تدعو نطاقاً من القطاعـات العامـة          سياسة بوصفه   الترابط  -٩  

 إىل املشاركة يف تصميم السياسات وتنفيـذها وتقييمهـا          واخلاصة وقطاعات اجملتمع املدين   
  ومراقبتها وإىل استمرار املساءلة؛

لة باعتبار ذلـك وسـيلة       التصميم إىل املساء   يف مجيع املراحل من   املشاركة    -١٠  
 Política Nacional para: املصدر(أساسية لكفالة تطبيق السياسة العامة تطبيقاً كامالً وناجحاً 

la Igualdad y Equidad de Género ،٢٠٠٧.(  
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  األهداف  - باء  
. تضع هذه السياسة العامة ستة أهداف طويلة األجل لعمل املؤسـسات احلكوميـة             -٢٠٠

 أجرهتا الفرق اليت    ، وحتليالت وحتديد لألولويات   حبوثوُحددت هذه األهداف باالستناد إىل      
  :تالية الاملسائلوهي تشري إىل . استشريت كجزء من هذه العملية

 إىل ضرورة العناية بأفراد األسرة باعتبارها مسؤولية اجتماعية، وتعزيز          النظر  )أ(  
ميع النـساء الـاليت حتتـاج إىل        جل، سيتاح   ٢٠١٧حبلول عام   : اخلدمة يف املنازل  فهم قيمة   

خدمات الرعاية الصحية حبيث يتمكّن من املشاركة يف العمل املربح خيار واحد على األقـل           
وسوف ميثل هذا تقدماً    .  يف مؤسسات عامة أو خاصة أو شبه عامة        اجليدةألطفال  من رعاية ا  

  ؛اخلدمة يف املنازلحقيقياً حنو رعاية األطفال املسؤولة اجتماعياً وحنو االعتراف بقيمة 
حبلـول  : العمل املربح على مستوى رفيع مـن اجلـودة وإدرار الـدخل             )ب(  

مل الرئيسية اليت تفضي إىل فجوات يف الدخل        ، سيكون البلد قد ختلص من العوا      ٢٠١٧ عام
 بطالة النساء ونقص عمالتهن كجزء من التحسني الشامل يف حالة          وإىلبني الذكور واإلناث،    

  ؛العمل يف البلد
حبلـول  : املستوى اجليد من التعليم والرعاية الصحية استناداً إىل املـساواة           )ج(  

، مـن بـرامج     منذ نعومة أظافرهم فصاعداً   ، سيستفيد مجيع األطفال واملراهقني      ٢٠١٧ عام
يداً هتدف إىل التخلص من القوالب النمطية اجلنـسانية يف جمـال             ج تصميماًتعليمية مصممة   

 اليت تعوق   ،الصحة اجلنسية واإلجنابية  يف جمال   املشاركة يف احلياة من حيث اجلوانب اجلنسية و       
  ؛حتقيق املساواة بني املرأة والرجل

حبلـول  : لة حلقوق املرأة ومحايتها من مجيع أشـكال العنـف         احلماية الفعا   )د(  
 عامة وخاصة رفيعة املـستوى وخـدمات        إعالمية، ستكون قد أعدت خدمات      ٢٠١٧ عام

  ؛استشارية قانونية متكن النساء من ممارسة حقوقهن وطلبها وتكفل حقهن يف العيش دون عنف
ـ  ٢٠١٧حبلول عام   : تعزيز مشاركة املرأة السياسية     )ه(   تكون املـشاركة   ، س
كافة عمليات اختاذ القرار احلكومي، مبا يف ذلـك  ة على قدم املساواة حقيقة واقعة يف   السياس

  ؛العمليات اليت جتريها الوكاالت واملؤسسات احلكومية والبلدية
حبلـول  :  يؤدي إىل املساواة والعدل بني اجلنسني      مبا املؤسسات العامة    بناء  )و(  

زيز القدرة التقنية واملالية للمعهد الوطين للبيئة، وستكون قـد          ، سيكون قد مت تع    ٢٠١٧ عام
مـن  اجلنسني مما سيمكنه    أنشئت جمموعة من اآلليات الرامية إىل تعزيز املساواة والعدل بني           

 INAMU, Políticaاملعهد الـوطين للمـرأة،   : املصدر(القيام بدور مؤثر يف الشؤون الوطنية 

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género ،٢٠٠٧.(  
وكان يتعني إنشاء سلسلة من آليات اإلدارة والرصد من أجل تنفيذ السياسة العامة               -٢٠١

وعقب االنتهاء من تصميمها واملوافقة عليها،      . الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني     
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ق أحـد األسـئلة     ويتعل.  هذه السياسة العامة على أرض الواقع      لتنفيذسوف تعد خطة عمل     
 إجياد حل هلا بتنسيق خمتلف القطاعات واملؤسسات والـربامج حيـث إن             جيبالرئيسية اليت   

تنفيذ هذه السياسة سينطوي على أعمال يف جماالت بعيدة عن القطاع االجتمـاعي الـذي               
وبناء القدرة  . يشكل مناط تركيز املعهد الوطين للمرأة والعديد من املؤسسات األخرى املعنية          

إلدارية من أجل هذه السياسة بوجه عام ومن أجل كل هدف بوجه خاص سيشكل حتـدياً             ا
وسيتعني منح هذه السياسة العامة وضعاً رمسياً يف كل مـن املؤسـسات املـشاركة،           . أيضاً

  .وسيتعني إجراء الترتيبات املالئمة لتنسيقها على املستويني السياسي والتقين
 جتاه املساواة والعدل بني اجلنسني يف املنتدى احلكومي         بع النهج املتَّ  وصفويستخدم    -٢٠٢

، "نوع اجلـنس  " التعاريف املقبولة على نطاق واسع ملصطلحات        ٢٠١١-٢٠٠٦يف الفترة   
. اليت تستخدمها منظومـة األمـم املتحـدة       "  اجلنسني بنيالعدل  "و" واملساواة بني اجلنسني  "

ت احلكومية الرامية إىل حتقيق العدل بني سوف تستند اإلجراءا: "وينعكس هذا يف البيان التايل    
اجلنسني إىل استراتيجية تربط بانتظام القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة القائمة منذ فتـرة    
طويلة بدعوة الرجال إىل املساعدة يف إحداث التغيريات املطلوبة للتقدم على طريق العدالـة              

لية من جانب املرأة والرجل يف الشؤون العامة        اجلنسانية وبالتنمية الشاملة لروح تقاسم املسؤو     
 / كـانون الثـاين    ١١ الـصادرة يف     DM-026-01-07املذكرة رقم   : املصدر..." (واخلاصة  

 حافظتـه الـسياسات     تتـضمن  الـذي    سمبادو جيميني  عن الوزير فرناندو زُ    ٢٠٠٧ يناير
  ).االجتماعية واحلد من الفقر، واملقدمة إىل أمني املظامل

 عن املكاتب املسؤولة عن تنفيذ      مبادو جيمينيس ذكرة نفسها، حتدث الوزير زُ    ويف امل   -٢٠٣
  :  جتاه العدالة اجلنسانيةاحلكوميةالسياسة العامة 

كانت املسؤولية السياسية عن اإلشراف الـسياسايت يف        :  السياسي التوجيه  )أ(  
 كل من هذه    ظل اإلدارة احلالية منظمة حبسب القطاع وختضع لتوجيهات الوزير املختص يف          

وقـد  ). ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٨ الصادر يف    MP-33.151املرسوم التنفيذي رقم    (القطاعات  
استحدث الوزير املكلف بالسياسات االجتماعية واحلد من الفقر املسؤولية الـسياسية عـن             

 هـذا   إىلجرى ضم املعهد الوطين للمرأة      ( العامة للعدل بني اجلنسني      السياسةاإلشراف على   
  ؛)ا هو مذكور يف املرسوم املشار إليه أعالهالقطاع كم

ومن بـني   . خيضع هذا اجملال ملسؤولية املعهد الوطين للمرأة      :  التقين التوجيه  )ب(  
 العامة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنـسني  السياسةأهم مهام هذه املؤسسة صياغة     

  ؛تمع املدين العامة يف كل من احلكومة واجملالسياسةوالنهوض بتلك 
من املقرر أن تقـع     : تنفيذ السياسات املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني        )ج(  

  ؛ املعنيةاملؤسساتهذه املسؤولية على عاتق كافة 
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كُلفت هبذه املهام مؤسسات متخصصة     :  واملساءلة والتفتيشالرصد والتقييم     )د(  
 القومي والسياسات االقتصادية، وأمانة     مثل املراقب املايل العام للجمهورية، ووزارة التخطيط      

 مسؤولة عن تعميم مراعاة الُبعد اجلنساين بطريقة صرحية ومنهجية يف املؤسساتوهذه . املظامل
يزانيات مراعية   خطط وم  إعدادويتضمن بعض املهام اليت ال يزال يتعني أداؤها         . هذه الوظائف 

  .واة بني اجلنسني األهداف املؤسسية املتعلقة باملسالنوع اجلنس وتقيم

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة  -باء   

  املعهد الوطين للمرأة: اآللية احلكومية الوطنية  )أ(  
 معلومات عن حالة املعهد الـوطين       (CEDAW/C/CRI/4)قدم التقرير الدوري الرابع       -٢٠٤

ـ            ة الرائـدة   للمرأة بوصفه اآللية الوطنية للنهوض باملرأة، وعن مقترح بتدعيمه بوصفه الوكال
. ٢٠٠٦-٢٠٠٢املؤسسي االستراتيجي للفترة    للمساواة والعدل بني اجلنسني، وعن الربنامج       

 عن نتائج تنفيذ الربنامج االستراتيجي، واملشاكل اليت        معلوماتويف هذا التقرير، سوف ُتقدم      
 الذي  جرت مواجهتها خالل فترة اإلبالغ هذه، واخلطط احلالية لفريق اإلدارة املتعلقة بالدور           

  .سيؤديه املعهد واألهداف االستراتيجية اليت سيتابعها يف فترة الوالية القادمة
 الدولية ذات الصلة، مبا فيها منـهاج عمـل بـيجني، تتعهـد              بالصكوكوعمالً    -٢٠٥

:  اجلنـسني، وتعتـرف بـضرورة      بنيل  كوستاريكا بتهيئة الظروف املالئمة للمساواة والعد     
، بإنشاء آلية وطنية، حيث ال توجد، وبتعزيز األجهزة         قوياسي  القيام، على أساس التزام سي    "

، حسب االقتضاء، على أعلـى مـستوى حكـومي ممكـن مـن أجـل                القائمةالوطنية  
  ". باملرأة النهوض
ميزانية صندوق  من  خصصات  امل نسبة   ٢٠٠٣ منذ عام    للمرأة الوطين   املعهدوقد تلقى     -٢٠٦

 )وهو صندوق للمؤسـسات والـربامج االجتماعيـة       (التنمية االجتماعية واإلعانات األسرية     
م هـذه   ويستحق املعهد هذه املخصصات مبوجب القانون، لكنه مل يتـسلّ         .  يف املائة  ٢ البالغة

ومل ُيطبَّق ختفـيض امليزانيـة   . ٢٠٠٣ وعام   ١٩٩٩األموال يف الفترة بني تاريخ إنشائه يف عام         
كومية املركزية بالكامل على املعهد الوطين       يف املائة املفروض على مجيع الوكاالت احل       ٤٠بنسبة  

 حتسني الـدعم اإلداري     عنوأسفرت الزيادة يف امليزانية العامة للمعهد       . ٢٠٠٣للمرأة يف عام    
وشوهدت حتسينات أيضاً يف نظام التخطيط وامليزنة بفضل األخـذ بـأدوات            . والتكنولوجي

وكما هو مبّين يف    . بتنفيذ امليزانية الربناجمية  حلساب البيانات املالية الشهرية وربع السنوية املتعلقة        
 تالهـا صـعود   ٢٠٠٣ و ٢٠٠١اجلدول التايل، فإن زيادة امليزانية اليت حدثت فيما بني عامي           

  ).Memoria Institucional, 2002-2006املعهد الوطين للمرأة : املصدر(مستمر منذ ذلك الوقت 
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  ٧اجلدول 
  اتهإيرادات املعهد الوطين للمرأة ونفق

  )بآالف الكولونات(
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٥٠٠٫٩ ٢ ٢٩٦٫٧ ٢ ١٢٢٫٦ ٣ ٧٩٨٫٢ ١ ١٧٩٫٦ ١ ٠٠٥٫٨ ١ ٨٣٥٫٤ اإليرادات

 ١٥٤٫٧ ٢ ٩٥٩٫٦ ١ ٤٦٠٫٦ ٢ ١٨١٫٤ ١ ٠٦٠٫١ ١ ٨٤٧٫٧ ٨٣٣٫٣ النفقات

  .املديرية اإلدارية املالية، املعهد الوطين للمرأة: املصدر

   ٢٠٠٦-٢٠٠٤:  يف املعهد الوطين للمرأةحالة أزمة  )ب(  
، شهد املعهد الوطين للمرأة حالة      ٢٠٠٦أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٤يف الفترة من عام       -٢٠٧

، وبالتايل قدرته على متابعة أهدافه املتعلقة حبقوق املرأة الـيت           املؤسسيةأزمة أعاقت عملياته    
 طريق حتقيق أجرته أمانة املظامل       هذه األزمة عن   حدوث وثبت. يتحمل عنها مسؤولية قانونية   

واعترفت أيضاً هبذه املشكلة الـدائرة      . وعن طريق نتائج دراستني أجرامها املراقب املايل العام       
تا طلبات بتنحية وزيرة    الدستورية للمحكمة العليا وجلنة املرأة التابعة للجمعية التشريعية، وتلقّ        

  . شؤون املرأة آنذاك من منصبها
ستنتاجات املعروضة يف هذه التقارير إىل وجود إخفاق خالل تلك الفتـرة         وتشري اال   -٢٠٨

 للمعهد والسياسات العامة احلكومية القائمة على نـوع اجلـنس؛           املؤسسييف تعزيز اهليكل    
، تضاءلت قدرة املؤسسة على الوفاء بواليتها القانونية خـالل          امليزانيةوعلى الرغم من زيادة     

رة املؤسسة بالكامل بقوانني كوستاريكا ولوائحها ومل تكن علـى          فلم تتقيد إدا  . تلك الفترة 
قت عليها كوستاريكا واليت تشكل جزءاً من النظام القانوين         دراية بالصكوك الدولية اليت صدّ    

وكان جمال احلوار مع املرأة يف اجملتمع املدين ومن أجل مشاركتها الفعلية يف هيئـات    . الوطين
عهد حمدوداً؛ بل إن موظفي املعهد مل يكن ُيسمح هلم باملـشاركة            اختاذ القرارات التابعة للم   

  . تسري فيه املؤسسة يف املستقبل يف املناقشات املتعلقة باالجتاه الذي ينبغي أنالكاملة
 املعهد التزاماته يف إطار خطة التنمية الوطنية فيمـا يتعلـق            ويف تلك الفترة، مل يلبِّ      -٢٠٩

ة إىل النهوض باملرأة مثل صوغ السياسة العامة الوطنية املتعلقـة           باألنشطة االستراتيجية الرامي  
 األثر املترتب على هذا الوضع هو أن عانت اجلهود اليت تبذهلا فرادى        وكان. باملساواة والعدل 

  . املؤسسات العامة من أجل تنفيذ السياسات اجلنسانية من انعدام القيادة
ة على االستجابة الحتياجات املرأة وتوقعاهتا،       قدرة املؤسس  أيضاًوأعاقت هذه احلالة      -٢١٠

ا متضاربة؛ وباإلضافة إىل ذلك، صدرت مبـادئ        هتايحيث كانت أسس برامج العمل وحمتو     
 اإلجنازات الرئيسية يف النهوض حبقوق اإلنسان للمرأة يف جماالت مثل الصحة     أغفلتتوجيهية  
  .واإلجنابيةاجلنسية 
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اخ العمل يف املعهد، وصار هناك عدد كبري مـن          ، تدهور من  األحداثوخبالف هذه     -٢١١
نقلهم نتيجة حلاالت الفصل من العمل، وحصول أشخاص على إجازات          تتناوب املوظفني و  

بسبب العجز، واستقالة عدد من املوظفني ذوي اخلدمة الطويلة، وطلبات اإلجازات، فـضالً             
هليئات التأديبية اليت نـتج     عن وجود عدد كبري على حنو غري معتاد من الطلبات املقدمة إىل ا            

 داخل اهليئات التأديبيـة     وأدت إىل تفاقم هذا الوضع خمالفاتٌ     . عنها فصل موظفني أساسيني   
ني للتحقيق الذين سارعوا مجيعـاً     وفيما يتعلق بالوصول إىل املعلومات عن األشخاص اخلاضع       

 عـدد مـن طلبـات       تقدمي طلبات إىل الدائرة الدستورية للمحكمة العليا باملوافقة على        إىل  
  . املوظفني بإنفاذ حقوقهم الدستورية

  حل األزمة  )ج(  
، بدأ املعهد يف إرساء عدد من تدابري الطوارئ بغية التـصدي            ٢٠٠٦مايو  /يف أيار   -٢١٢

وتضمنت هذه التدابري حتليالً ألسباب وجود فوائض ضـخمة سـجلها           . هلذه احلالة احلرجة  
. إعادة صياغة امليزانية إىل جانب تنفيذ امليزنة الفعالة       ، و السابقةاملعهد خالل السنوات الثالث     

ومن أجل تسوية اإلجراءات اإلدارية املعلّقة ومعاجلة بيئة العمل املليئة بالرتاعـات، فُتحـت              
قنوات للحوار، وأُرسيت آليات لتسوية املنازعات، وأُعيد إىل مناصبهم املوظفون الـسابقون            

  .  وظائفهمالذين كان حيق هلم قانوناً استعادة

  التقدم احملرز  )د(  
بفضل الدعم املقدم من احلركات النسائية ومن قطاع عريض من اجملتمع إىل جانب               -٢١٣

 آلية وطنية يف إحـراز      بوصفهاجلهود اليت بذهلا املوظفون التقنيون، جنح املعهد الوطين للمرأة          
وتضمنت . ألزمة املؤسسية  هلذه الفترة على الرغم من هذه ا       احملددةتقدم حنو حتقيق األهداف     

  :هذه األهداف ما يلي
ويتـوىل تنفيـذ هـاتني املبـادرتني     . ر معاً وهتيئة الفرصاجمي لنكبُ نرصد وتقييم بر   •

املشتركتني بني الوكاالت املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية ومعهد التعلم الوطين          
 اإلسـكان   واملعهد الوطين للمرأة ووزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي ووزارة          

وقدم هذان الربناجمان اللذان أنشئا عمـالً بقـانون تقـدمي           . واملستوطنات البشرية 
املساعدة إىل املرأة اليت تعيش يف حالة فقر وقانون تقـدمي املـساعدة إىل األمهـات        

وتتمثل اجملاالت  .  امرأة خالل فترة اإلبالغ    ٢٠ ٠٠٠املراهقات خدماته إىل أكثر من      
أثري يف التنمية الشخصية واجلماعيـة لألمهـات املراهقـات          اليت حدث فيها أكرب ت    

ومع ذلك، فقد أصبح مـن الواضـح أن         . البالغاتاملراهقات األخريات والنساء    و
ونتيجة .  إىل حتديث لزيادة فعاليتهما   ت معينة من هذين الربناجمني كانت حتتاج      مكونا

ومن مثّ خيطـط    . للذلك أُغلق الربنامج الثاين وخضع الربنامج األول إلصالح شام        
فريق اإلدارة احلايل إلدماج هذه اجلهود يف برنامج مشترك بني الوكـاالت لتقـدمي              
املساعدة للنساء الاليت يعشن يف حالة فقر استناداً إىل النسخة املعّدلة من قانون تعزيز              
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.  وإىل تقييمات برنامج لنكرب معاً     ٨٥٦٣املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية رقم      
اإلدارة بالتايل على وضع استراتيجية لتقدمي املساعدة إىل النساء الفقـريات           وتعكف  

  ؛وحتديد منوذج لدخول الربنامج واخلروج منه من أجل هؤالء النساء

احلصول على مسامهات من املعهد الوطين للمرأة يف جمال تعزيز الدعم التقين وتقدميه              •
 - مؤسسة باناسيو    -جتماعية  املعهد الوطين للمساعدة اال   إلنشاء وتشغيل صندوق    

الذي يقّدم اخلدمات االئتمانية وخدمات الدعم إىل النساء الراغبات       مصرف االئتمان   
 معلومات  ١٤وترد يف القسم املتعلق باملادة      .  أفكار األعمال التجارية    إحدى يف تنمية 

 ؛مفّصلة عن نواتج هذا الربنامج

 ملنع العنف املرتيل وتقدمي املساعدة عـن        تقدمي املساعدة التقنية لتدعيم النظام الوطين      •
 شبكة ملناهضة   ٧٠ويوجد ما جمموعه    . طريق مكتب شؤون املرأة، وتشغيل املالجئ     

العنف يف مجيع أحناء البلد، فضالً عن ثالثة مالجئ لضحايا العنـف مـن النـساء                
 ؛وأطفاهلن

ذين ال ُتعرف    الوالدين الذي ساعد يف ختفيض عدد األطفال ال        مسؤوليةالترويج لقانون    •
 يف  ٥ ٠٣١ إىل   ٢٠٠٢ والدة جديـدة يف عـام        ٢٢ ٣٨٤مـن   (هوية والـديهم    

  ؛)الدنا(بفضل االشتراط املفروض بإجراء اختبار احلمض اخللوي الصبغي ) ٢٠٠٥ عام

تشجيع مناقشات الدائرة املستديرة واملفاوضات بني أعـضاء املنظمـات النـسائية             •
دمات احلكومية وتوجيهها عن طريق املساعدة      وموظفي اخلدمة املدنية بغية حتسني اخل     

  ؛يف كفالة وضع احتياجات املرأة يف احلسبان وزيادة مساءلة املؤسسات احلكومية

زة يف  َجوقد اختذت األعمال املن   . ا ونشرها تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والدفاع عنه      •
 اإلنسان،  هذا الشأن شكل متابعة للربنامج التشريعي للمرأة، والتدريب على حقوق         

واملساعدة القانونية واإلدارية للنساء يف مجيع أحناء البلد، واحلمالت اإلعالمية واملواد           
املطبوعة اليت تركز على حقوق املرأة يف إطار االتفاقية وبشأن احلقوق االقتـصادية             

 ؛واالجتماعية والثقافية

البحثية يف خـالل    أجرى املعهد الوطين للمرأة عدداً كبرياً من املشاريع والدراسات           •
فترة اإلبالغ، مشلت سلسلة من الدراسات اإلحصائية وموجزات القوانني ودراسات          
خاصة بشأن الضمان االجتماعي، وتنظيم اإلناث للمـشاريع، والعنـف املـرتيل،            

 ؛ومسؤولية الوالدين، ومواضيع أخرى

أجـل  السياسات العامة املراعية للمنظور اجلنساين، وخطط املساواة والعـدل مـن           •
وقد جرى األخذ بالسياسات اجلنسانية يف قطاعـات        . املؤسسات احلكومية والبلدية  

حمددة مثل قطاع الزراعة، واجلهاز القضائي، واملعهد الكوسـتاريكي للكهربـاء،            
وجرى التفاوض أيضاً بشأن سياسات من هذا النوع من أجـل      . ووزارة األمن العام  

ذت ف الصحي، ومصرف الشعب، وُنفِّ    املعهد الكوستاريكي لشبكات املياه والصر    
خطط العدل بني اجلنسني يف وزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة الـصحة،            
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ووزارة التعليم العام، ويف بلديات بيلني، وإسكاسو، وأالخويال، وسان خوسيه، اليت           
 ؛أعربت عن اهتمامها املتزايد بإدماج هنج العدالة بني اجلنسني يف عملها اليومي

وتـرد معلومـات   . ستخدام الوقت وتطبيقها ومنهجتـها يم الوحدة اخلاصة ال  تصم •
 ؛٥مفّصلة عن هذه الوحدة يف القسم املتعلق باملادة 

يف السنة النهائية من فترة اإلبالغ هذه، أُحرز تقدم يف املضي قدماً مببادرة إصـدار                •
 هتـدف إىل     اليت ،"خامت العدل بني اجلنسني   "الشهادات ألماكن لعمل املعروفة باسم      

وقد أُعد برنامج جترييب    . حتسني ظروف عمل املرأة وتعزيز حقوق العمل اخلاصة هبا        
ونتيجة لذلك،  . إلصدار شهادات العدل بني اجلنسني، وجرى التحقق منه وتعميمه        

أصبح عدد من املنهجيات والدروس املـستفادة متاحـاً السـتخدامه يف األخـذ              
وقُّيمت هذه .  بني اجلنسني يف املؤسسات اخلاصةباملمارسات السليمة يف تعزيز العدل  

التجربة ويؤمل يف أن يوضع يف املستقبل نظام من هذا النوع إلصـدار الـشهادات               
 ؛)٢انظر القسم املتعلق باملادة (الدولية 

ُصممت منهجية للميزنة العامة مع مراعاة املنظور اجلنساين، واخُتربت بالتعاون مـع             •
 العاملني يف جمال التخطيط املؤسسي ويف مكاتب العدل         موظفي الوكاالت احلكومية  

وستكون اخلطوة التالية هي القيام باألعمال التحضريية الضرورية على         . بني اجلنسني 
املستويات العليا من احلكومة املسؤولة عن خمصصات امليزانية والرقابة بغية إصـدار            

ية ومهام رصدها أمراً إلزاميـاً      تعليمات جلعل إدراج املنظور اجلنساين يف إعداد امليزان       
 ؛)٢٠٠٧وحدة السياسة العامة التابعة للمعهد الوطين للمرأة، (

 ، العمل على إجراء تقييم ألثر النظام الوطين ملنع العنف املرتيل وتقدمي املـساعدة             بدأ •
  ؛٢٠٠٧ األول من عام فومن املقرر إمتامه يف خالل النص

فمع وصول الفريق اإلداري اجلديـد، عـاد        . ؤسسيةتعزيز املوارد البشرية وامليزانية امل     •
 عمالية مع الفريق    نزاعاتمعظم املوظفني التقنيني واإلداريني الذين كانوا قد دخلوا يف          

وباإلضافة إىل ذلك، أُدجمت كافة املـوارد املخصـصة         . اإلداري السابق إىل وظائفهم   
قدمة إىل جلنة الطوارئ الوطنية     للمؤسسة يف امليزانية، ومل ُتستخدم اهلبات مثل اِملنحة امل        

  ).Memoria Institucional, 2007املعهد الوطين للمرأة، : املصدر (٢٠٠٥يف عام 
 اليت يتعني التصدي هلا يف هذه السنة إعداد خطة عمل مخاسـية             التحدياتوتتضمن    -٢١٤

. ع يف تنفيـذها   لتطبيق السياسة العامة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني، والشرو         
وستستمر الدعوة السياسية إىل إجراء إصالحات تشريعية عاجلة ومن املنتظر األخذ بنظـام             

 عليهـا يف أثنـاء   ووفـق للتخطيط والرصد والتقييم متوائم مع إجراءات العمل اجلديدة اليت  
  .ممارسة التخطيط االستراتيجي

عزيز الدور القيادي للمعهد مع     ، استؤنفت اجلهود الرامية إىل ت     ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار   -٢١٥
 للمساواة والعدل بني اجلنسني والتفاوض عليهـا، إىل جانـب           الوطنيةصوغ السياسة العامة    
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وقد أُعدت وثيقة ختطيط استراتيجي تأخذ آراء موظفي        . املشاورات اليت اقترنت هبذه العملية    
التنمية الوطنية، وتضع   املعهد يف احلسبان، وحتدد اخلطوط العريضة للسياسات مبا يتفق وخطة           

هلـا مقومـات    قابلة للتنفيذ و  أهدافاًأهدافاً ترمي إىل تقليد هذه املؤسسة دوراً قيادياً، وحتدد          
 برنامج يهدف إىل    وأُعدوأُعيد تنشيط مشاريع التعاون التقين مع الوكاالت الدولية،         . الدوام

وحيدد هذا الربنامج األولويـات     . توجيه أعمال اجلمعية التشريعية بالتشاور مع اجملتمع املدين       
احلقوق السياسية؛ والتنميـة واملـشاركة علـى        : للسنوات األربع القادمة يف اجملاالت التالية     

وأُعيـد  . املستوى احمللي؛ واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وحقوق العمل للمرأة        
  .أيضاً تنشيط االتصاالت مع الوكاالت الدولية

  يز السياسات اجلنسانية ورصدهاآلية تعز  -جيم   

  املكاتب أو الوحدات أو اآلليات األخرى املعنية بالعدل بني اجلنسني  )أ(  
، استمرت وحدات العدل بني اجلنـسني يف تقـدمي خـدماهتا          اإلبالغيف أثناء فترة      -٢١٦

 كآليات تعمل على دعم استمرارية اجلهود الرامية إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين الـيت              
وقد مرت هذه اآلليات مبراحل وعمليات خمتلفـة        . تركز على اهليكل املؤسسي لكوستاريكا    

  .ركّز مجيعها على اهلدف الواضح املتمثل يف التحول حنو املساواة والعدل بني اجلنسني
ذ برنامج لدعم وحدات العدل بـني اجلنـسني وفّـر خطـة             ، ُنفِّ ٢٠٠٣ويف عام     -٢١٧

وأسفرت هذه املبادرة عن نقـل املعرفـة        .  الوحدات اجلنسانية  استراتيجية لتعزيز شبكة من   
خطـة العمـل    : املصدر( موظفي وحدات العدل بني اجلنسني       من ١٧النظرية والعملية إىل    

  ).٢٠٠٣السنوية، 
، قُدم الدعم إىل وحدات العدل بني اجلنسني التابعة لكل          ٢٠٠٧-٢٠٠٤ويف الفترة     -٢١٨
 العمل والضمان االجتماعي، والوحدات الست يف القطاع        وزارة التعليم العام، ووزارة   : من

الزراعي، والوحدة التابعة للمعهد الكوستاريكي لشبكات املياه والصرف الـصحي، الـيت            
وأُنشئت الوحدة التابعة للجهاز القضائي يف خـالل        . ُحددت بوصفها وحدات ذات أولوية    

اليت تلقت معظم الدعم من املعهد      وكان هذا املكتب واحداً من الوحدات       . هذه الفترة أيضاً  
 علـى   الـة  العد إقامةالوطين للمرأة بالنظر إىل أمهيته االستراتيجية يف اجلهود املبذولة لكفالة           

وأنشئت وحدات أيـضاً يف وزارة      ). ٢ باملادة   اجلزء املتعلق انظر  (أساس العدل بني اجلنسني     
عّرضت بعض الوحدات الضطرابات    وت. الداخلية والشرطة واألمن العام، ويف وزارة اخلارجية      

بسبب تضارب اإلشارات، وعدم االستقرار، والتهديد باإلغالق، واحتاجت بالتايل إىل مزيد           
من اجلهود من جانب املعهد الوطين للمرأة لتوفري الدعوة والدعم على املـستوى الـسياسي               

  ).٢٠٠٧وحدة السياسة العامة التابعة للمعهد الوطين للمرأة، : املصدر(



CEDAW/C/CRI/5-6 

GE.10-42099 72 

 موظفاً أقدماً يف املؤسسات احلكومية أن يقـدموا         ٢١، طُلب من    ٢٠٠٥ويف عام     -٢١٩
تقدم حنو حتقيق العدل واملـساواة بـني        من   ُتحرزه املؤسسات العامة     عماتقريراً كل سنتني    

  : حاجة البلد املاسة إىل ما يليالتقريرويبني حتليل ذلك . اجلنسني
اء وحدات العـدل بـني اجلنـسني        الترويج لسياسة عامة هتدف إىل إنش       )أ(  
 إقرارها  كفالةصاغ املعهد الوطين للمرأة هذه السياسة العامة، لكنه مل يتمكن من            (وتعزيزها  

  ؛)على املستوى السياسي يف أثناء فترة اإلبالغ
 إطار قانوين يكفل امتالك املؤسسات العامة لقواعد معلومات تكون          وضع  )ب(  

 وُتخصص أموال من ميزانياهتا للعمل اإلجيايب من أجـل          فيها البيانات موزعة حبسب اجلنس    
  . لة بني اجلنسنياتضييق الفجوات املتعلقة بالعد

  .وستغطي الفقرات التالية التطورات اليت حدثت يف فرادى القطاعات  -٢٢٠
 على سياسة عامة جنسانية للقطاع الزراعـي، وعلـى          ووفق ٢٠٠٣ عاميف  : الزراعة  -٢٢١

وأُعدت خطط عمل لرصد تطبيق هـذه الـسياسة، إىل          . ٢٠١٠-٢٠٠٣خطة عمل للفترة    
) ٢٠٠٥( اجلنس من أجل مجيـع املؤسـسات يف القطـاع            مصنفة حبسب جانب مؤشرات   

، معهـد  Impacto de la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, 2006: املصدر(
  ).البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

تعزيز وحدات  ) ١: (عامة للقطاع الزراعي املبادئ التوجيهية التالية     وتتضمن السياسة ال    -٢٢٢
تعمـيم  ) ٢(العدل بني اجلنسني يف املؤسسات الزراعية على املستويني القطاعي واإلقليمـي؛            

 اجلنساين يف السياسات الزراعية املتعلقة بالقدرة التنافـسية، وبنـاء القـدرات             املنظورمراعاة  
، والتحديث املؤسسي، واألمن الغذائي، والتـدريب اجلنـساين         بيئياًة  البشرية، والزراعة السليم  

، والتعاون والتنسيق على املستوى اخلارجي      ة املستهدف اجملموعة املنظمة يف    واجلماعاتللموظفني  
  .من أجل دعم التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة والعدل بني اجلنسني يف القطاع الزراعي

، وافقت  ٢٠٠٣أكتوبر  /يف تشرين األول  ): ٢٠٠٣( بالشباب   علقةاملتالسياسة العامة     -٢٢٣
 على سياسة عامة تتعلق بالشباب عقب مشاورات اسـتندت إىل توافـق             للشبابمجعية وطنية   

وركز هنج هذه السياسة على االعتراف      . اآلراء مع خمتلف قطاعات الشباب يف مجيع أحناء البلد        
 يف هتيئة الفـرص والظـروف الـضرورية         ويتمثل اهلدف . بالشباب بوصفهم أصحاب حقوق   

ملمارسة الشباب حلقوقهم، وأدائهم ألدوارهم كمواطنني، وتنمية إمكانـاهتم، ومـسامهتهم يف            
  .ا هذه السياسةم تقوم عليهاملبدأين اللذينويشكّل العدل وعدم التمييز . التنمية الوطنية

على األولويات  وركزت هذه اخلطة    . ، أُعدت خطة عمل للشباب    ٢٠٠٥ويف عام     -٢٢٤
تشجيع شكل شامل من أشكال التعليم يرمي إىل تعزيز شكل صحي وآمن للنـشاط              : التالية

اجلنسي واحلفاظ على الصحة، وتوفري فرص التدريب املهين والعمل املراعية لنوع اجلـنس،              
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وتعزيز اإلطار اهليكلي للنظام الوطين للشباب وشبكة الشباب االستشارية الوطنية، واستعراض 
  . أكثر مشوالً حبيث تكون تعليمية والتوسع فيها وإعادة تصميمهاالدمات خلا

وزارة  (٢٠٠٠ الـصادر يف عـام       ٢٨٤٨٤وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم     : التعليم  -٢٢٥
واتفاق التعاون  ) SCM - وزارة العمل والضمان االجتماعي      - وزارة التعليم العام     -الزراعة  

د الوطين للمرأة، جيري تنفيذ خطة العمل االستراتيجية اليت تركز       بني وزارة التعليم العام واملعه    
 إجـراًء   ٢١وتتـضمن اخلطـة     . على إقامة ثقافة للعدل بني اجلنسني يف النظام التعليمـي         

نظـام  وجيري حالياً إعداد السياسة العامة الثانية للعدل بني اجلنسني من أجـل             . استراتيجياً
  . الكوستاريكيالتعليم
 العمل على إهناء الفصل القائم من حيث خيارات العمل املتاحة للنـساء             ومن أجل   -٢٢٦

والرجال، بدأ تنفيذ مشروع املشاركة املتكافئة للنساء والرجال يف جماالت التخصص التقنية            
ومن أجل املضي قدماً يف هذا املشروع، أنشأت وزارة التعليم العام واملعهد الوطين             . التنافسية

الوطين جلنة مشتركة بني الوكاالت إلجياد وسائل ماديـة وموضـوعية            التعلمللمرأة ومعهد   
لتشجيع الطالب يف املدارس التقنية واملهنية على اختيار جماالت ختصص تتيح هلم الدخول إىل              

 شخصاً  ٢٥ومبوجب هذا الربنامج، حصل     ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥(سوق العمل بشروط أفضل     
ـ   /على تدريب يف مدارس ثانوية مهنية       وتلقـوا تـدريباً للمتابعـة يف        ٢٠٠٥ام  تقنية يف ع

ومن أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف نظام التعليم التقين، قامـت هـذه      . ٢٠٠٦ عام
 موظفاً يف إدارة التعليم التقين التابعة لوزارة        ٢٠اللجنة املشتركة بني الوكاالت أيضاً بتدريب       

  .الوطينمعهد التعلم  موظفاً يف ٢٠التعليم العام، فضالً عن 
ُوّجه طلب إىل أكـرب املـسؤولني يف وزارة         سيوالتماساً لزيادة تأثري هذه املبادرات،        -٢٢٧

  :التعليم العايل من أجل ما يلي
 جعل تطبيق هذه الوحدات يف مؤسسات التعليم بالبلد إلزامياً؛ •

مـن أجـل الوحـدات      (توفري التمويل الضروري ملراجعة مواد التعليم وطباعتـها          •
 ؛)وتطبيقاهتا

إشراك اآلباء واألمهات يف العملية حبيث ُتحِدث التغـيريات اجلـاري تعزيزهـا يف               •
 املؤسسات التعليمية تأثرياً أكرب على الطالب وأسرهم؛

التزويد باملوارد البشرية والتقنية واملالية واملادية املطلوبة لرصد التقدم احملرز يف كـال              •
 م حنو حتقيق األهداف املقررة؛الربناجمني وتوسيع نطاق تغطيتهما بغية التقد

تقدمي الدعم من أجل تطبيق الوحدات على املديريات اإلقليمية التابعة لوزارة التعليم             •
العام واملراكز التعليمية املشارِكة بغية كفالة إعداد أنشطة التـدريب، واخلـدمات            

 االستشارية، والتوجيه أو اإلرشاد، واملتابعة على النحو املالئم؛
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عمال اليت تضطلع هبا املكاتب املختصة بوزارة التعليم العـام مثـل إدارة             تنسيق األ  •
التعليم التقين، وإدارة التوجيـه، وإدارة التثقيـف اجلنـسي، ومكتـب الـشؤون              

  .وغريها اجلنسانية،
وجيري إدخال تغيريات على اهليكل التنظيمي والربناجمي لوزارة التعليم العام، سوف             -٢٢٨

اتيجي ملكتب العدل بني اجلنسني، ومن املرجح متامـاً أن ُتغّيـر دوره يف              ُتغّير املوقف االستر  
ويؤمل يف أن يكفل هذا التحول للمكتب موقفاً        . املساواة بني اجلنسني داخل النظام التعليمي     

استراتيجياً يف اهليكل التنظيمي اجلديد وخمصصات متساوية أو أكرب مـن املـوارد البـشرية               
 املنظور اجلنـساين     مراعاة يتمكن من النجاح يف تعزيز عملية تعميم      والتقنية والتمويل حبيث    

  .وتوجيهها يف مجيع أحناء النظام التعليمي يف كوستاريكا

  التدريب التقين    
للتدريب الوظيفي للمرأة التابع    حدثت زيادة يف قوة املوظفني يف املكتب االستشاري           -٢٢٩

وتتمثـل  ).  اجلنسني يف املؤسسات األخـرى      لوحدة العدل بني   املعادل(الوطين  التعلم  عهد  مل
املسؤولية الرئيسية هلذه الوحدة يف تشجيع النساء على املشاركة يف خمتلف برامج التـدريب              

  ). ، املكتب االستشاري للمرأةمعهد التعلم الوطين(املهين املتاحة 

  قطاع الصحة    
اللجنة الوطنية املشتركة الـيت    يف أثناء هذه الفترة، أدى املعهد الوطين دوراً نشطاً يف             -٢٣٠

طُلب منها إعداد مقترح لتعديل أحكام صندوق الضمان االجتماعي املتعلقة باسـتحقاقات            
وكانت اإلجراءات اليت اختذها املعهد هتدف إىل تعزيز املعاملة         . ، والوفاة الشيخوخةالعجز، و 

ريـة  يتنسيق مـع مد   وقد ساعد املعهد يف ال    ). ٢٠٠٤(املتساوية للمرأة يف عملية اإلصالح      
املعاشات التقاعدية التابعة لصندوق الضمان االجتماعي، وعقد مشاورات مع نساء يف خمتلف        

وكان الغرض مـن  . القطاعات قبل إعداد استراتيجية توسيع نطاق غطاء الضمان االجتماعي 
ق هذه املشاورات هو معرفة احتياجات النساء واهتماماهتن وأفكارهن بشأن كيفية توسيع نطا

 واضح مع االلتزامات اليت     تعارضويف  ). ٢٠٠٥(تغطية املعاشات التقاعدية والرعاية الصحية      
يتحملها صندوق الضمان االجتماعي فيما يتصل بتعـديل خمطـط اسـتحقاقات العجـز              

 والوفاة أُغلق مكتب العدل بني اجلنسني ملدة عامني ومل ُيفتح مرة أخـرى إال يف      الشيخوخةو
لتحدي الذي يواجهه صندوق الضمان االجتماعي يف تغيري مكانة هذا          ويتمثل ا . ٢٠٠٦عام  

املكتب لوضعه على مستوى يستطيع من خالله أن يواصل أعماله املتعلقة بتعمـيم مراعـاة               
وهلذا أمهية كبرية بالنظر إىل الدور احليوي الذي يؤديه املكتب يف كفالـة             . املنظور اجلنساين 

  .لصحية الرفيعة املستوىوصول املرأة إىل خدمات الرعاية ا
 بني اجلنسني والصحة مبوجب املرسوم التنفيـذي        للمساواةوأنشئت اللجنة الوطنية      -٢٣١
وهي ُملحقة مبكتب اخلدمات الصحية يف الوزارة وتقدم        . ٢٠٠٦يوليه  / يف متوز  S-33296رقم  
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اد وتنفيـذ  والغرض منها هو املساعدة يف إعد . دعماً استشارياً وتشاورياً جمللس قطاع الصحة     
 وتوجيه وإدارة اخلطط والربامج واملشاريع والسياسات الرامية        تنظيمسياسة عامة وطنية بشأن     

 وإىل القـضاء علـى االخـتالالت        ،إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين استناداً إىل احلقوق       
  .بالصحة املتعلقة
كي لشبكات امليـاه    ، وقّع املعهد الوطين للمرأة واملعهد الكوستاري      ٢٠٠٥ويف عام     -٢٣٢

. والصرف الصحي اتفاق تعاون بشأن بناء القدرات يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين     
وقد حقق اجلهد الذي ُبذل من أجل بناء قدرات موظفي املعهد الكوستاريكي لشبكات املياه              

 التخطيط االستراتيجي جناحاً باهراً، وُصـمِّمت سياسـة عامـة           يف جمال والصرف الصحي   
غري أن اإلرادة السياسية للموافقة على هذه السياسة العامـة          . جنسانية يف جمال املوارد املائية    

  . وتطبيقها كانت غائبة

  احلد من الفقر    
، قدم املعهد الوطين للمرأة مساعدة استشارية إىل موظفي املعهـد           ٢٠٠٤ويف عام     -٢٣٣

. لعدل بني اجلنسني داخل هذا املعهد     املختلط للمساعدة االجتماعية فيما يتعلق بإنشاء وحدة ل       
وقـد اسـتقبل    . وبدأت هذه العملية بالتفاوض على اتفاق تعاون مشترك بني الوكـاالت          

املوظفون التقنيون للمعهد املختلط للمساعدة االجتماعية االتفاق الذي اقترحه املعهد الوطين           
ومن مثّ فال يزال افتتاح هـذه       . للمرأة بالترحيب ولكن اإلدارة العليا للمعهد املختلط مل ُتقره        

الوحدة حبيث تتمكن من العمل على تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف عمليـات املعهـد               
)  يف املائـة منـهم     ٨٠الذي يقدم خدماته إىل السكان الفقراء الذين تشكل النساء          (املختلط  

  .مل تنَجز بعُدمهمة 

  القطاع املايل    
. ٢٠٠١ل مع القطاع املايل احلكومي للبلد منذ عـام          ظل املعهد الوطين للمرأة يعم      -٢٣٤

وقد مكّن هذا من تزويد النساء باملزيد واملزيد من فرص الوصـول إىل اخلـدمات املاليـة                 
. واخلدمات األخرى اليت يقدمها اثنان من أكرب املصارف اململوكة للدولـة يف كوسـتاريكا             

املساعدة التقنية يف التوعية اجلنسانية     ويقدم املعهد بانتظام، كجزء من عمله يف هذا القطاع،          
إىل املسؤولني عن تقدمي القروض، وتدريباً تقنياً يف جمال الصريفة اإلمنائية والقضايا اجلنـسانية           

 تدعيمكما أنه دأب على     . إىل األشخاص الذين يشغلون املناصب الرئيسية يف هذين املصرفني        
شعب يف صياغة سياسة عامة بشأن املـساواة        مجعية العاملني يف مصرف التنمية اجملتمعية وال      

، قدم املعهد الـوطين للمـرأة     ٢٠٠٥ويف عام   . ٢٠١٠-٢٠٠٧والعدل بني اجلنسني للفترة     
الدعم من أجل دراسة تعكف على إجرائها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر             

 كجزء من مشروع على نطاق      الكارييب بشأن العمالة يف قطاع اخلدمات املالية الكوستاريكي       
نفـذاً لتوظيـف    وأسفرت هذه الدراسة عن نتائج تتعلق بدور هذا القطاع بوصفه مَ          . املنطقة
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املعهد الـوطين   (النساء سيساعد يف توجيه تعاون املعهد املستمر مع هاتني املؤسستني املاليتني            
  )Memoria Institucional: Administración, 2002-2006للمرأة 

  األمنقطاع     
، أصدرت وزارة الداخلية والشرطة واألمـن العـام      ٢٠٠٣نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -٢٣٥

 املساواة والعدل بني اجلنسني يف َجهد يهـدف إىل كفالـة            بشأنسياستها العامة املؤسسية    
احلماية املشروعة حلقوق العمل على أساس تكافؤ الفرص بني مـوظفي الـوزارة اإلنـاث               

 السياسة العامة إىل الدستور وإىل منظور مـراعٍ حلقـوق اإلنـسان             وتستند هذه . والذكور
  ).٢٠٠٣وزارة الداخلية والشرطة واألمن العام، : املصدر(

  قطاع الكهرباء    
وافق املعهد الكوستاريكي للكهرباء على سياسته العامة املؤسسية املتعلقـة باملـساواة              -٢٣٦

، عاقداً بذلك التزاماً بتعزيـز املـساواة        ٢٠٠٣ديسمرب  /والعدل بني اجلنسني يف كانون األول     
 مبدأين يوّجهان ما يعتمده من استراتيجية تشغيل وثقافة تنظيمية          بوصفهماوالعدل بني اجلنسني    

 املؤسسي  وسوف يضطلع باملسؤولية عن تعزيز هذه السياسة العامة الربنامجُ        . وأنظمةوسياسات  
املعهـد  : املـصدر ( إدارة الشؤون البـشرية      للمساواة والعدل بني اجلنسني الذي تديره مديرية      

، ”ICE, “Política Institucional de Igualdad y Equidad de Géneroالكوستاريكي للكهربـاء،  
  ).٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢، ٥٥٧٠الدورة العادية 

  قطاع البيئة والطاقة    
عمل ملدة مثاين سنوات،    ظلت وحدة الشؤون اجلنسانية التابعة لوزارة البيئة والطاقة ت          -٢٣٧

وأصدرت سياسة عامة جنسانية رمسية للقطاع، ولكن موقف الوحدة بدأ يضعف يف ظـل               
ويشكّل إغالق .  اإلدارة احلاليةظلاإلدارة األخرية، وأدى ذلك يف هناية املطاف إىل إغالقه يف 

وض بـاملرأة   الوحدة خطوة إىل الوراء يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للحفاظ على آلية النـه             
ويترك وراءه فجوة ُتقلّص القدرة على تقدمي املساعدة إىل املنظمات اليت ُتنـشئها             . وتعزيزها

النساء الريفيات الفقريات الاليت يكافحن من أجل هتيئة بيئة تكفل جودة احليـاة لألجيـال               
  .احلالية واملُقبلة

  مكاتب شؤون املرأة البلدية: اآلليات البلدية  )ب(  
  شؤون املرأة البلديةوضع مكاتب 

.  هو الذكرى العاشرة ألول مكتب من مكاتب شؤون املرأة البلدية ٢٠٠٦كان عام     -٢٣٨
.  بلديـة  ٢١ البالغ عـددها     الدولة من بلديات    ٦٢ مكاتب يف    احلنيوقد فُتحت منذ ذلك     
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وأُغلقت تسعة منها ألسباب خمتلفة تنبع يف معظم احلاالت من نقص االلتزام السياسي أو من               
  ).٢٠٠٧املعهد الوطين للمرأة، : املصدر(قيقة أهنا فُتحت يف ظروف غري قابلة لالستدامة ح

وظلت هذه املكاتب تعمل يف خمتلف اجملاالت ووطدت مكانتها على املستوى احمللي              -٢٣٩
بوصفها آلية لتعزيز اجلهود اليت تبذهلا البلديات ألخذ احتياجات املـرأة واهتماماهتـا بعـني         

تعزيز املنظمات والقيادات النسائية، وتنفيذ السياسات العامة والعمـل اإلجيـايب           االعتبار، و 
ويف حني أهنا أُنـشئت أوالً لتكـون آليـة          . املؤدي إىل حتقيق املساواة والعدل بني اجلنسني      

متخصصة للتصدي للعنف املرتيل، فقد وّسعت جمال أعماهلا منذ ذلك احلني ليشمل العديـد              
  .حبقوق املرأةمن القضايا املتعلقة 

  : املرأة البلدية يف اجملاالت التاليةشؤونوتعمل مكاتب   -٢٤٠
املعلومات والتوجيهات واملساعدة االستشارية واملواد املرجعية املتعلقة حبقوق املـرأة           •

 ؛)قضايا مثل مسؤولية الوالدين، والعنف املرتيل، والنفقة، وما إىل ذلك(

 رتيل؛اخلدمات املتخصصة يف حاالت العنف امل •

األنشطة املتصلة بإنشاء وظائف األعمال احلرة، وخـدمات التوظيـف، وتبـادل             •
 الوظائف؛

بناء القيادات، وتعزيز املنظمات النسائية، وإعداد برامج املرأة عن طريق التـدريب             •
 واملساعدة االستشارية واإلرشاد؛

مـوظفي  أنشطة التوعية والتدريب للمجموعات النسائية، واجملموعات اجملتمعيـة، و         •
املؤسسات املختلفة فيما يتعلق باملواضيع املتصلة باملساواة والعـدل بـني اجلنـسني           

 وحقوق املرأة؛

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الشؤون البلدية؛ •

املعهد الـوطين للمـرأة،     (املشاركة يف الشبكات واللجان املشتركة بني الوكاالت         •
Picado et al ،٢٠٠٥.(  

تدامة املشاريع اليت تنفذها مكاتب شؤون املرأة البلدية بـالتغيريات يف    وقد تأثرت اس    -٢٤١
اإلدارات، وال يزال تعزيز املنظور اجلنساين والعمل اإلجيايب للمرأة يشكّل حتدياً وكذلك بنداً             

ويرجع كل ذلك إىل أن ظاهرة االرتباط القـوي         . ُمعلقاً على جداول األعمال العامة احمللية     
وحدة املواطَنة  : املصدر( تطغى أحياناً على احتياجات املرأة ومصاحلها        )familismo(باألسرة  

  ).٢٠٠٧النشطة والقيادة والشؤون احمللية، املعهد الوطين للمرأة، 
وقد أعّد املعهـد  .  غري منصوص عليه يف القانون     إنشاء مكاتب شؤون املرأة البلدية    و  -٢٤٢

ضايا املرأة التابعة للمجلس التشريعي مـشروع       الوطين للمرأة مع اللجنة الدائمة املُخصصة لق      
 الذي ينص على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف األهداف وجمـاالت            ١٤٨٧٩القرار رقم   

السلطة اليت يشملها قانون البلديات، وكذلك يف اخلطط وامليزانيات الرامية إىل تعزيز مكاتب             
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.  مشروع القانون إىل اجللـسة العامـة   وأوصت اللجنة باإلمجاع بإحالة   . شؤون املرأة البلدية  
وعمل املعهد الوطين للمرأة مع مكاتب شؤون املرأة وجلان البلديات املعنية بقضايا املرأة على              

  .الترويج ملشروع القرار هذا ورصد تقدمه والضغط من أجله
 وقد ُوضع عدد من االستراتيجيات الرامية إىل تعزيز مكاتب شؤون املرأة البلدية يف              -٢٤٣

  :خالل السنوات املاضية
دد السياسة العامة الوطنية للحكومات احمللية املنظور اجلنساين بوصفه واحداً مـن            حت •

 ؛الشاملة لعدة قطاعاتعناصرها الرئيسية 

 على افتتاح خمتلف مكاتب شؤون املرأة البلديـة مبوجـب           الرمسيةت الصبغة   يأُضف •
فاقات علـى تقـدمي التـدريب       وتنص هذه االت  . اتفاقات مع املعهد الوطين للمرأة    

 واملساعدة االستشارية باستمرار إىل املديرين؛

ليست الشراكات مع وكاالت التعاون الدولية مصدراً للتمويل فحسب وإمنا هـي             •
أيضاً قناة حلشد االعتراف الدويل بأعمال هذه املكاتب ولتبادل اخلـربات وإجـراء             

 تقييمات لألعمال املنفّذة؛

 ء شبكات دعم داخلية وخارجية؛قيام البلديات بإنشا •

 وفيما بني الوكاالت؛) عرب مكاتب شؤون املرأة البلدية(الدعم فيما بني البلديات  •

املنتديات أو الربامج أو املؤسسات أو الشبكات اليت ُتهيئ فرصة أمام النساء لتنظـيم            •
 أنفسهن؛

 مبوجـب قـانون     ةوضع املرأة املُنـشأ   ب املعنيةاملبادرات اليت ُتعدها اللجان الدائمة       •
  .البلديات

والعمل جارٍ يف إعداد خطط وسياسات هتدف إىل تعزيز املـساواة والعـدل بـني                 -٢٤٤
ويتمثل اهلدف يف إعداد مبادرات جتريبية وإرشـادية        . اجلنسني على املستويني البلدي واحمللي    

ـ              سلطات بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف البلديات بوصفه مسؤولية متقامسة بـني ال
 بلديات  ١٠وجيري تنفيذ هذا املشروع الذي تشارك فيه كبداية         . السياسية واإلدارية والتقنية  

والغرض منـه هـو     . يف إطار السياسة العامة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني         
ريـق  املسامهة يف اجلهود املبذولة لبناء القدرات املؤسسية يف جمال العدل بني اجلنسني عـن ط   

  .املساعدة يف حتديد مالمح السياسة العامة على املستوى احمللي

  أمانة املظامل  )ج(  
ملرأة بالتعاون مع وحدة تنظيم اإلدارة التابعة ألمانة املظامل         شؤون ا  املظامل ل  ةضطلع أمين ت  -٢٤٥

وقد استمرت خالل فترة اإلبالغ هذه األعمال اجلاريـة         . بدور رئيسي يف حتديد حقوق املرأة     
لتحقيق يف التقارير عن ارتكاب السلطات العامة النتهاكات حلقوق املواطنني اليت جاء هبا بيان              ل
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 املظامل يف حالة املعهد الوطين للمرأة اليت ذُكـرت          ةوتضمنت تدّخالت أمين  . يف التقرير السابق  
  .املؤسسةآنفاً حتقيقات واسعة النطاق وكانت مفيدة للغاية يف إعالم اجلمهور مبا حيدث يف هذه 

 عدد الـشكاوى    زادفقد  . وكان عدد الشكاوى يف ارتفاع يف خالل فترة اإلبالغ          -٢٤٦
 ٢١٢( يف املائة    ٣٨,٢ بنسبة   ٢٠٠٤-٢٠٠٣ملرأة يف الفترة    شؤون ا  املظامل ل  ةالواردة إىل أمين  

ومعظم هذه الشكاوى يتعلق بتأخريات يف      ).  شكوى ٢٩٣شكوى يف العام السابق يف مقابل       
فقة، وعدم إنفاذ أوامر التقييد أو اإلحالة املفروضة علـى األشـخاص الـذين              إجراءات الن 

 يف  ٥٨بنحو  (وحدثت أيضاً زيادة    ). راًاأكثر أنواع البالغات تكر   (يستوفون سداد النفقة     ال
 املتعلقة بالتحرش اجلنسي وانتهاكات حقوق العمال، وخباصـة يف حالـة   البالغاتاملائة، يف  

حاالت الفصل غري القانوين، وتقييد احلقوق املتعلقـة بـالوالدة           (الترهيب يف أماكن العمل   
والرضاعة الطبيعية، والتخويف أو االضطهاد من جانب الرؤساء، واحلرمان من النقل، والنقل            

 املتعلقة بـسوء    البالغات أيضاً   وكانت تتزايد ). القسري أو التعسفي، واحلرمان من الترقيات     
دمات، ورفض تقدمي اخلدمات، والرسوم املفروضـة علـى         املعاملة، والقصور يف تقدمي اخل    

وتتعلق الشكاوى األكثـر  . اخلدمات يف العيادات العامة، ورفض هذه العيادات تقدمي األدوية   
ر يف إعـادة النظـر يف    حملرومات من حريتـهن حبـاالت التـأخ       تكراراً املقدمة من النساء ا    

 الزوجية واملعاملة غري اإلنسانية على      االستحقاقات، ومشاكل يف احلصول على إذن بالزيارات      
وليـست  . أيدي موظفي األمن، والبطء يف مراجعة األحكام، واملشاكل مع الرعاية الصحية          

الشكاوى املتكررة بكثرة أو اليت يتزايد تكرارها جمرد حتٍد بل إهنا أيضاً تـشري إىل مـشكلة                 
 تشري إىل إخفاقات يف النظم      تتطلب اهتماماً عاجالً وحالً من حكومة كوستاريكا، حيث إهنا        

التقريـر الـسنوي ألمانـة املظـامل عـن         : املصدر(قة لضمانات حقوق املرأة يف البلد       احملقِّ
  ).٢٠٠٤-٢٠٠٣ الفترة

  الوحدات اخلاصة يف اجلامعات احلكومية  )د(  
كما هو مذكور يف التقارير السابقة، أدى إنشاء املكاتب األكادمييـة املتخصـصة               -٢٤٧

ايا اجلنسانية يف اجلامعات احلكومية إىل متهيد الطريق أمام التدريب والبحوث اليت            لتناول القض 
قدمت مسامهات قّيمة للتنمية املؤسسية للجامعات وللنقاش الوطين املتعلق باملساواة والعـدل            

 التابع جلامعة كوستاريكا،    مركز حبوث الدراسات النسائية   : وهذه املكاتب هي  . بني اجلنسني 
 املرأة التابع للجامعة الوطنية، والربنامج املؤسسي للعدل بني اجلنـسني التـابع             ومعهد حبوث 

جلامعة التعليم من ُبعد احلكومية، وبرنامج العدل بني اجلنسني التابع للمعهـد التكنولـوجي              
لكوستاريكا، وبرنامج املاجستري يف دراسات املرأة الذي تشترك يف تقدميه اثنتان من اجلامعات 

  .عالهاملذكورة أ
ويف أثناء فترة اإلبالغ هذه، جرى تدعيم هذه املكاتب وتوسيع نطاقها للعمل على               -٢٤٨

إضافة مشاريع جديدة وبرامج جديدة على مستوى املاجـستري والليـسانس يف الـشؤون              
ومن األمثلة على ذلك املاجستري يف العنف املرتيل والقضايا اجلنسانية الذي تقدمـه    . اجلنسانية
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وجامعة كوستاريكا أيضاً بصدد إعداد تقرير مرحلـي        . ريكا واجلامعة الوطنية  جامعة كوستا 
  .٢٠٠١عن العدل بني اجلنسني بغية حتديث تقرير احلالة الذي صدر يف عام 

، وّجه اجمللس اجلامعي جلامعـة كوسـتاريكا تعليمـات تقـضي            ٢٠٠٤ويف عام     -٢٤٩
 اإلحـصاءات الـيت     تصنيفا جنح يف    كم. باستخدام لغة حمايدة جنسانياً يف الوثائق الرمسية      

). ٢٠٠٧،  مركز حبوث الدراسات النـسائية    إدارة  : املصدر(جتمعها اجلامعة حبسب اجلنس     
  : على تنفيذ مشاريع يف اجملاالت التاليةمركز حبوث الدراسات النسائيةويعمل 

 تصميم منهج جامع مراعٍ لنوع اجلنس؛  •

 اشتراك النساء يف جامعة كوستاريكا؛ •

 تغالل اجلنسي للقُّصر ألغراض جتارية؛منع االس •

  .نشر معلومات عن حقوق املرأة واحلقوق األخرى •
يتوىل معهد حبوث املرأة التابع للجامعة الوطنية تنفيذ مشروع تدريب املـدربني يف               -٢٥٠

. جمال النشاط اجلنسي والعدل بني اجلنسني يف جهد لتضييق الفجوات اجلنسانية يف التعلـيم             
ن املشروع يف تصميم وتنفيذ دورة نظرية وعملية بشأن العدل بني اجلنـسني             ويتمثل اهلدف م  

والتثقيف بالنشاط اجلنسي للمعلمني والطالب يف عدد من جماالت التخصص اليت يقدمها مركز             
وسوف ُيحدث هؤالء املعلمون والطالب بعد ذلك أثراً مضاعفاً عن طريق           . البحوث التعليمية 

 وقدراهتم يف نقل ما تعلمـوه إىل أطفـال املـدارس واألمهـات        استخدام معرفتهم ومهاراهتم  
، )Casa de la Mujer(" دار املـرأة "ويستمر أيضاً تنفيـذ مبـادرة   .  والنساء احلواملاملراهقات

معهـد  : املـصدر (وبرنامج املعلومات عن املرأة، واملاجستري يف الدراسات النسائية اإلقليميـة           
  ).٢٠٠٧ة، البحوث النسائية، اجلامعة الوطني

  ٤املادة     

العمل اإلجيايب الرامي إىل التعجيل بإحراز التقدم حنو املساواة بني املرأة والرجل              -ألف   
  احلصص الدنيا ملشاركة املرأة يف األحزاب السياسية: الشؤون السياسية يف

، قَبلت احملكمة االنتخابية العليا الطلب املقّدم من حـزب          ٢٠٠٥أغسطس  /يف آب   -٢٥١
وتكـون احملكمـة    . ة النسائية اجلديد لتسجيل حزب سياسي يف مقاطعة سان خوسيه         العصب

 يف املائة بطريقة    ٤٠ نسبة مشاركة للمرأة قدرها      بتخصيصبذلك قد فّسرت احلكم القاضي      
 يف املائة   ٤٠ النسبة البالغة ويثبت هذا التفسري أن معيار      . تترتب عليها آثار مهمة يف املستقبل     

داً أقصى وأنه جيوز رفعه مبا يتماشى مع مصاحل أي فئـة سياسـية أو               هو حد أدىن وليس ح    
شاركة الرجل  يضع سقفاً مل  وال يضع هذا احلكم حداً أقصى ملشاركة املرأة، وإمنا          . احتياجاهتا

 يرمي إىل إعطاء دفعـة ملـشاركة   ،وهذا واحد من تدابري العمل اإلجيايب    .  يف املائة  ٦٠بنسبة  
فت احملكمة أيضاً يف هذا احلكم باالختالل الذي كان موجوداً طوال     وقد اعتر . املرأة السياسية 
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 ٥٨بصيغتها املستخَدمة يف املادتني     " امرأة"التاريخ املاضي، وأثبتت أنه ال ميكن تفسري كلمة         
، وأقرت بأن حزب العصبة النسائية      "شخص" من القانون االنتخايب ألهنا ُمرادف لكلمة        ٦٠و

جال، بل إن الرجال يشاركون بنشاط يف هذا احلزب على قـدم            اجلديد مل مينع مشاركة الر    
: املصدر (٧ املتعلق باملادة    اجلزءوسوف ُيناقَش هذا املوضوع مبزيد من التفاصيل يف         . املساواة

 مساًء من يوم    ٤٠/١، الصادر يف الساعة     E-2005-2096احملكمة االنتخابية العليا، احلكم رقم      
  ).٢٠٠٥أغسطس / آب٣١

لتعجيل بإحراز التقدم حنو املساواة بـني الرجـل         الرامية إىل ا  دابري اخلاصة   الت  -باء   
  واملرأة يف امليادين األخرى

   يف حالة فقر النساء الاليت يعشنبرامج   )أ(  
، استمر املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية،      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣يف الفترة بني عامي       -٢٥٢

، ووزارة العمل والضمان االجتمـاعي، ووزارة       وطينمعهد التعلم ال  واملعهد الوطين للمرأة، و   
من أجـل  " (لنكرب معاً" تنفيذ برنامج  يف واملستوطنات البشريةاإلسكانالتعليم العام، ووزارة  

مبا يتفـق   ) للمراهقات احلوامل واألمهات املراهقات   (وبرنامج هتيئة الفرص    ) بالغاتالنساء ال 
  . دة للنساء الاليت يعشن يف حالة فقر املتعلق بتقدمي املساع٧٧٦٩والقانون رقم 

فيما بـني   " لنكرب معاً " امرأة على خدمات يف إطار برنامج        ١٠ ٤٩٥وقد حصلت     -٢٥٣
  ).٢٠٠٧املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية، : املصدر (٢٠٠٦ و٢٠٠٣عامي 
 على مدار ما يقرب من سبع سنوات من وجـود برنـامج             املكتسبةوتشهد اخلربة     -٢٥٤

 من حيث قلـة فـرص العمـل،      اجملموعة املستهدفة واجهها  على املشاكل اليت ت   "  معاً لنكرب"
والصعوبات يف إجياد العمل أو يف احلصول على التدريب املهين املناسب، والوصول املقّيد إىل              

يف التعليم واخلدمات الصحية، وأعباء العمل املتضاعفة مرتني أو ثالث مـرات، والـضعف              
، برنامج لنكرب معاً، فريق الرقابة      معهد التعلم الوطين  : املصدر(ىل ذلك    العنف، وما إ   مواجهة

  ).الوطين، ورقة معروضة على املؤمتر اجلامعي الثالث للمرأة
وال بد من بذل جهد مستدام للمتابعة يركّز على النساء الاليت شاركن يف مكونات                -٢٥٥

 ١ ٧٥٠ للتغطية باملتابعة يبلغ     ٢٠٠٣وقد تقرر رقم مستهَدف لعام      . معينة من هذا الربنامج   
  .امرأة
 بوصـفه   ٢٠٠٥-٢٠٠٢ن الربنامج املتعلق بالتنمية الشخصية يف الفترة        كّووُنفّذ مُ   -٢٥٦

، مشلت ستة جماالت خمتلفـة      "االستحواذ على ملكية معارفنا وقوتنا    "وحدة منوذجية بعنوان    
ي حالياً إعـادة     استعراض شامل هلذه الوحدات، وجتر     ٢٠٠٥وجرى يف عام    . للموضوعات

توجيه مكون التنمية الشخصية حنو املمارسة الفعلية مـن النـساء املـشاركات حلقـوقهن               
 ٢٠٠٢ جتارب التعلّم املتباَدل مرتني يف السنة خالل الفترة من عـام            تواسُتضيف. االقتصادية
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 حىت يتسىن   ٢٠٠٦، ولكنها صارت ُتعقد مرة واحدة يف السنة بدءاً من عام            ٢٠٠٥إىل عام   
جراء املزيد من أنشطة املتابعة يف النصف الثاين من السنة عن طريق النساء الـاليت حـضرن     إ

، مت تعزيز التنسيق بني مكاتب شؤون املرأة البلدية وبرنامج لنكـرب  ٢٠٠٥ويف عام  . الربنامج
  املعهـد الـوطين للمـرأة،      : املـصدر (معاً وتوجيهه عن طريق املعهـد الـوطين للمـرأة           

Memoria Institucional: Administración, 2002-2006.(  
  :٢٠٠٥وفيما يلي بعض اإلجنازات الرئيسية لربنامج لنكرب معاً حىت عام   -٢٥٧
 ؛زادت مدة برنامج التدريب ملكون التنمية الشخصية واجلامعية إىل ستة أشهر •

 معهد التعلم الـوطين   ، وبدأ   ٢٠٠٦حتّسن الوصول إىل فرص التدريب التقين يف عام          •
وُتنفذ . رامج تدريب تقين ُمصممة خصيصاً للنساء الاليت اشتركن يف الربنامج         يقدم ب 

 ؛مبادرات مماثلة مع منظمات أخرى

ساعدت أنشطة املتابعة النساء يف اكتساب املزيد من الوضـوح آلفـاق تعلـيمهن               •
 ؛وعملهن

وجرى . زادت اخلدمات املقدمة إىل اجملموعات املختلفة مثل نساء السكان األصليني          •
 يف حممية تايين يف مقاطعة      الكائنثيق املشروع الذي ُنفّذ يف اجملتمع احمللي لغافيالن         تو

ليمون، وقدم مسامهات يف تصميم االستراتيجيات النظرية واملنهجية خلدمـة نـساء      
كما أنه برهن على أمهية العمل بروح الفريـق والتعـاون بـني             . السكان األصليني 

األمانة التقنية، برنامج لنكرب معـاً،      : املصدر(جحة  الوكاالت إلجناز أعمال متابعة نا    
 ).٢٠٠٥-٢٠٠٢التقرير عن نتائج اإلدارة يف الفترة 

وتشري هذه التقييمات ألداء الربنامج إىل عدد من التحديات اليت يتعني أن تتصدى هلا     -٢٥٨
 ووزارة  ، واملعهد املختلط للمساعدة االجتماعيـة،     معهد التعلم الوطين  (الوكاالت املشارِكة   

التعليم العام، ووزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة اإلسكان واملستوطنات البـشرية،           
واستناداً إىل هذه النتائج وإىل اخلربات املكتسبة، وبعـد أن تولـت            ). واملعهد الوطين للمرأة  

النساء الاليت  اإلدارة اجلديدة أعماهلا، قُدم مقترح إلعادة حتديد استراتيجية تقدمي املساعدة إىل            
  .يعشن يف حالة فقر

. ٢٠٠٢وكما هو مذكور يف التقرير السابق، أُطلق برنامج هتيئة الفرص يف عام   -٢٥٩
اإلرشاد، وُمنح املراهقون /ومبوجب برنامج الدعم التثقيفي هذا، ُنظمت دورات للتوجيه
 ٢٠٠٣مي  وفيما بني عا  . إعانات مالية من أجل املساعدة يف تأمني بقائهم يف املدارس         

ويف .  امـرأة مراهقـة يف هـذا الربنـامج         ١٢ ٠٣٥، شارك ما جمموعـه      ٢٠٠٦و
 امرأة مراهقة يف التدريب علـى       ١٢ ١١٦، اشترك ما جمموعه     ٢٠٠٥- ٢٠٠٢  الفترة

وتطلبـت وحـدات التـدريب ودورات       . تنمية احلياة ويف دورات الدعم التعليمـي      
وغطت هذه  .  كولون ١ ٤٢١ ٠٥٧ ١٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠اإلرشاد استثماراً بلغ    /التوجيه
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املعهد : املصدر(األموال اإلعانات النقدية، واملواد، والوجبات، ورسوم فريق الربنامج         
  .)Memoria Institucional: Administración, 2002-2006الوطين للمرأة، 

 عندما أُعدت استراتيجية ٢٠٠٣وتغري أسلوب إدارة هذا الربنامج تغرياً كبرياً يف عام        -٢٦٠
فُنقلت املسؤولية عن تنفيذ وحدة التدريب على تنميـة         .  جديدة وهيكل تشغيلي جديد    تنفيذ

 للمـساعدة  املخـتلط احلياة من املنظمات غري احلكومية إىل فريق من امليّسرين اختاره املعهد           
 يف املائة وُنفذت أنشطة املتابعة للمرة األوىل        ٥٠واخنفض األساس املرجعي بنسبة     . االجتماعية

  . امرأة مراهقة أمتت مكّون تنمية احلياة١ ٠٠٠مع 
، دخل املعهد الوطين للمرأة بوصفه الوكالة املنّسقة لربنامج هتيئـة           ٢٠٠٥ويف عام     -٢٦١

وتتمثل . الفرص يف مشاورات خارجية لتقييم الربنامج مث أعّد مقترح يتعلق بالتغيريات املطلوبة    
  :النتائج الرئيسية هلذا التقييم فيما يلي

 د من إبراز املسامهة القيمة اليت قدمها إعداد هذا الربنامج ووجوده؛كان ال ب •

مل تكن أوجه قصور الربنامج ُتعزى إىل تصميمه بل إىل آليات تنفيذه على املستويات               •
 السياسية واملؤسسية والتشغيلية واهليكلية؛

، ما مل ُتدمج الوكاالت املشارِكة هذا الربنامج بالكامل يف خطط عملها املؤسـسية             •
 .فسيظل ُيعاين تنفيذه من اخللل

 علـى إعـداد     ٢٠٠٦واستناداً إىل نتائج تقييم هذين الربناجمني، بدأ العمل يف عام             -٢٦٢
وُتنـاقش هـذه    . استراتيجية جديدة لتقدمي املساعدة إىل النساء الاليت يعشن يف حالة فقـر           

 اجلـزء ه بالتفـصيل يف      والربناجمان املذكوران أعال   ٢٠٠٨االستراتيجية املقرر بدؤها يف عام      
  .١٣املتعلق باملادة 

  قطاع الصحة  )ب(  
، أصدرت وزارة الصحة مرسومني تنفيذيني يرميـان إىل اإلسـراع           ٢٠٠٦يف عام     -٢٦٣

وقد أرسى هذان املرسـومان     . بالتقدم حنو حتقيق املساواة بني املرأة والرجل يف قطاع الصحة         
ة للوقاية من سرطان عنق الرحم وعالجـه        قواعد وإجراءات لتقدمي خدمات شاملة إىل املرأ      

 ٧ الصادر يف DE-33119-S(على مستويي الرعاية األول والثاين ووفقاً ملعايري خمترب علم اخلاليا 
، وأنشأ اللجنة الوطنية للشؤون اجلنسانية والصحة اليت يتمثل الغرض منها           )٢٠٠٦يوليه  /متوز

 بشأن تنظـيم وتوجيـه وإدارة اخلطـط     سياسة عامة وطنية وتنفيذها لوضعيف تقدمي الدعم    
والربامج واملشاريع والسياسات الرامية إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين القائم على احلقوق            

وُتمثل يف هذه اللجنة وحدة الـسياسة العامـة         . والقضاء على دواعي القلق املتعلقة بالصحة     
املـرأة  لـشؤون   ظـامل   امل ةنظمة، وأمين التابعة للمعهد الوطين للمرأة، واجملموعات النسائية امل      

 ٣١ الصادر يف    DE-33296-S: املصدر(ومكاتب شؤون املرأة على املستوى احمللي للحكومة        
  ).٢٠٠٦أغسطس /آب
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  محاية األمومةالتدابري اخلاصة الرامية إىل   -جيم   
، أعدت وزارة الصحة وصندوق الـضمان االجتمـاعي وجامعـة           ٢٠٠٦يف عام     -٢٦٤

نظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الـصحة العامليـة اخلطـة الوطنيـة             كوستاريكا وم 
وأُعدت هذه اخلطة   . ٢٠١٥-٢٠٠٦االستراتيجية للوالدة والطفولة الصحية والساملة للفترة       

 / نيـسان  ٧يف إطار اتفاقات وتعهدات دولية ووطنية وقعتـها حكومـة كوسـتاريكا يف              
.  تأسيس التحالف الوطين للصحة واألمومة الساملة      مبناسبة) يوم الصحة العاملي   (٢٠٠٥ أبريل

وتعهدت الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية وممثلو اجملتمع املـدين واحلكومـات            
احمللية املنتمون إىل التحالف بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وبلوغ أهداف مبادرة األمومـة             

لصحية يكفل املساواة بني اجلنـسني، واسـتقالل        اخلالية من املخاطر، وإعداد نظام للرعاية ا      
وتتمثل مكوناته  . املرأة، والوصول الشامل إىل خدمات الرعاية الصحية اجليدة على حنو عادل          

منوذج شامل لرعاية األمومة والرعاية السابقة للوالدة ورعايـة األطفـال؛           : األربعة فيما يلي  
إطـار  املشاركة االجتماعية والتواصل؛ و   وضمانات لتقدمي خدمات الرعاية الصحية اجليدة؛ و      

  . ومؤسسيسياسايت

  ٥املادة     

  اعتماد تدابري هتدف إىل تغيري األدوار والقوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس    

 األعمال اليت تؤديها النساء كآلية لتفكيـك األدوار والقوالـب           ديرقياس وتق   -ألف   
  النمطية املتعلقة بنوع اجلنس

طوة استراتيجية إىل األمام يف أثناء فترة اإلبالغ هـذه لتطبيـق وحـدة              اُتخذت خ   -٢٦٥
استخدام الوقت اخلاصة كجزء من الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض بـشأن األسـر             

وسعت هذه الدراسة إىل إعادة     . ٢٠٠٥يف عام    هذه الوحدة    تنظيمل و ،٢٠٠٤املعيشية لعام   
رجل وقتهما خالل اليوم، وتقدمي توجيهات بناء علـى  بناء األسلوب الذي توزع به املرأة وال    

ذلك للسياسات العامة الرامية إىل املسامهة يف االعتراف مبا تؤديه املرأة من عمل دون أجـر،                
وحتسني توزيع املسؤوليات األسرية، وحتديد األساس املنطقي خلدمات دعم األسرة، وحتديد           

  .، وأبعاد مهمة أخرى هلذه املسألة يف احلسابات الوطنيةاخلدمة يف املنازلقيمة 
وكانت هذه املبادرة أول خطوة استكشافية على طريق معاجلة هذا املوضوع وإرساء           -٢٦٦

وقد نفذهتا اللجنة املشتركة    . ٢٠٠٨األساس املنهجي إلجراء دراسة استقصائية وطنية يف عام         
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.  ونسقها املعهد الوطين للمرأة    )٥(بني الوكاالت واملعنية بقياس وتقييم العمل الذي تؤديه املرأة        
، ووزارة التخطيط الـوطين والـسياسات       املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان    واضطلع  

 INAMU, Memoriaاملعهد الوطين للمـرأة،  : املصدر(االقتصادية بدور نشط يف هذا اجلهد 

Institucional: Administración, 2002-2006.(  
 Sistematización de los aspectos teóricos yنـة  ، نـشرت اللج ٢٠٠٦ويف عام   -٢٦٧

metodológicos utilizados en el diseño y aplicación del módulo de uso del tiempo en 

Costa Rica")  تنظيم األدوات النظرية واملنهجية املستخدمة يف تصميم وتطبيق منوذج استخدام
لتوصيات للجهود املقبلة مثل إنشاء حـساب       الذي ُيقدم عدداً من ا    ") الوقت يف كوستاريكا  

 داخل نظام احلسابات الوطنية بغية تسجيل املسامهات النامجة عما تؤديه املرأة مـن              )٦(فرعي
  .أعمال يف اقتصاد البلد

وبإدراج هذه الوحدة يف الدراسة االستقصائية املتعلقـة باألسـر املعيـشية، تفـي           -٢٦٨
 يف أثناء   ١٩٩٥ل اعتماد منهاج عمل بيجني يف عام        كوستاريكا أيضاً بتعهد عقدته من خال     

فهذا املنهاج يتضمن تعهداً يقضي بكفالـة قيـام اإلدارات          . املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة    
اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدولية واهليئات احلكومية ووكاالت األمم املتحـدة بـإجراء       

 دون أجـر  اخلدمة يف املنـازل ساس دوري لقياس    استقصاءات بشأن استخدام الوقت على أ     
  .اوتقدير قيمته

 أن املرأة الكوستاريكية    )٧(وتبني البيانات اجملموعة من خالل وحدة استخدام الوقت         -٢٦٩
 من الوقـت الـذي      ) دقيقة يف املتوسط   ٥١ ساعات و  ٣(تكرس لألنشطة املرتلية وقتاً أطول      

 دون أجر ال يزال يقع على عـاتق          يف املنازل  اخلدمةوهذا يبني أن عبء     . يكرسه الرجل هلا  
ويوضح الشكل التايل   . املرأة نظراً لألدوار املتمايزة اجتماعياً وثقافياً املخصصة للمرأة والرجل        

 عاماً فأكثر يف خمتلف ١٢متوسط توزيع الساعات اليت تقضيها كل امرأة ورجل يبلغ عمرمها          
  .أنواع األنشطة

__________ 

ُيمثل يف هذه اللجنة املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان، ووزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة               )٥(
عهد الدراسات السكانية التابع للجامعة الوطنية، ومركز حبوث        التخطيط الوطين والسياسات االقتصادية، وم    

 ).املنسق(الدراسات النسائية التابع جلامعة كوستاريكا، واملعهد الوطين للمرأة 
ُتستخدم احلسابات الفرعية يف حساب قيمة أنشطة اإلنتاج غري النظامية اليت ال ُيعترف هبا وال حتَسب رمسياً                  )٦(

  .ستخدمة يف تقدير الناتج القومي اإلمجايليف احلسابات الوطنية امل
  . لالطالع على املنشور املتعلق بنتائج وحدة استخدام الوقت٧ املرفقانظر  )٧(
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  ١الشكل 
 عامـاً  ١٢توزيع الساعات اليت تقضيها النساء والرجال البـالغون         متوسط  : كوستاريكا

  ٢٠٠٤يوليه /فأكثر كل يوم يف خمتلف األنشطة؛ متوز
 

C osta R ica: distribuci—n de  horas prome dio de  muje re s y 
hombre s de  12 a– os y m‡s por d’a.

Julio, 2004
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 أخرى أوقات الفراع رعاية شخصية غير منزلية منزلية

النساء

الرجال

  

األسـر  املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان، الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض بـشأن              :املصدر
  .٢٠٠٤يوليه /املعيشية، متوز

وتتضمن فئة أنشطة أوقات الفراغ األنشطة الدينية، والرياضة البدنيـة، واألنـشطة              -٢٧٠
زه، ومشاهدة التلفزيون، والقراءة، والـذهاب إىل       ـالترفيهية مثل املشاركة يف اللعب، والتن     

 اجلزء الذي يقضيه الرجال والنـساء يف        ويبلغ. احلفالت، وحضور األنشطة اجملتمعية اجملانية    
واالسترخاء، واألنشطة الثقافية واالجتماعية والذي ُيكرس لألنشطة البدنيـة مثـل           الترفيه،  

الرياضة، والترته، والركض، والذهاب إىل الصاالت الرياضية، وما شابه ذلك ساعة واحـدة             
ويكون التوزيع أكثـر    .  دقيقة للنساء  ١٧ دقيقة يف املتوسط للرجال ولكنه يقتصر على         ٥٤و

تكـرس املـرأة    (الدينية مثل الذهاب إىل القداس، والتعبد، والصالة        عدالة يف حالة األنشطة     
)  دقائق يف ممارسـتها    ٦ دقائق هلذه األنشطة ويقضي الرجل ساعة واحدة و        ٨ساعة واحدة و  

  ).٢٠٠٤يوليه / لإلحصاء وتعداد السكان، متوزاملعهد الوطين: املصدر(
 أن الرجال كـانوا ينفقـون حـىت    وتشري البيانات املتعلقة باألعمال غري املرتلية إىل     -٢٧١
 دقيقة يف املتوسط على العمل أو على البحث عن عمل           ٥٠ ساعات و  ٦،  ٢٠٠٤يوليه  /متوز

  . دقائق للنساء٣ ساعات و٤يف مقابل 
أي أهنن يـؤدين    ( الاليت يقع عليهن ضعف عبء العمل         املتزوجات وتكرس النساء   -٢٧٢

 دقائق لألعمال املرتلية يومياً، يف حـني        ٦ت و  ساعا ٥) األعمال املرتلية ويعملن خارج املرتل    
والفرق أقـل   .  دقيقة يف أداء هذه األعمال     ٤١ ساعات و  ٣أن النساء غري املتزوجات يقضني      
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لدى الرجال، حيث إن الرجال املتزوجني الذين يقع على عاتقهم ضعف عبء العمل ينفقون              
ري املتزوجني ينفقـون سـاعتني    دقيقة يف األنشطة املرتلية يف حني أن الرجال غ         ٤٧ساعتني و 

 عامـاً   ١٢ويبني الشكل التايل توزيع الوقت الذي ينفقه األشخاص البـالغون           .  دقيقة ٣٠و
  .فأكثر على األعمال املرتلية

  ٢الشكل 
 عاماً فأكثر ممـن     ١٢توزيع الساعات اليت ُتنفقها النساء والرجال البالغون        : كوستاريكا

  ٢٠٠٤يوليه /على األعمال املرتلية، متوزيعملون داخل املرتل وخارجه يومياً 
 

Costa Rica: distribuci—n de la poblaci—n de 12 a–os y m‡s con doble 
jornada seg� n dedicaci—n de horas al trabajo domˇ stico por sexo.

Julio, 2004
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املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان، وحدة استخدام الوقت، الدراسة االستقصائية املتعـددة              :املصدر
  .٢٠٠٤يوليه /ة، متوزاألغراض بشأن األسر املعيشي

من النساء الاليت يتحملن ضعف  يف املائة    ٥٦وكما يتضح من الشكل أعاله، تكرس         -٢٧٣
ويـشكل هـذا بوضـوح عبئـاً        .  ساعات يومياً لألعمال املرتلية    ٤أعباء العمل أكثر من     

 .عليهن إضافياً

  التوفيق بني مطالب اإلنتاج واإلجناب  -باء   
 أو بني حياة األسـرة والعمـل إىل         ة بني العمل بأجر والعمل بغري أجر      تشري املفاضل   -٢٧٤

والوثيقـة املتعلقـة   .  املرتليـة واملهامع أكرب وأفضل ملهمة رعاية األطفال   ضرورة إجراء توزي  
بالسياسة العامة الوطنية لكوستاريكا بشأن املساواة والعدل بني اجلنسني الـيت ُنـشرت يف              

بعض التقدم احملرز يف العمل الذي تؤديه املؤسسات احلكومية لتحمـل           تالحظ   ٢٠٠٧ عام
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وجيوز أن  .  بني احلياة األسرية والعمل    تعارضاًل اليت تسبب    جزء من مسؤوليات رعاية األطفا    
تكون املؤسسات اليت تقدم خدمات رعاية األطفال مؤسسات عامة أو خاصة وجيوز إنشاؤها       

غري أن مثة انتكاسات حدثت     . خصيصاً هلذا الغرض أو أن يكون تأثريها جانبياً يف هذا اجملال          
 عدد من الشركات والوكاالت احلكومية اليت دأبت أيضاً مع وقوع حاالت معربة مل يعد فيها  

  .على تقدمي بعض أنواع خدمات الرعاية الصحية يقدم هذه اخلدمات
 السياسة العامـة    وضعق التحليل األساسي الذي أُجري بوصفه مسامهة يف         ثِّوقد وُ   -٢٧٥

 بـني احليـاة     ضالتعارالوطنية املتعلقة بالعدل بني اجلنسني توثيقاً واضحاً حلقيقة مفادها أن           
األسرية والعمل وبني العمل بأجر ودون أجر يبلغ مستويات مرتفعة عندما يكون هناك أطفال      

وباإلضافة إىل  . صغار يف األسرة املعيشية، وأنه يظل عامالً حىت بعد أن يكرب هؤالء األطفال            
 ،يف البلد  بسبب التحول الدميغرايف احلادث      ،ذلك، فإن نسبة مئوية متزايدة من السكان تتألف       

وينبغـي أن   .  رعاية شاملة  الذين حيتاجون إىل  ) معظمهم من النساء  (األكرب عمراً   كبار  المن  
تصبح هذه املسألة شاغالً رئيسياً من شواغل السياسة العامة يف الـسنوات القادمـة، وقـد                
 ُحددت بوصفها أولوية يف السياسة العامة الوطنية املتعلقة بالعدل بني اجلنسني فيمـا يتـصل            

ويؤدي إيـالء   . بضرورة إحراز تقدم يف تقدمي الرعاية لألطفال دون الثانية عشرة من العمر           
األولوية هلذه الفئة السكانية أيضاً إىل متهيد الطريق أمام إحراز تقدم يف حتقيق توزيـع أكثـر          

 Política Nacional para la Igualdad y Equidad: املصدر(اتزاناً ملسؤوليات رعاية األطفال 

de Género, 2007-2017.(  
 حكومة كوستاريكا أي قانون أو الئحة مصممة حبيـث يـستفيد منـها    ومل تسنّ   -٢٧٦

مباشرة العمال الذكور واإلناث الذين يتحملون املسؤوليات األسرية املبينة يف اتفاقية منظمـة    
ل الدولية  ، ومل تصدق كوستاريكا يف الواقع على اتفاقية منظمة العم         ١٥٦العمل الدولية رقم    

بني للتوفيق   اليت بوسعها أن توفر أدوات       ١٩٨١بشأن العمال ذوي املسؤوليات العائلية لعام       
وتوصي . مسؤوليات عمل الرجال والنساء، واملهام املرتلية، واحلياة األسرية مبزيد من النجاح          

ية وزارة العمل والضمان االجتماعي بأن ُتلم كافة املؤسسات العامة واملؤسـسات الرئيـس            
مدير : املصدر(ألرباب العمل والعمال بالنهج املتبع يف هذا الصك الدويل قبل التصديق عليه             

 كـانون   ١٨الشؤون القانونية بوزارة العمل والضمان االجتمـاعي، التقريـر الـصادر يف             
 بشأن اإلجراء الواجب اختاذه فيما يتعلق مبقترح وحدة الشؤون اجلنسانية           ٢٠٠٦يناير  /الثاين

وعلـى وزارة العمـل والـضمان       ). ١٥٦ق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        بالتصدي
  .االجتماعي أن ترسل االتفاقية إىل اجلمعية التشريعية للتصديق عليها

، حثت وحدة العدل بني اجلنسني التابعة ملنظمة العمل والـضمان           ٢٠٠٥ويف عام     -٢٧٧
اقية مشرية إىل أهنا تعيد حتديـد األدوار        االجتماعي الوزارة  على التماس التصديق على االتف       

اليت جرت العادة على ختصيصها للرجال والنساء، وتعزز توزيعاً أكثر اتزانـاً للمـسؤوليات              
. األسرية ومن مث ترفع احتماالت مشاركة الرجال والنساء يف قوة العمل على قدم املـساواة              

ـ            ال الكوسـتاريكيني ذوي    ويف عدم تصديق كوستاريكا على هذه االتفاقية ما يـضع العم
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املسؤوليات العائلية يف مأزق واضح أمام بقية قوة العمل يف البلد ويف البلدان األخرى الـيت                
ويدعو هذا األمر إىل قلق بالغ نظراً ألن بعض البلدان اليت صـدقت             . صدقت على االتفاقية  

ين، وحق اآلبـاء    على هذا الصك أرست عدداً من التدابري التكميلية مثل تقاسم إجازة الوالد           
يف مرافق رعاية األطفال، واإلجازة املدفوعة األجر لآلباء واألمهات يف          ) وكذلك األمهات (

التقرير السنوي لوحدة العدل بني اجلنسني التابعة لوزارة العمل         : املصدر(حالة مرض أبنائهم    
  ).٢٠٠٥ديسمرب /والضمان االجتماعي، كانون األول

ب األمناط اجلنسانية يتطلب تغيرياً ثقافياً على املدى املتوسـط          إن تغيري األدوار وقوال     -٢٧٨
واستحداث اخلدمات أسهل من تغيري األدوار االجتماعية املخصـصة الـيت           . واملدى البعيد 

وقد بينت  . تضرب جذورها بعمق، ولكن ال بد من اتباع مساري العمل هذين معاً بالتوازي            
ـ        اليت نُ واألمهات  اليت أعدهتا   تركيز  الفرق   صياغة ظمت كجزء من األعمـال التحـضريية ل

السياسة العامة الوطنية املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني أن غالبية هؤالء النساء يـشعرن           
وأظهرت أيضاً مناقشات الفرق هذه أنه      . بالذنب جتاه ترك أبنائهن يف رعاية أشخاص آخرين       

 رعاية األطفال، واهلياكل األساسية،     مؤهالت العاملني يف  (سلسلة من الشروط    استيفاء  جيب  
ومل يـدع   . لكي يعهدن برعاية أبنائهن إىل أشخاص خارج املرتل       ) والقرب من مكان العمل   

أسفرت عنه مناقشتهم جماالً للشك يف أن إعادة تنظيم األدوار العائلية ال بد من أن تنطوي                 ما
ومن أجل ترسـيخ    . ءعلى مشاركة أكرب من جانب الرجال وتفويض أكرب من جانب النسا          

رعاية األطفال بوصفها مسؤولية جمتمعية، يتعني على البلد أن يتصدى لعدد من التحـديات              
فال بـد   . املتصلة بالتوسع يف اخلدمات، وأن جيري تغيرياً يف أسلوب النظر إىل رعاية األطفال            

 يتعاملوا معه من النظر إىل رعاية األطفال يف حد ذاهتا على أهنا موضوع يتعني على الرجال أن      
أيضاً إىل جانب النساء، وعلى أنه مسؤولية عامة وحكومية ومؤسسية وليس مسألة عائليـة              

  ).Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007-2017: املصدر(خاصة 

  األدوار والقوالب النمطية اجلنسانية يف التعليم  -جيم   
 ١١ة إلجياد ثقافة العدل بني اجلنسني يف النظام التعليمـي           تتضمن اخلطة االستراتيجي    -٢٧٩

ـ . ٢٠٠٤-٢٠٠٣وحدة تتعلق بتطبيق املناهج ملنظور جنساين خالل الفتـرة     ن هـذه  ومتكّ
 من اكتساب املعارف وتنمية املهارات الـضرورية لتحليـل          الوحدات أعضاء هيئة التدريس   

 والتارخيية بغية االعتـراف بـاختالف       الظاهرة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية    
وسيساعد هذا بدوره مجـوع الطـالب يف اكتـساب          . جتارب احلياة بني النساء والرجال    

وقد ُعقد عشر حلقات عمل تلقى      . سلوكيات وممارسات تتسم مبزيد من العدل والدميقراطية      
 مدرسة ١١٠ مديرو ممبن فيه( موظفاً من املديريات اإلقليمية التابعة لوزارة التعليم ٢٨٥فيها  

وُنفـذت  . تدريباً على استخدام هذه الوحدات    ) خمتارة للمرحلة األوىل من تنفيذ الوحدات     
غري أنه ترتب على ضعف مكانة وحدة العدل بني         . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦أنشطة املتابعة يف عامي     
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 ،نمـاذج  وبالتايل تـأثري ال ،اجلنسني التابعة لوزارة التعليم العام أن صارت جهود املتابعة هذه    
  .ةحمدود
وقد عني املعهد الوطين للمرأة مستشاراً الستكمال املكون املعياري للخطة عن طريق         -٢٨٠

، والفنون الصناعية،  بالشؤون املرتلية إعداد وحدات تعليمية ال متيز بني اجلنسني بشأن التثقيف          
ة ملـساعدة   وستوفر هذه الوحدات أدوات منهجية ونظرية أساسـي       . والدين، والتربية البدنية  

  .املعلمني يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف براجمهم
 معلم تدريباً يف الشؤون اجلنسانية ومنـع        ٥٠٠، تلقى أكثر من     ٢٠٠٦وحبلول عام     -٢٨١

ويواصل جملـس التعلـيم    ). ٢٠٠٦وزارة التعليم العام،    (االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية     
عليمية الشاملة املتعلقة بالتعبري عن الشؤون اجلنـسانية   العايل العمل على تشجيع السياسات الت     

على املستوى الوطين عن طريق تدريب أعضاء هيئة التدريس على تطبيق السياسات التعليمية             
ركز على األطفال والشباب علـى كافـة        اليت ت املتعلقة بالتعبري عن النشاط اجلنسي البشري       
وأنـشئ  . ية وعلى املعلمني واآلباء واألمهـات   املستويات ويف كافة أنواع املؤسسات التعليم     

جملس التثقيف الشامل بالنشاط اجلنسي البشري ويرأسه نائب وزير التعليم العـام للـشؤون            
وحيضر جلسات اجمللس ممثلون عن اجمللس الوطين لرؤساء اجلامعات، والوكالـة           . األكادميية

الضمان االجتماعي، إىل جانـب     الوطنية لرعاية األطفال، واملعهد الوطين للمرأة، وصندوق        
  ).جملس التعليم العايل: املصدر(ثالثة أخصائيني يف السياسات التعليمية املتعلقة هبذه املسائل 

يف إدارة التثقيـف    ) اليت مشلت مـديري املـدارس     (وركزت أنشطة تدريب املعلمني       -٢٨٢
 والتـشريعات الـيت     الشامل بالنشاط اجلنسي على مواضيع تتعلق بقضايا مثل النشاط اجلنسي،         

صـف إدراج التثقيـف   وُو. تتناول التثقيف، وإجراءات اإلبالغ عن العنف والتحرش اجلنسيني  
بالنشاط اجلنسي يف املنهج العام بأنه واحد من أهم اإلجنازات حىت اآلن، وال تـزال اجلهـود                 

 منهاج عمـل    الرامية إىل مواصلة هذا النشاط تبذل مبا يتماشى مع التعهدات امللتزم هبا مبوجب            
 Los Temas Transversales en el Trabajoوكجزء من هذا اجلهد، أُعد كتاب بعنـوان  . بيجني

de Aula")  وهذا الكتاب موجه للمعلمني ويهدف . ونشر")  يف حجرة الدرسالشاملةالقضايا
 :ويتناول الكتاب أربعة مواضيع شـاملة     .  التعليم واملسامهة يف تكافؤ الفرص     ةإىل حتسني جود  

بالشؤون الثقافة البيئية من أجل التنمية املستدامة، والتثقيف الشامل بالنشاط اجلنسي، والتثقيف            
وزارة التعلـيم   : املـصدر (، وحقوق اإلنسان مـن أجـل الدميقراطيـة والـسالم            الصحية
  ).٢٠٠٦ العام،
، أنشئت مكاتب الربنامج الوطين للقـيم الـذي         ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٨٣
 اإلنـسان وكجزء من هذا الربنامج، عقدت ندوات بشأن مشولية         .  وزارة التعليم العام   أعدته

: املـصدر (واألنشطة التعليمية املتعلقة بالقيم املرتبطة مببادئ املساواة والعدل وعدم التمييـز            
  ).٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨وزارة التعليم العام، الربنامج الوطين للقيم، سان خوسيه، 
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عهد الوطين للمرأة بانتظام على القضاء على األدوار اإلنسانية املقولبـة يف            ويعمل امل   -٢٨٤
وحتقيقاً هلذه الغاية، يصدر املعهد ويوزع مواد مطبوعة على املدارس االبتدائية بشأن            . التعليم

وأسفرت جهود التنسيق املشتركة بني الوكاالت عن توزيع هـذه          . تطبيق منهجيات جامعة  
  .ساعدت يف تعزيز مهارات التعليم للمدرسنياملواد واستخدامها، و

 يف حتقيق املساواة والعدل بني اجلنسني، صدر عدد مـن           الدولةوكجزء من مسامهة      -٢٨٥
 يشمل تعزيز تكافؤ الفرص والعدل بني اجلنسني للفتيات يف سـن            ٢٠٠٦املنشورات يف عام    

 الوطنيـة،   األحـداث بالتعليم، ودليل للطالب، وكتيب للمعلمني بشأن التعلم واالحتفـال          
  .وكتيب ملعلمي املرحلة االبتدائية بشأن التعليم الذي ال مييز بني اجلنسني

  التدابري األخرى الرامية إىل تعديل األدوار اجلنسانية والقوالب النمطية اجلنسية    
، شن املعهد الوطين للمرأة محلة إذاعية وتلفزيونية مـستمرة بـشأن            ٢٠٠٦يف عام     -٢٨٦

 اشتملت على ظهور خلبريات يف حقوق اإلنسان للمرأة ملـدة           ، ونبذ العنف  حقوق اإلنسان 
  .ومشلت احلملة أيضاً استخدام لوحات اإلعالنات يف مجيع أحناء البلد. ستة أشهر

ويف جهد لتكوين اخلربات، ُوضع عدد من املشاريع البحثية ووثائق العمل يوفر أساساً               -٢٨٧
موذج الثقايف الذي ال بد منه لتحقيق املساواة والعدل بني          الختاذ القرارات ويساهم يف حتول الن     

  :وتضمنت هذه الدراسات والورقات ما يلي. النساء والرجال يف اجملتمع الكوستاريكي
• Situación de mujeres indígenas desde las estadísticas") ءات بشأن نـساء  إحصا

ابع لوحدة املعلومـات     أجرى هذه الدراسة قسم البحوث الت      - ")السكان األصليني 
املتخصصة يف املعهد الوطين للمرأة، وهو يستكشف القيود املتعلقة بقـدرة نـساء             

 يف سياق العالقات األسـرية،      صليني على ممارسة حقوقهن كمواطنات    السكان األ 
 ؛والعمل، والتعليم، والصحة، واجملاالت األخرى

• El estado de los derechos de las mujeres") تتضمن هـذه  - ")ق املرأةحالة حقو 
مـة عـن    الدراسة املفاهيمية بشأن احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة معلومـات قيّ         

 ؛القوانني واملعايري الدولية والوطنية

• La mujer en el mercado laboral costarricense") رأة يف ســوق العمــل املــ
 املـرأة يف     البحوث دراسة عن اجتاهات توظيـف      قسم أجرى   - ")الكوستاريكية

، تقدم معلومات عن مشاركة املرأة يف قـوة         ٢٠٠٤-٢٠٠٠كوستاريكا يف الفترة    
العمل يف كوستاريكا، مبا يف ذلك معدالت املشاركة ومؤشرات أخرى مثل البطالة            

 ؛ونقص العمالة وفروع النشاط والعمالة الكاملة

• Proyecto Agenda Económica de las Mujeres") قتـصادي  روع الربنـامج اال مش
 أجرى صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وبرنامج األمـم املتحـدة            - ")للمرأة

اإلمنائي ووكالة التعـاون السويدية واملعهد الوطين للمرأة عـدداً مـن املـشاريع             
وأسفرت إحدى الدراسات عـن صـدور املنـشور         . يف إطار هذه املبادرة    البحثية
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 Del Trabajo al Trabajo, orientaciones hacia el trabajo remunerado de lasاملعنـون 

mujeres en Costa Rica") اجتاهـات أداء عمـل املـرأة بـأجر     : من عمل إىل عمل
 ).كوستاريكا يف

  ٦املادة     
  اعتماد تدابري إللغاء مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل النساء يف البغاء    

  االجتار يف النساء  -ألف   
اريكا بلد منشأ وانتقال ووجهة لالجتار يف األشخاص وال سيما النساء           كوستتشكل    -٢٨٨

غري أن البلد ال ميتلـك      . واألطفال واملراهقون املتاجر هبم الستغالهلم جنسياً ألغراض جتارية       
إحصاءات رمسية بشأن عدد الضحايا ألن هذا نشاط مستتر يتعذر اكتشافه ويصعب التمييز             

تقرير مكتب : املصدر(قانونية وغري القانونية كتهريب املهاجرين   بينه وبني األنشطة األخرى ال    
  ).٢٠٠٦األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لعام 

وقد اختذ عدد من اخلطوات يف أثناء فترة اإلبالغ هذه للوفاء بااللتزامات الناشئة عن                -٢٨٩
 املنشئ  G-32824م رقم   ، بدأ نفاذ املرسو   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ففي  . هذه املادة 

وتتمثل والية هذا التحالف الـذي  . للتحالف الوطين ضد هتريب املهاجرين واالجتار يف البشر 
ميتلك املعهد الوطين للمرأة عضوية فيه يف توفري وحتديد وتنسيق وتنفيذ خطـة عمـل ملنـع              

 وحماكمـة   ، ومحاية الضحايا،  والقضاء عليها انتهاكات حقوق اإلنسان هذه واملعاقبة عليها       
  .املنتهكني
الوكالة الوطنيـة   ( وعدد من منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين        ٢٠٠٥ومنذ عام     -٢٩٠

لرعاية األطفال، واملديرية الوطنية للهجرة واألجانب، واملعهد الوطين للمرأة، واملديرية العامة           
جتـار  يعمل على إعداد اسـتراتيجية للتـصدي لال       ) ملنع العنف، ومؤسسة بانيامور وغريها    

وحددت هذه املنظمات واملؤسسات عدداً من الثغـرات يف    . باألشخاص وهتريب األشخاص  
جلنة اخلرباء املعنيني بالعنف، وآلية متابعة : املصدر(القوانني يتعلق حبماية ضحايا جرائم االجتار    

  ).اتفاقية بيليم دو بارا
وطـين إلعـادة     العمل على إعداد بروتوكول      ٢٠٠٥وبدأت كوستاريكا يف عام       -٢٩١

، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٥ضحايا االجتار من األطفال واملراهقني إىل الوطن، ويف         
وقّع ممثلون عن وزارة الداخلية والشرطة واألمن العام، ووزارة التعليم العام، ووزارة الصحة،             

عاية األطفال، واملعهد الوطين للمرأة، واملديرية الوطنية للهجرة واألجانب، والوكالة الوطنية لر
  .وصندوق الضمان االجتماعي إعالن االلتزام بالربوتوكول

وينص هذا الربوتوكول املراعي للفوارق بني اجلنسني على تدابري حلماية الـضحايا              -٢٩٢
ويتمثل هدفه يف توفري مبادئ توجيهية      . باعتبار أن من واجب حكومة كوستاريكا أن توفرها       



CEDAW/C/CRI/5-6 

93 GE.10-42099 

ة املشاركة يف عمليات اإلعادة إىل الوطن وحتديد املـسار          إجرائية للمؤسسات العامة واخلاص   
ويلتزم الربوتوكول مببدأ عـدم التمييـز،       . احلاسم الذي يتعني اتباعه يف مجيع مراحل العملية       

 نتـاج لنقـاش     ذا الصك وه. وينص على تقدمي املساعدة إىل الفتيات أو املراهقات احلوامل        
: املـصدر (لى التنسيق املشترك بني الوكـاالت       وحتليل مجاعيني ومن مث فهو مثال ُيحتذى ع       

Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata ،
  .)حكومة كوستاريكا/املنظمة الدولية للهجرة/اليونيسيف

وعلى املستوى اإلقليمي ويف إطار جملـس وزيـرات شـؤون املـرأة يف أمريكـا                 -٢٩٣
 أن جتمع بلدان أمريكـا الوسـطى        ٢٠٠٦يوليه  /ترحت كوستاريكا يف متوز   ، اق )٨(الوسطى

، )٩(وكان أول ناتج هلذه املبادرة هو إعالن بنمـا        . جهودها للتصدي ملشكلة االجتار بالنساء    
الذي تعترف فيه وزيرات املنطقة مبدى خطورة املشكلة وتتعهد باملشاركة يف إجراء مشترك             

  :وقد قررت الوزيرات ما يلي. قوق اإلنسان للمرأة يف املنطقةملكافحة هذا االنتهاك اخلطري حل
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املناقشات الدولية والوطنية املتعلقة هبـذه             )أ(  

  املسألة بغية حتقيق فهم أمشل للظاهرة وإجياد حلول أمشل؛
حبث هـذه  تنظيم مؤمتر أمريكا الوسطى األول بشأن االجتار يف النساء بغية      )ب(  

  املسألة والتماس وسائل مشتركة متعددة األطراف ملكافحة هذه اجلرمية الدولية؛
التشجيع على إدراج خدمات تقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتار اليت تقدمها      )ج(  

اآلليات الوطنية الرامية إىل النهوض باملرأة يف اجملموعات املشتركة بني الوكاالت اليت تعكف             
جتار باألشخاص على الصعيد الوطين حبيث يتسىن تنسيق جهود املنع وتقدمي           على مكافحة اال  

  املساعدة إىل الضحايا؛
بذل جهود لبناء املؤسسات عن طريق أنشطة لتدريب املوظفني مـصممة             )د(  

  .لتمكني املوظفني من تناول املسألة باالستناد إىل هنج شامل
لس املؤقتة اليت اضطلعت هبا كوستاريكا      وكجزء من خطة العمل اليت أعدهتا رئاسة اجمل         -٢٩٤

، جرى تنظيم مؤمتر أمريكا الوسطى      ٢٠٠٦ديسمرب  /يوليه إىل كانون األول   /يف الفترة من متوز   
األول املعين باالجتار يف النساء مبساعدة تقنية من املنظمة الدولية للهجرة حتت رعاية صـندوق               

اع هو هتيئة الفرصة للتحليل واملـداوالت       وكان اهلدف من هذا االجتم    . األمم املتحدة للسكان  
فيما يتعلق هبذه املسألة مع التركيز على حنو خاص على حالة املرأة يف املنطقة باعتبـار ذلـك                  

وكان هذا هو أول مؤمتر من      .  خطة عمل إقليمية تستند إىل توافق اآلراء       إعدادطريقاً ممكناً حنو    
  . يف النساء يف املنطقة والقضاء عليهن مبرحلة جديدة ملكافحة االجتارنوعه، وهو يؤذ

__________ 

 .http://www.sica.int//commcaملزيد من املعلومات، انظر  )٨(
 . لالطالع على نص إعالن بنما٨انظر املرفق  )٩(
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وانضمت إىل الوزيرات املنتميات إىل جملس وزيرات شؤون املرأة يف أمريكا الوسـطى     -٢٩٥
وزيرتان من كولومبيا واجلمهورية الدومينيكية يف أثناء املؤمتر الذي حضره أيـضاً متكلمـون              

ـ     العنف اجلنس ومهنيون دوليون من قطاعات مؤسسية مهتمة مبشكلة         ن اين فضالً عن ممثلني ع
وركز االهتمام على ضرورة إعداد إطار قانوين تعرف فيه بوضوح جرمية االجتار            . اجملتمع املدين 

ومثة مسألة رئيسية أخرى متثلت يف وضع اسـتراتيجيات         . يف األشخاص مع التركيز على املرأة     
: املـصدر (سياسة عامـة    وطنية وإقليمية للمنع واحلماية والقمع واملعاقبة، وإعداد تشريعات و        

  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، تقرير مؤمتر أمريكا الوسطى األول بشأن االجتار يف النساء، 
وقد هيأ تقلد حكومة كوستاريكا للرئاسة املؤقتة للمجلس فرصة لتأمني احلـصول              -٢٩٦

 على دعم قيم جلهودها الرامية إىل التصدي ملسألة االجتـار يف البـشر مـن رؤسـاء دول                 
وحكومات الدول األعضاء يف منظومة التكامل ألمريكا الوسطى اليت اتفقت على ما يلي يف              
إعالن سان خوسيه الصادر يف مؤمتر القمة التاسع والعشرين املعقـود يف سـان خوسـيه،                

  :٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥كوستاريكا، يف 
ن يعد بالتنسيق مع    تكليف األمني العام ملنظومة التكامل ألمريكا الوسطى بأ         -١٩"

املؤسسات الوطنية واإلقليمية املقابلة وبتمويل من مصرف أمريكا الوسطى للتكامل          
االقتصادي استراتيجية ملنع الفقر بني نساء أمريكا الوسطى واحلد منه، وإدراج تقييم            
لتأثري السياسات االقتصادية واالجتماعية يف هذا الشأن عمالً بالقرارات اليت جـرى            

إليها يف أثناء االجتماع الثالث عشر للمجلس، فضالً عن صـياغة خطـة             التوصل  
  ".إقليمية ملكافحة االجتار يف النساء

وقد بدأ تنفيذ خطة العمل يف كوستاريكا جبهود بناء املؤسسات لتحـسني اخلـدمات                -٢٩٧
ة موضع  وكوستاريكا هي البلد الوحيد الذي وضع هذه اخلطة التجريبي        . املقدمة إىل ضحايا االجتار   

 مبخاطر االجتـار، واالرتقـاء      ويتمثل اهلدف يف إذكاء الوعي بني النساء واجلمهور عامةً        . التنفيذ
وهذه مبـادرة   .  يف كوستاريكا  بالغاتباملساعدة املقدمة إىل ضحايا االجتار يف البشر من النساء ال         

، بـدعم   )كوستاريكيالفرع ال (للمعهد الوطين للمرأة، والشبكة الوطنية النسائية ملكافحة العنف         
ويستهدف املشروع مقـدمي اخلـدمات الـذين    . من حكومة سويسرا واملنظمة الدولية للهجرة  

يدخلون يف اتصال مع ضحايا االجتار كموظفي الوكالة الدولية لرعاية األطفال، واملديرية الوطنية             
سـيه ويف   للهجرة واألجانب، ووزارة الشؤون اخلارجية والعبادة، ووكاالت أخرى يف سان خو          

  ).املنظمة الدولية للهجرة: املصدر(املنطقتني الشمالية واجلنوبية من البلد 
، نفذ مكتب املنظمة الدولية للـهجرة يف سـان          ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٦ويف الفترة من      -٢٩٨

مشروع منع االجتار ومحاية ضـحايا      ) منظمة غري حكومية حملية   (خوسيه ومؤسسة راهاب    
 هو تقـدمي املـساعدة      الرائدوكان اهلدف من هذا املشروع      . االجتار يف مقاطعة بونتاريناس   
 ضحية من ضحايا االجتار وتقليص عدد الضحايا املقـبلني          ١٠٠املباشرة والدعم املباشر إىل     

عن طريق محالت التثقيف والتوعية املوجهة إىل الفئات الضعيفة من السكان واملؤسـسات             
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موظفي املنظمات احلكومية احمللية كاملعهد     إىل  واملشروع مصمم أيضاً لتقدمي التدريب      . العامة
الوطين للمرأة، والوكالة الوطنية لرعاية األطفال، وصـندوق الـضمان االجتمـاعي، وإىل             
املنظمات غري احلكومية بغية جتهيزها ملنع االجتار واستحداث خدمات وسياسات عامة مـن             

  ).املنظمة الدولية للهجرة: املصدر(أجل ضحايا االجتار 
، صدقت كوستاريكا على صكني دوليني يكمالن اتفاقية ٢٠٠٦-٢٠٠٢ويف الفترة   -٢٩٩

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن     : األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      
، وبروتوكول منع االجتار باألشخاص وخباصة      )٨٣١٤القانون رقم   (طريق الرب والبحر واجلو     

ويشكل هذان الصكان اإلطار القـانوين الرئيـسي        . معه واملعاقبة عليه  النساء واألطفال، وق  
للتعاون الدويل من أجل مكافحة ومنع هتريب املهاجرين واالجتار يف األشخاص وال سـيما              

ومها يوفران مبادئ توجيهية حمددة تتعلق باالستراتيجيات والتدابري الواجبة         . النساء واألطفال 
يت ينبغي أن توجه إعادة ضحايا هذه اجلرائم إىل الوطن وعودهتم           التطبيق، وحيددان املبادئ ال   

واجلـدير بالـذكر هـو أن هـؤالء         . مع التركيز على كرامة هؤالء األشخاص وسالمتهم      
األشخاص ال يقعون مبوجب بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين حتت طائلـة احملاكمـة             

  . كوهنم أداة هلذه اجلرميةبسبباجلنائية 
هدت كوستاريكا لدى التصديق على هذين الصكني باالستعانة بـإجراءات          ولقد تع   -٣٠٠

فعالة وموارد حلماية سكاهنا من األنشطة اجلنائية اليت ترتكبها شبكات املتاجرين واملهـربني،             
ملنع ارتكاب هذه اجلرمية، وملالحقة مرتكبيها، ولكفالة محاية الضحايا وتقـدمي املـساعدة             

  .الشاملة إليهم
ف جرمية هتريب املهاجرين يف قانون اهلجرة       ف جرمية االجتار باألشخاص، تعرَّ    الوخب  -٣٠١

غري أن أمانة املظامل واملنتدى الدائم املعـين بالـسكان       . ٢٠٠٦واألجانب الذي ُسن يف عام      
ـ  أن هذا احلكم ال يوفر الوسائل الكافية لسالمة تناول الرتاعات الـيت   ااملهاجرين ذكر  تعني ي

  .ستويف بالكامل املعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسانتسويتها ألنه ال ي

  االستغالل اجلنسي للفتيات واملراهقات وإكراههن على البغاء  -باء   
ال يزال االستغالل اجلنسي للفتيات والفتيان واملراهقني يشكل مشكلة خطـرية يف              -٣٠٢

 أُفيد  ٢٠٠٤ام   جرمية جنسية، ويف ع    ٥ ٢٩٦، أُفيد عن وقوع     ٢٠٠٣ففي عام   . كوستاريكا
  ).جلنة اخلرباء املعنيني بالعنف، آلية متابعة اتفاقية بيليم دو بارا: املصدر( جرائم ٥ ٧٠٨عن 

  اإلجراءات احلكومية  )أ(  
األطفال واملراهقني، وكذلك اجلهود الرامية     ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(حددت اإلدارة السابقة      -٣٠٣

ـ  ،شرة من العمر ألغراض جنسية    إىل مكافحة االستغالل اجلنسي لألشخاص دون الثامنة ع        أهنم ب
خلطة الوطنيـة   وأُعدت سياسة عامة حكومية واختذت شكالً ملموساً يف ا        . أولوية وطنية يشكلون  
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نـامج الـوطين لألطفـال واملـراهقني        ، ويف الرب  ٢٠٠٦-٢٠٠٣ لألطفال واملراهقني للفتـرة   
 ١وجب الفقرة التقرير األويل املقدم من كوستاريكا مب: املصدر (٢٠١٠- ٢٠٠٠  للفترة

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال           ١٢من املادة   
 كانون ٢٣، CRC/C/OPSC/CRI/1(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

  ).٢٠٠٥ديسمرب /األول
الل اجلنسي  ، وجهت عناية اللجنة الوطنية ملكافحة االستغ      ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ويف    -٣٠٤

لألطفال واملراهقني ألغراض جتارية إىل مقترح بشأن سياسات ترمـي إىل القـضاء علـى               
وصيغت هذه املقترحات السياساتية كجـزء مـن        . االستغالل اجلنسي لألطفال واملهاجرين   

اخلطة الوطنية الثانية ملنع عمل األطفال والقضاء عليه تدرجيياً وتوفري احلماية الشاملة للعمـال          
  ).CRC/C/OPSC/CRI/1: املصدر(حداث، وأقرهتا اللجنة التوجيهية املعنية بعمل األطفال األ

، صدر مرسوم تنفيذي يقضي مبنع األجانـب مـن          ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول   - ٣٠٥
دخول البلد إذا كانوا قد ُسجنوا يف السنوات العشر السابقة بسبب تعمدهم إيذاء قاصر 

التقرير الدوري اخلـامس    : املصدر(ص ذي إعاقة    أو ارتكاهبم لعنف ضد امرأة أو شخ      
املقدم من كوستاريكا بشأن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            

  ).٢٠٠٦، (CCPR/C/CRI/5)املدنية والسياسية 
ومن أجل املسامهة يف اجلهد الرامي إىل وضع حد لالسـتغالل اجلنـسي للقـّصر،                 -٣٠٦

 Disposiciones Vinculantes para laعام وثيقة للمعلمـني عنواهنـا   أصدرت وزارة التعليم ال

Detección de las Situaciones de Explotación Sexual Comercial .ثيقة مبادئ وتقدم هذه الو
لعناية الواجبة اليت يتعني استخدامها يف الكشف عن احلاالت املريبة          توجيهية للحد األدىن من ا    

 احملتملة على حدوث استغالل جنسي للقّصر ألغراض جتارية،    الدالئل واإلبالغ عنها، وتناقش  
وترتيب األحداث اليت ينطوي عليها اإلبالغ عن مثل هذه اجلرائم، واللوائح والقوانني املُلزمة             

كما أهنا تقدم أرقاماً هاتفية خلطوط مساعدة ضحايا االسـتغالل اجلنـسي            . يف هذا الشأن  
 Disposiciones Vinculantes para la Detección de Situaciones موزارة التعليم العا: املصدر(

de Explotación Sexual Comercial٢٠٠٧فرباير /، شباط.(  
وعرضت وزارة التعليم العام خطتها الوطنية ملنع االستغالل اجلنسي ألغـراض           - ٣٠٧

ل، ، على اللجنة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفـا        ٢٠٠٦- ٢٠٠٤جتارية،  
  ).CRC/C/OPSC/CRI/1: املصدر(وأقر اجمللس هذه اخلطة 

 دوالراً مـن دوالرات    ١٧ ٠٦٦واستثمرت الوكالة الوطنية لرعاية األطفال مبلـغ          -٣٠٨
 يف أثناء الواليات املتحدة يف منع العنف اجلنسي والبدين واملعنوي بسبب اإلمهال ضد األطفال        

  ).يني بالعنف، آلية متابعة اتفاقية بيليم دو باراجلنة اخلرباء املعن: املصدر(فترة اإلبالغ 
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، نشرت اللجنة الوطنية لتحسني إقامة العـدل مبـادئ          ٢٠٠٣ هيوني/ويف حزيران   -٣٠٩
وتفـرض  .  ضحايا مرة أخرى   األطراف يف الدعاوى اجلنائية   القّصر   توجيهية للحد من وقوع   

نسي على الفتيات والفتيـان     هذه املبادئ التوجيهية اإلبالغ بسرعة عن حاالت االعتداء اجل        
واملراهقني إىل برنامج االستجابة للعنف اجلنسي ضد األطفال واملراهقني الذي أعدتـه إدارة             

اللجنة الوطنية لتحـسني    : املصدر(علم النفس والعمل االجتماعي التابعة لنظام إقامة العدل         
  ).٢٠٠٣يونيه / العدل، حزيرانإقامة
جلرائم اجلنسية علـى    املعين با لمدعي العام   لكتب اخلاص   ملاوُدّرب وكالء النيابة يف       -٣١٠

ضائي لتقدمي املـشورة يف     كما أن املكتب الق   . لسن القانونية كيفية التعامل مع الضحايا دون ا     
العمل االجتماعي واملشورة النفسية لديه برنامج لدعم األطفال والشباب ضـحايا اجلـرائم             

  ).CRC/C/OPSC/CRI/1: املصدر(اجلنسية 
من اجلنسية الكوسـتاريكية ومـن اجلنـسيات        (وال يزال البلد يتحرى عن اجلُناة         -٣١١

: املصدر(والتعرف عليهم بشّن محالت على األماكن اليت حتدث فيها هذه األنشطة            ) األخرى
CRC/C/OPSC/CRI/1.(  

 مع ٢٠٠٧يونيه /حتسني القوانني يف هذا اجملال يف حزيرانواُتخذت خطوة مهمة حنو     -٣١٢
ويرفع هذا القانون سـن     .  تشريع ملساعدة البلد على مكافحة االستغالل اجلنسي للقّصر        سّن

 عاماً، وُيعّرف امتالك املواد اإلباحية بأنه جرميـة، وُيطيـل           ١٣صالحية موافقة الضحية إىل     
الفترة الزمنية السابقة لنفاذ التقادم عن اجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد القّصر بتحديد تاريخ بدء              

وباإلضافة إىل ذلك، إذا أصبحت     . ذه الفترة بالوقت الذي تبلغ فيه الضحية السن القانونية        ه
  . ضحية االغتصاب حامالً، فإن هذا ُيعد ظرفاً مشّدداً

  اإلجراءات اليت اختذها اجملتمع املدين واملنظمات الدولية  )ب(  
 اجلنسي ألغـراض    ألطفال واملراهقني من االستغالل   ايف إطار مشروع تعزيز محاية        -٣١٣

جتارية يف أمريكا الوسطى، عملت مؤسسة بانيامور، ومركز الدراسات النسائية، واملنظمـة            
الدولية املعنية بإهناء بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واالجتـار باألطفـال              

إصـدار  ألغراض جنسية، واالحتاد األورويب، ومنظمة إنقاذ األطفال ومنظمات أخرى على           
كُتيب أساسي ونشره بشأن  التدخالت يف حالة وقوع األطفال واملراهقني ضحية لالستغالل             

  .٢٠٠٤اجلنسي ألغراض جتارية أو تعرضهم لذلك يف عام 
وأدارت مؤسسة التعزيز والتدريب والعمل البديل ملجأين للفتيات واملراهقات احلوامل            -٣١٤

؛ وأُغلـق   ٢٠٠٣طرت إىل إغالق أحدمها يف عام       أو الاليت أصبحن أمهات بالفعل، لكنها اض      
  ).جلنة اخلرباء املعنيني بالعنف، آلية متابعة اتفاقية بيليم دو بارا: املصدر (٢٠٠٥الثاين يف عام 

 Un buen trato periodístico، صدر كُتيب بعنوان ٢٠٠٤أكتوبر /ويف تشرين األول  -٣١٥

para los malos tratos contra las mujeres") املعاجلة الصحفية السليمة لسوء معاملة النساء ("
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نتيجة لبحث أُجري بشأن أسلوب تناول وسائط اإلعالم ملوضوعي العنف املرتيل والعنـف             
وأجرى هذه الدراسة مركز حبوث الدراسات النـسائية ودائـرة     . اجلنسي ضد املرأة والقّصر   

  .املرأة أنباء
ار بالبشر، وهتريب املهـاجرين، واسـتغالل       االجت(وكان التركيز على هذه القضايا        -٣١٦

، يف وسائط اإلعالم ويف احلمالت اخلاصة واحداً من جماالت العمـل         )القّصر ألغراض جتارية  
  . يف أثناء فترة اإلبالغااملُضطلع هب

: سالمة األطفال علـى اإلنترنـت     "، ُشنت محلة بعنوان     ٢٠٠٣ويف منتصف عام      -٣١٧
ف إىل منع استخدام اإلنترنـت يف ارتكـاب العنـف           يف جهد يهد  " التجّول دون خطورة  

: املـصدر (اجلنسي، وال سيما يف شـكل مـواد إباحيـة، ضـد األطفـال واملـراهقني                 
CRC/C/OPSC/CRI/1.(  

مكافحـة  "، ُشنت محلة يف مطار خوان سانتاماريا بعنوان         ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسان   -٣١٨
  وُيقـدر  ". ي للقّصر ألغراض جتاريـة    االجتار يف البشر وهتريب املهاجرين واالستغالل اجلنس      

   يف املائة من مجيع املهاجرين ميرون هبذا املطار وأن احلملـة قـد اتـصلت بـذلك                  ٧٤أن  
  ).CRC/C/OPSC/CRI/1: املصدر( شخص ٢ ٥٠٠ ٠٠٠بنحو 
، ُعقد يف كوستاريكا اجتماع التشاور اإلقليمي لألمـريكتني         ٢٠٠٣مايو  /ويف أيار   -٣١٩

ن االستغالل اجلنسي يف السياحة بغية التأكيد على أمهية تعزيز أشكال           بشأن محاية األطفال م   
السياحة الصحية واملسؤولة واألخالقية، وإشراك املنظمات العامة واخلاصة العاملة يف قطـاع            

 :املـصدر (السياحة يف منـع هـذه املمارسـات املخالفـة للقـانون واإلبـالغ عنـها                 
CRC/C/OPSC/CRI/1(.  

  ٧املادة     
   التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلداعتماد    

  احلق يف التصويت يف مجيع االنتخابات ويف األهلية لالنتخاب  )أ(  
  الوظائف اليت ُتشغل باالنتخابمشاركة املرأة يف 

  للنساء والرجـال يف    ال يزال البلد بعيداً عن حتقيق اهلدف املتمثل يف التمثيل املتوازن            -٣٢٠
ومـع  .  ويف الوظائف التنفيذية يف القطاعني العام واخلـاص        الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب   

، مبـا يف ذلـك       من القرن العشرين   اتيذلك، فقد حتققت خطوات كربى يف خالل التسعين       
شـح  تعديل القوانني واألنظمة االنتخابية وما حتقق من تقدم يف ممارسة النساء حلقهن يف التر             

 Política para la Igualdad y يف ورد، ٢٠٠٢برنامج حالـة األمـة،   : املصدر(لالنتخاب 

Equidad de Género ،٢٠٠٧.(  
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 خطوة كربى إىل األمام يف متثيل املرأة يف بعض          ٢٠٠٢وقد اُتخذت يف انتخابات عام        -٣٢١
 متثيـل املـرأة     ، ارتفع ٢٠٠٦ففي انتخابات الكونغرس لعام     . الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب   

ارتفاعاً طفيفاً بأكثر من نقطتني مئويتني، لكن النسب املئوية اخنفضت كـثرياً يف االنتخابـات               
  ).٢٠٠٧، La participación política de las mujeresاملعهد الوطين للمرأة، (احمللية 
 شخـصاً للتـصويت يف االنتخابـات العامـة          ٢ ٥٥٠ ٦١٣وُسجل ما جمموعه      -٣٢٢
 ٢٠٠٢وهذا الرقم أعلى من الرقم املـسّجل لعـام   .  وفقاً ملكتب السجل املدين  ٢٠٠٦ لعام

 يف املائة من هؤالء األشخاص يف املقاطعات املركزيـة يف           ٧٦ يف املائة؛ ويعيش     ١١,٩بنسبة  
ـ  يف املائة اآلخرين ُيقيمون يف مقاطعات غواناكاسيت، وبونتارينـاس ولي          ٢٤ لاحني أن    ون م

وكانت هذه هـي    .  واليت تصطبغ أكثر من غريها بالصبغة الريفية       الواقعة على طول الساحل   
املرة األوىل على اإلطالق اليت يتجاوز فيها عدد الناخبـات اإلنـاث النـاخبني الـذكور                

 ، Brechas de Equidad de Géneroبرنـامج حالـة األمـة،    : املصدر) ( امرأة٥٠١ مبقدار(
  ).٢٠٠٦، غولدنربغ

رأة يف املكتب العام، جيب عليها أن تكسر حواجز هائلة داخل           ولكي يتسىن انتخاب امل     -٣٢٣
ووفقاً لإلحصاءات الـيت    ). ٢٠٠٦،  غولدنربغ يف   ورد،  ٢٠٠١توريس  (األحزاب السياسية   

 شخصاً االنتخابات األخرية للمكتب العـام       ١١ ٩٩٦ دخل   ، العليا االنتخابيةمجعتها احملكمة   
ويتجاوز هذا بالقيمة الكمية احلصة     . ني نساءً من هؤالء املرشح  )  يف املائة  ٥١ (٦ ١٢٨وكان  

 يف املائة احملددة كتدبري من تدابري العمل اإلجيايب الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة              ٤٠الدنيا البالغة   
  . ال إىل النتائجالترشيحاتغري أن هذه اإلحصاءات تشري إىل . يف االنتخابات

اليت استخدمتها األحزاب الـسياسية يف      ومع ذلك فقد أفسدت املنهجيات املختلفة         -٣٢٤
فاحلـصة  . لعمـل اإلجيـايب  لتنفيذ هذه احلصة النتائج من حيث أسلوب تطبيق هذا اإلجراء    

 يف املائة واليت تشكل معياراً أدىن للمشاركة السياسية حصة ُملزمة جلميع األطراف             ٤٠ البالغة
تخدمها هـذه األحـزاب     السياسية، ولكن توجد مشاكل يف املنهجيات واآلليات اليت تـس         

  .تطبيقها يف
 الـيت ُتـشغل   "وقد حكمت احملكمة االنتخابية العليا بأن احلصة تنطبق على الوظائف             -٣٢٥

، أي تلك اليت توجد فيها فرصة حقيقية النتخاب املرأة، وتقدمت مبنهجيتني لتطبيق             "النتخاببا
البية األحزاب الطريقة التارخيية    واستخدمت غ . الطريقة التارخيية وطرق القوائم املتناوبة    : احلصة

وهي الطريقة اليت تستخدمها أيضاً احملكمة االنتخابية العليا يف رصد االمتثال حلصة الوظـائف              
وتكمن املشكلة يف أن املتوسط التارخيي لألحزاب التقليدية يتفـاوت،          . النتخاباليت ُتشغل با  

طاً تارخيياً ومنها من يساوي متوسطه      وأن األحزاب اجلديدة أو الناشئة منها من ال ميتلك متوس         
  .، وهذا يعين أهنا ليست ُمطالَبة بوضع مرشحات على رأس قوائمها١التارخيي 
ويكفل وجود احلصة وضع النساء على القوائم يف حني أن اآلليات الـيت وضـعتها               -٣٢٦

مـن إجيـاد   وال بد . إىل حد ما النتيجة   و ،احملكمة حتدد ما إذا كُّن سُيدرجن يف تلك القوائم        
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ويوضـح  .  أيـضاً  والنتائجآليات لسّد الفجوة بني االثنني بكفالة وضع النساء على القوائم           
 يف املائة من النـساء      ٥١(الشكل التايل األعداد شبه املتماثلة للمرشحني من الرجال والنساء          

ة للرجال   التايل أرقاماً تبني النسب املئوي     القسمويتضمن  ).  يف املائة من الرجال    ٤٩يف مقابل   
والنساء الذين انُتخبوا حبيث تتسىن مقارنة قوائم املرشحني مع نتائج االنتخابات يف خمتلـف              

  ).٢٠٠٧املعهد الوطين للمرأة، (أفرع احلكومة والبلديات 

  ٣الشكل 
   حبسب اجلنس،النسبة املئوية للمرشحني للوظائف العامة

  ٢٠٠٦االنتخابات الوطنية، 
  

  

  

  

  

  

  
  .٢٠٠٦، برنامج حالة األمة، Brechas de Equidad entre los Géneros: املصدر

 املرشحني يصنفاجلدول التايل الذي  وميكن تقسيم املرشحني على الفئتني املبينتني يف      -٣٢٧
  .٢٠٠٦عام ل الوظيفةحبسب اجلنس ونوع 

  ٨اجلدول 
   ٢٠١٠-٢٠٠٦فترة الوالية 
 لنسبة املئويةا النساء النسبة املئوية الرجال اجملموع نوع الوظيفة

 ١٠٠٫٠ ١٤ ١٤ - - 

 ٦٩٫٢ ٩ ٣٠٫٨ ٤ ١٣ 

 ٤٦٫٢ ٦ ٥٣٫٨ ٧ ١٣ 

 ٥٠٫٩ ٥٩٤ ٤٩٫١ ٥٧٣ ١٦٧ ١ 

 ٥١٫٢ ٥١٩ ٥ ٤٨٫٨ ٧٢٠ ٥ ٧٨٩ ١٠ 

 ٥١٫١ ١٢٨ ٦ ٤٨٫٩ ٨٦٨ ٥ ٩٩٦ ١١ 

 Política Nacional para la ، ورد يف٢٠٠٦الفارو، استناداً إىل احملكمـة االنتخابيـة العليـا،      :املصدر

Igualdad y Equidad de Género, 2007-2017.  

49% 51% 

 نساء
 رجال
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 واملندوبني وأعضاء اجملـالس     النائب الثاين للرئيس  النسبة املئوية للنساء على قوائم      و  -٣٢٨
حاً يالبلدية قريبة جداً من النسبة املئوية للرجال املرشحني لتلك الوظائف، لكن هذا ليس صح             

ونواب الرؤساء الذين يتجـاوز عـدد        توجد هلم مرشحات،     ملفيما يتعلق بالرؤساء الذين     
  .املرشحات ملناصبهم عدد املرشحني الذكور

  ٤الشكل 
  ، حبسب اجلنس٢٠٠٦ الرئيس ونائب الرئيس، انتخابات ملنصيباملرشحون 
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  .٢٠٠٦ إىل إحصاءات من احملكمة االنتخابية العليا، معلومات موثقة استناداً:  املصدر

  ٥الشكل 
  ، حبسب اجلنس٢٠٠٦املرشحون ملقاعد املندوبني وأعضاء اجملالس البلدية، انتخابات 
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  .٢٠٠٦جداول أصلية استناداً إىل إحصاءات من احملكمة االنتخابية العليا، :  املصدر
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يف ويقدم اجلدول التايل عرضاً عاماً للمرشحني ملقاعد اجلمعيـة التـشريعية               -٣٢٩
وقد . االنتخابات األخرية موزعني حبسب احلزب السياسي والنسبة املئوية للمرشحات        

 حزباً سياسياً مبرشحني للجمعية التشريعية، لكن اجلدول ال يبني          ٢٧تقدم ما جمموعه    
 ٤٠ويف مجيع األحوال جرى جتاوز احلصة البالغة        . إال أولئك الذين انُتخب ُمرشحوهم    

  .يف املائة
  ٩اجلدول 

  ٢٠٠٦رشحون ملقاعد اجلمعية التشريعية حبسب احلزب السياسي والنسبة املئوية للنساء، امل
 املستوى املئوية للنساء النسبة املرشحون احلزب السياسي

 وطين ٥٣٫٣ ٤٠ االحتاد الوطين

 وطين ٥٠٫٧ ٣٨ حركة التحرير

 وطين ٤٩٫٣ ٣٧ عمل املواطن

 وطين ٤٦٫٧ ٣٥ الجتماعي املسيحياالحتاد ا

 وطين ٤٥٫٣ ٣٤ لتحرير الوطينا

 وطين ٥٣ ٣٠٥ أحزاب وطنية أخرى

 مقاطعة ٥٧ ١٠٥ أحزاب أخرى تابعة للمقاطعات

معلومات موثقة استناداً إىل إحصاءات مقدمة من احملكمة االنتخابية العليا إىل برنامج حالة األمة،                :املصدر
Brechas de Equidad de Género ،٢٠٠٦.  

اح اجلهود اليت تبذهلا احلكومة إلجياد وسائل أفضل لكفالة التطبيق          ويدل هذا على جن     -٣٣٠
. الفعال للحصص الدنيا املقررة لتعزيز مشاركة املرأة السياسية اليت ذُكرت يف التقرير السابق            

وقد  اختذ أيضاً املعهد الوطين للمرأة ومنظمات اجملتمع املدين النسائية تدابري لبناء القـدرات               
واستهدفت احلكومة يف السنوات األخـرية      . رأة يف أداء دور نشط كمواطنة     بغية مساعدة امل  

لضمان ) تتناول احلصص بصفة رئيسية   (سّن قوانني العمل اإلجيايب     : جمالني رئيسيني ملساعيها  
إكساب املرأة فرص الوصول إىل وظائف اختاذ القرارات، وتقدمي التدريب علـى املواطَنـة              

 Política Nacional para la Igualdad y يف ورد، ٢٠٠٢األمة، برنامج حالة (النشطة للمرأة 

Equidad de Género .(   وُيعزى أيضاً التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل أعمال املعهـد الـوطين
للمرأة يف رصد االمتثال للحصص عن طريق متابعة القرارات الصادرة عن احملكمة االنتخابية             

وُنفذت أيـضاً أنـشطة     . يحات، وحتليل نتائج االنتخابات   العليا يف أثناء فترة تسجيل الترش     
  .إعالمية على نطاق البلد

، أنشئت اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنيـة بـاحلقوق          ٢٠٠٥مارس  /ويف آذار   -٣٣١
ويف . السياسية للمرأة من أجل رصد التشريعات اليت تتناول القضايا ذات الـصلة ودعمهـا             

عت هذه اللجنة إىل عقد منتدى بشأن احلقـوق الـسياسية           ، د ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 
مـن  وفدت   امرأة   ٢٠٠ه أكثر من    توُصمم هذا املنتدى الذي حضر    . حتٍد دميقراطي : للمرأة
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 ُبعـداً مـن   انطاق من القطاعات من أجل اإلعالء من شأن احلقوق السياسية للمرأة بوصفه        
وكان أحد  . ء لالستماع إىل مطالبهن   أبعاد حقوق اإلنسان ومن أجل هتيئة الفرصة أمام النسا        

وتتمثـل  .  تعزيز احلقوق السياسية للمـرأة    جمال نواجته صوغ برنامج األعمال غري املُنجزة يف      
احلق يف املشاركة يف املنظمات االجتماعية ويف نطـاق  : البنود الرئيسية هلذا الربنامج فيما يلي   

ية؛ واحلق يف االشتراك يف الـسياسات       من املنتديات والفرق السياسية واالجتماعية واالقتصاد     
العامة والقوانني وتطبيقها ويف اختاذ القرارات؛ وحق املرأة يف أن ُتنتَخب؛ واحلق يف الوصول              
إىل املوارد االقتصادية من أجل التدريب واملشاركة السياسية؛ واملساءلة السياسية والرقابـة؛            

وُعرض هذا الربنامج يف أثنـاء      .  املرأة وبناء مؤسسات اهليئات العامة اليت تقدم خدمات إىل       
 / تـشرين الثـاين    ١١ أمام مجيع املرشحني لالنتخابـات الرئاسـية يف          فُتحت أبوابه حدث  
؛ وأوفد عدد من املرشحني اآلخرين ممثلني       )ثالثة فقط (وحضره عدد ضئيل    . ٢٠٠٥ نوفمرب
  ).٢٠٠٥املعهد الوطين للمرأة، : املصدر(عنهم 
 من أجـل   من قانون االنتخابات     ٦٠ و ٥٨ن تعديل املادتني    ويتضمن مشروع قانو    -٣٣٢

، الذي  )١٥ ٣١٢امللف رقم   (إرساء شكل متوازن للمشاركة السياسية من الرجال والنساء         
، مادة خاصة إلرساء نظـام لتحقيـق املناصـفة          ٢٠٠٢جرى تقدميه للمرة األوىل يف عام       

 على القوائم احلزبية للوظائف     مبوجب القانون لتناوب املرشحني الذكور واإلناث     ) ٥٠/٥٠(
ويؤمل يف أن تبدأ مناقشة هذه األحكام وموضوع تكافؤ اجلنسني يف           . اليت ُتشغل باالنتخاب  

 Zamora, 2006, cited in Política Nacional para: املصدر (٢٠١٠-٢-٢٠٠٢خالل دورة 

la Igualdad y Equidad de Género.(  
 ٢٠٠٦خنب يف اجلهاز التشريعي يف عام       نساء الاليت انتُ  والبيانات التالية متاحة عن ال      -٣٣٣

  : من خمتلف األحزاب اليت هلا مقاعد يف اجلمعية التشريعية
وكان هذا  .  مقعداً تشغلها نساء   ١١ مقعداً من بينها     ٢٥ب فاز حزب التحرير الوطين      •

 احلزب يستخدم الطريقة التارخيية اليت حتسب عدداً مقدراً من األصوات اليت تـسنح            
فرصة حقيقية لالنتخاب فيها واليت ُتتخذ بعد ذلك أساساً حلساب احلـصة املقابلـة              

 ؛القانونللنساء مبوجب الشروط والنسب املئوية اليت حيددها 

. تقدم حزب عمل املواطن مبرشحني يف عمليتني انتخابيتني وطبق مبـدأ التكـافؤ             •
 االنتخابات األخـرية    وتستحوذ النساء على تسع من املقاعد اليت فاز هبا احلزب يف          

ويستخدم هذا احلزب نظاماً للتناوب يف إعداد قوائمـه         .  مقعداً ١٧والبالغ عددها   
 ؛للوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب

وقد فـاز خبمـسة     . يستخدم حزب الوحدة االجتماعي املسيحي الطريقة التارخيية       •
امها علـى  وكانت إحـد . مقاعد يف االنتخابات األخرية، من بينهما مقعدان للمرأة    

 ؛رأس مقاطعة أالخويال واألخرى يف املركز الثاين على قائمة مقاطعة سان خوسيه

ومل ُتنتخـب أي    . وتقدم حزب حركة التحرير مبرشحني يف ثالثة عمليات انتخابية         •
امرأة من هذا احلزب يف االنتخابات األوىل والثانية، بسبب ترتيب املرشحات علـى    
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وكانت . لثالثة، فاز مبقاعد ستة رجال وامرأة واحدة      ويف االنتخابات ا  . قائمة احلزب 
وكانت هذه هي املرة األوىل     . املرأة يف املركز األول على قائمة مقاطعة سان خوسيه        

 اليت كان مطلوباً فيها من      ٢٠٠٦فرباير  /يف االنتخابات األخرية اليت جرت يف شباط      
ئمة مقاطعـة سـان     هذا احلزب أن يضع مرشحة يف املركز األول أو الثاين على قا           

 ,Participación Política de las Mujeres“املعهد الوطين للمـرأة  : املصدر(خوسيه 

Elecciones 2006-2010”, Revista Olimpia؛)٣ العدد رقم ٢٠٠٦سبتمرب /، أيلول 

أما األحزاب اليت مل يكن لكل منها سوى ممثل واحد يف اجلمعية التشريعية خـالل                •
 اجلبهة الواسعة، وحزب الوصول للجميع، وحـزب إعـادة          فترة الوالية هذه فهي   

 .ومجيع هؤالء املمثلني رجال. التجديد الوطين، وحزب االحتاد الوطين

ويبني الشكل التايل توزيع ممثلي خمتلف األحزاب من الذكور واإلناث الذين فـازوا               -٣٣٤
  .٢٠٠٦مبقاعد يف اجلمعية التشريعية يف انتخابات عام 

  ٦الشكل 
  ٢٠٠٦اجمللس التشريعي الذكور واإلناث املنتخبون يف عام أعضاء 

  

  

  

  

  

  

  
  .٢٠٠٦ استناداً إىل إحصاءات من احملكمة االنتخابية العليا، معلومات موثقة: املصدر

  تسجيل حزب العصبة النسائية اجلديد واشتراكه يف االنتخابات األخرية    
عة سان خوسـيه ومـشاركته   شكّل تسجيل حزب العصبة النسائية اجلديد يف مقاط     -٣٣٥

  . تطوراً مهماً يف االنتخابات األخرية
وقد ذكر هذا احلزب السياسي أن أحد أهدافه األساسية يتمثل يف حتليل الوضـع يف                 -٣٣٦

البلد انطالقاً من السلوكيات والتجارب املتصلة باستبعاد املرأة وفرض التبعية عليها والتمييـز             
 الوضع باملساعدة يف تغيري هيكل النفوذ القـائم مبـا أن            ضدها، ويف حماولة عكس اجتاه هذا     

القضاء على االختالالت بني النساء والرجال يشكّل شرطاً ال غىن عنه للتنمية االجتماعيـة              

0 

2 

4 

6 

8 
10

12

14

16

حزب 
التحرير 
 الوطين

حزب 
عمل 
 املواطن

حزب 
حركة
التحرير

حزب
الوحدة 
االجتماعية
 املسيحي

 رجال 

 نساء

حزب 
االحتاد 
 الوطين

احلزب
 الوطين

 حزب
اجلبهة 
 الواسعة

حزب
الوصول
إىل 
 اجلميع



CEDAW/C/CRI/5-6 

105 GE.10-42099 

ومن مث فإن هدفه االستراتيجي ال يقتصر علـى جمـرد           . والسياسية واالقتصادية والبيئية للبلد   
ا يتجاوز ذلك أيضاً إىل أن يكـون لـه صـوت        انتخاب مرشحيه يف اجلهاز التشريعي، وإمن     

ومل يفـز أّي مـن      . سياسي وبرنامج نسائي يف ميدان ليس فيه وزن إال لألحزاب املسّجلة          
مرشحي هذا احلزب بأي مقعد يف االنتخابات األخرية، غري أنه أصبح يوجـدا آلن حـزب                

 Brechas de Equidad entre losبرنامج حالـة األمـة،   : املصدر(نسائي مسّجل يقوم بعمله 

Géneros, Goldenberg ،٢٠٠٦.(  
وهذه هي املرة األوىل يف تاريخ كوستاريكا املعاصر اليت تـشارك فيهـا املـرأة يف                  -٣٣٧

واجلدير باالهتمام هو أن مؤسسي هذا احلـزب        . انتخابات يف إطار سياسي حمدد خاص هبا      
سبب سوء فهم ماهيـة     عندما ذهبوا لتسجيله كحزب سياسي ُرفض طلبهم يف أول األمر ب          

الفعلي واحُتج يف ذلك بأن احلزب مل تكن به نسبة عادلة من األعضاء الذكور              العمل اإلجيايب   
  ).٤انظر املادة (

ويف تطور متصل يشهد على تزايد الوعي من جانـب الطـالب وأعـضاء هيئـة                  -٣٣٨
الطالب إىل أنه ينبغي    التدريس، ينص الفصل الثاين من أنظمة وزارة التعليم العام الناظمة هليئة            

 يف املائة من الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب يف كيانـات           ٤٠أن تتقلد النساء ما ال يقل عن        
الالئحة الصادرة (ويتوىل جملس اإلدارة اإلشراف على إنفاذ هذا احلكم       . إدارة شؤون الطالب  

  ).C-186300 ،(D30225-18465)، )١٣٢٨الطلب رقم  (٢٠٠٢فرباير /يف شباط

 ويف تنفيذ هذه السياسة، ويف شغل الوظائف        احلكومةسياسة  صياغة  احلق يف االشتراك يف       )ب(  
  العامة، وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية

  اشتراك املرأة يف الفرع التنفيذي للحكومة  -ألف   
اء الـشاغالت   ناقش التقرير السابق التقدم اهلائل الذي أُحرز من حيث عدد النـس             -٣٣٩

وقد حدثت حتسينات إضافية يف خالل فترة اإلبالغ هذه فيما يتعلق ببعض            . للوظائف العامة 
 نساء يرأسـون وزارات     ٥ رجال و  ١٣فكان  . أنواع الوظائف وانتكاسات يف بعضها اآلخر     

، ٢٠٠٦-٢٠٠٢ويف ظل إدارة الفترة .  وزارة١٨ البالغ عددها ٢٠١٠-٢٠٠٦إدارة الفترة   
 وزارات  ٣ وزارة، يف حني أن      ٢٠ات ختضع لرئاسة امرأة من بني ما جمموعه          وزار ٥كانت  

  . وزارة كانت حتت رئاسة امرأة يف أثناء اإلدارة السابقة١٥فقط من بني 
 ٢٧ نساء بني نواب الوزراء البالغ عـددهم         ١٠، توجد   ٢٠١٠-٢٠٠٦ويف إدارة     -٣٤٠

وتـشغل النـساء   . ء يف اإلدارة السابقة نائباً كُن من النسا٢٥ من بني   ١٢نائباً، يف حني أن     
املعهد الوطين للمـرأة،    ( وظيفة   ١٩اثنتني فقط من وظائف الرؤساء التنفيذيني البالغ عددها         

ويف اإلدارة الـسابقة، كانـت      .  يف املائة  ١٠,٥، أي   )والشبكة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون   
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: املصدر(ستقلة حتت رئاسة امرأة      يف املائة من وظائف الرئاسة التنفيذية للهيئات امل        ١٨ نسبة
  ).٢٠٠٧املعهد الوطين للمرأة، 

  . وترد أدناه األرقام املتعلقة باإلدارة احلالية  -٣٤١
  ١٠اجلدول 

   ٢٠١٠-٢٠٠٦النساء املعّينات، 

 جمموع الوظائف  الوظائف
 النسبة املئوية تشغلها امرأةالوظائف اليت 

 ٢٨ ٥  ١٨ وزراء 
 ٣٧ ١٠ ٢٧ نواب وزراء

 ١٠,٥ ٢ ١٩ ساء تنفيذيونرؤ

  . لبيانات مؤسسيةمعلومات موثقة   :املصدر

 باملمارسة اليت كانت تقضي مبنح درجـة وزيـر          ٢٠٠٥وقف العمل يف عام     وقد أُ   -٣٤٢
 مـع سـن القـانون       ١٩٩٨للمديرة التنفيذية للمعهد الوطين للمرأة واليت أُرسيت يف عام          

أي (ر إللغاء منصب الـوزير دون حافظـة         واختذت اإلدارة احلالية هذا القرا    . ٧٨٠١ رقم
وكان الوزراء دون حافظـة يف الـسابق        ). على درجة وزير الذي ال يرأس وزارة       املسؤول

ويف إطار القرار نفسه، أُلغي أيضاً منصب وزير األطفـال          . أعضاًء دائمني يف جملس الوزراء    
  . واملراهقني

إدارة مؤسسات البلد الرئيسية    وكان هناك اختالل جنساين واضح يف تشكيل جمالس           -٣٤٣
 حيث كـان الرجـال حيتفظـون        ٢٠٠٤-٢٠٠٣املستقلة واملتسمة بالالمركزية يف الفترة      

ومـن بـني    .  يف املائة منها   ١٨,٨٦ يف املائة من هذه  املقاعد والنساء بنسبة          ٨١,١٤ بنسبة
ن هنـاك    مؤسسة، مل يك   ٢٢املؤسسات اليت مشلتها الدراسة االستقصائية واليت يبلغ عددها         

معهد الكهربـاء الكوسـتاريكي،     : وجود للمرأة على اإلطالق يف جمالس إدارة مخس منها        
ومعهد شبكات املياه والصرف والصحي، وجملس اإلنتاج الوطين، واملعهـد الكوسـتاريكي         

وقد ذكرت أمانـة املظـامل أن حـصة املـرأة           . للسكك احلديدية، ومعهد التنمية الزراعية    
 على مستويات اختاذ القرارات السياسية ال جيري إنفاذها، وأن هذا يـؤثر     يف املائة  ٤٠ البالغة

  .بوضوح على األرقام املتعلقة بالنساء املعينات
 يف املائة من عضوية     ٢٦ النساء على    حصلت،  ٢٠٠٦-٢٠٠٢ويف ظل إدارة الفترة       -٣٤٤

 يف ظـل إدارة      يف املائـة   ٢٩جمالس إدارة املؤسسات العامة املستقلة، يف حني أن الرقم كان           
ومل يكن للنساء وجود يف جمالس إدارة املؤسسات الثالث التالية يف           . ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  

واملعهـد الكوسـتاريكي    معهد الكهرباء الكوستاريكي،    : خالل أي من فتريت اإلدارة هاتني     
املعهـد الـوطين للمـرأة    : املصدر(والشبكة الوطنية لإلذاعة والتليفزيون للسكك احلديدية،   

Revista Olimpia٣، العدد رقم ٢٠٠٦سبتمرب /، أيلول.(  
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  اشتراك املرأة يف الوظائف العامة  -باء   

  اشتراك املرأة يف الفرع التشريعي  -ألف   
يف القسم السابق املتعلق باشتراك املرأة يف األحزاب السياسية، جـرى حتليـل            -٣٤٥

ل فتـرة   ويف خـال  . للترشيحات يف مناصب اجلمعيـة التـشريعية حبـسب اجلـنس          
 ٣٨,٦( مرشحةً ملنصب النائب     ٥٩٤ من أصل    ٢٢، انُتخبت   ٢٠١٠- ٢٠٠٦  الوالية

فحىت ).  يف املائة  ٦١,٤( مرشحاً قد انُتخبوا     ٥٧٣ من أصل    ٣٥يف حني أن    ) يف املائة 
مع وجود عدد أكرب من املرشحات، مل حتقق النساء احلصة اليت أقرها قانون االنتخابات 

  .  يف املائة٤٠احلايل بنسبة 
 أربع منهن لقيادة جمموعاهتن احلزبيـة يف        تومن بني املندوبات الاليت انُتخنب، اختري       -٣٤٦

 مـن األحـزاب     ريعية؛ ومثّلت هؤالء النساء أربعة    خالل السنة األوىل من فترة الوالية التش      
 Revistaاملعهـد الـوطين للمـرأة    : املصدر(السياسية الثمانية املمثلة يف اجلمعية التشريعية 

Olimpia٢٠٠٦سبتمرب /، أيلول.(  
 ،ويبني الشكل التايل النسبة املئوية للمندوبني الذكور واإلناث موزعة حبسب اجلنس            -٣٤٧

وُتعترب نسبة النساء مرتفعة بالنظر إليها يف سياق        . ٢٠١٠-٢٠٠٦الذين انُتخبوا لفترة الوالية     
  . التاريخ االنتخايب للبلد

  ٧الشكل 
  ٢٠٠٦ن حبسب اجلنس، ور واإلناث، موزعاملندوبون املنتخبون الذكو

61% 

39% 

 رجال

 نساء

  
  .٢٠٠٦معلومات موثقة استناداً إىل إحصاءات من احملكمة االنتخابية العليا،   :املصدر

وبني اجلدول التايل حصة النساء الاليت خدمن يف اجلمعية التـشريعية فيمـا بـني                 -٣٤٨
يف التقرير السابق، مل تكن الزيـادة يف عـدد          وكما أُشري إىل ذلك     . ٢٠٠٦ و ١٩٩٠ عامي
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ففي االنتخابات الثالثة اليت جرت     .  من القرن العشرين   اتياملندوبات كبرية يف خالل التسعين    
 يف  ١٩,٣ يف املائـة إىل      ١٢,٣، ارتفعت حصة النساء من      ١٩٩٨ و ١٩٩٠فيما بني عامي    

 يف املائـة ويف     ٣٥,٨نـسبة    ب ٢٠٠٢مث ارتفع هذا الرقم كثرياً يف انتخابـات عـام           . املائة
وقد تسىن حتقيق نتائج العمليتني االنتخابيتني األخريتـني        .  يف املائة  ٣٨,٦ بنسبة   ٢٠٠٦ عام

وأصبحت اجلمعية التشريعية الكوستاريكية اآلن     . بفضل التطبيق السليم حلصة العمل اإلجيايب     
املعهـد  : املـصدر (ة  بلدان أمريكا الالتيني  مجيع  هي الكونغرس صاحب أعلى متثيل أنثوي يف        

  ).٢٠٠٧الوطين للمرأة، 
  ١١اجلدول 

  ٢٠١٠-١٩٩٠اشتراك اإلناث والذكور يف اجلمعية التشريعية، 

 فترة الوالية
اجملموع املطلق للنواب 

 )ذكوراً وإناثاً(
اجملموع املطلق 

 للنائبات
اجملموع املطلق 

 الذكورللنواب
النسبة املئوية 

 للنساء
١٢٫٣ ٥٠ ٧ ٥٧ ١٩٩٤-١٩٩٠ 

١٥٫٨ ٤٨ ٩ ٥٧ ١٩٩٨-١٩٩٤ 

١٩٫٣ ٤٦ ١١ ٥٧ ٢٠٠٢-١٩٩٨ 

٣٥٫٨ ٤٧ ٢٠ ٥٧ ٢٠٠٦-٢٠٠٢ 

٣٨٫٦ ٤٤ ٢٣ ٥٧ ٢٠١٠-٢٠٠٦ 

  . معلومات موثقة استناداً إىل التقرير السابق وحتديثاته:املصدر

ويف أثناء املنتدى األول للنساء املنحدرات من أصل أفريقـي يف مقاطعـة ليمـون                 -٣٤٩
، طُرحـت   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٣ و ١٢الذي ُعقد يومي    "  غادي السيدة"املعروف باسم   

النساء يف  السود من   من أصل أفريقي و   املنحدرات  أسئلة بشأن متثيل السكان الكوستاريكيني      
وجرت اإلشارة إىل حقيقة مفادها أن أربع نساء منحدرات مـن أصـل             . اجلمعية التشريعية 

مل؛ ويرجع بعض السبب يف ذلك إىل       أفريقي فقط اشتركن يف الكونغرس طوال تارخيه بالكا       
. رفض للتعدد الثقايف والتعدد العرقي داخل كوستاريكا وخارجها على حـد سـواء            وجود  

 على هذه   رمبا كانت تؤثر  بد من إجراء دراسات إضافية للقيم والسلوكيات الثقافية اليت           وال
ملعهـد الـوطين    املواطَنة النشطة، وحـدة القيـادة والـشؤون احملليـة، ا          : املصدر(النتائج  
، تقرير املنتدى األول للنساء املنحدرات من أصل أفريقي يف مقاطعة ليمـون             ٢٠٠٧ للمرأة،

  ").السيدة غادي"املعروف باسم 
. وأتاح املعهد الوطين للمرأة فرصاً لدراسة أمهية مشاركة املرأة يف العمليات السياسية           -٣٥٠

حتديات القيـادة الـسياسية للمـرأة       "ن  ففي أثناء منتدى املرشحات جلمعية تشريعية املعنو      
ن ، ُعقدت مناقـشات بـشأ     "٢٠١٠-٢٠٠٦رة  الكوستاريكية خالل العملية االنتخابية للفت    

التحديات اليت تواجهها النساء الكوستاريكيات لدى إقدامهن على املشاركة الـسياسية يف            
، ٢٠٠٦سـبتمرب  /، أيلولRevista Olimpiaاملعهد الوطين للمرأة  (٢٠١٠-٢٠٠٦انتخابات 

 اتوباإلضافة إىل ذلك، أُعدت خطط من أجل املعهد الـوطين لتنميـة القيـاد             ). ٣العدد  
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السياسية والثقافية للمرأة؛ ويؤمل يف أن يصبح هذا املركز مدرسة تدريبية ومركزاً للمناقشات            
  ).٢٠٠٥املعهد الوطين للمرأة، : املصدر(املتعلقة هبذه املسألة 

  املرأة يف اجلهاز القضائياشتراك   )ب(  
منـصباً   ٢٢ للقـضاة و   منصباً ٧٤٤، كان الفرع القضائي يتضمن      ٢٠٠٥يف عام     -٣٥١

 ٣٨٨ منها، وشـغل الرجـال       منصباً)  يف املائة  ٤٧,٤ (٣٥٣للمستشارين؛ وشغلت النساء    
وحبلـول  .  شـاغرة  املناصب يف املائة من هذه      ٠,٥؛ وكانت نسبة    منصباً)  يف املائة  ٥٢,١(

.  يف املائـة منـها     ٤٩، وشغلت النساء    منصباً ٧٦٠ إىل   املناصب، ارتفع عدد    ٢٠٠٧ عام
.  يف غضون سنتني فقط مبقدار يكاد يصل إىل نقطتني مئـويتني           القاضياتوهكذا ارتفع عدد    

وكما ذُكر يف التقرير السابق، ارتفعت النسبة املئوية للقاضيات ببطء؛ وارتفع هذا الرقم اآلن              
وعلى مستوى املستشارين، . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام     ٤٩ إىل   ٢٠٠٠عام   يف املائة يف     ٤٢من  

 منصباً، وشغلت النساء ستة مناصب، وهذا يدل على أن الفجوة ال تـزال            ١٤شغل الرجال   
أما اجمللس العايل للجهاز القضائي الذي يشكل أيضاً جملس اإلدارة، فبه ثالث سيدات             . كبرية

  ).٢٠٠٧ و٢٠٠٥الفرع القضائي، . فنياملوظإدارة شؤون : املصدر(ورجالن 
ولعل هذه املتوسطات ختفي حقيقة مفادها أن مثة اختالفات يف الفرص املتاحة للنساء        -٣٥٢

، ٢٠٠٥ويف عام   . ويوجد يف اجلهاز القضائي مخس فئات من القضاة       . لشغل الوظائف العليا  
 وكـان الرجـال     ٢ و ١ يف املائة من مناصب القضاة من املستويني         ٤٣كانت النساء تشغل    

، كـان الرجـال     ٥ و ٤ و ٣وعلـى املـستويات     .  يف املائة من هذه املناصب     ٣٤يشغلون  
وهذه احلـصة   .  يف املائة منها   ٥٧ يف املائة من املناصب، وكانت النساء تشغل         ٦٦ يشغلون

 تعوضها نسبة مئوية مرتفعـة للرجـال علـى          ٢ و ١املنخفضة من الرجال على املستويني      
 يـشغل الرجـال سـتة       ٤من بني كل عشرة مناصب للقضاة يف الفئة         ف. الدرجات األعلى 

، ال تشغل املرأة سوى منصب واحد فقـط مـن           ٥ويف الفئة   . مناصب وتشغل النساء أربعة   
  ).٢٠٠٥إدارة شؤون املوظفني، الفرع القضائي : املصدر(جمموع الوظائف الثمانية 

يوجـد يف مكتـب   : و التايل األخرى يف اجلهاز القضائي على النحاملناصبوتوزع    -٣٥٣
 يف املائة من حمامي الدفاع العـامني مـن          ٣٥ رجالً أي أن     ١٣٤ امرأة و  ١٥١احملامي العام   

  ).٢٠٠٧إدارة شؤون املوظفني، الفرع القضائي : املصدر(النساء 

  اشتراك املرأة يف احملكمة االنتخابية العليا  )ج(  
كمة االنتخابية العليا مستشاران كـامال      يف أثناء فترة اإلبالغ احلالية، يوجد يف احمل         -٣٥٤

ويوجد حالياً سـتة مستـشارين   . األهلية أحدمها رجل واآلخر امرأة، وتوجد وظيفة شاغرة  
  .مناوبني اثنان منهما من النساء
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   احمللياحلكماشتراك املرأة يف   )د(  
النساء يف  ديات البلدية مثاالً على الفوارق بني الرجال و       تشكل نتائج انتخابات العم     -٣٥٥

 تشغل املرأة سـوى تـسعة مـن         ، مل ٢٠٠٤-٢٠٠٣ فترة الوالية    ففي أثناء . عامل السياسة 
 كانتوناً يف مجيع أحناء البلد؛ ويف حالتني منها شغلت امـرأة            ٨١مناصب العمدة البلدي يف     

  . العمدة املنتخبنتج عن استقالةمنصباً شاغراً 
 ٧٠شكل الرجال   : ة على النحو التايل   وكان توزيع النساء الشاغالت لوظائف بلدي       -٣٥٦

 ٥٦وشكل الرجال   .  يف املائة منها   ٣٠يف املائة من رؤساء جمالس البلديات، وشكلت النساء         
احملكمة االنتخابيـة   : املصدر( يف املائة منهم     ٤٤يف املائة من نواب الرؤساء، وشكلت النساء        

  ).العليا
  ٨الشكل 

  ٢٠٠٦ االنتخابات البلدية، املرشحون الذكور واإلناث ملنصب العمدة،
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 نساء رجال
 املرشحون حبسب اجلنس

 عدد املرشحني

 
  .٢٠٠٦معلومات موثقة إلحصاءات وردت من احملكمة االنتخابية العليا، : املصدر

 الفجوة القائمة بني الرجال والنساء فيما يتعلـق بالترشـيح           ٩ و ٨ويبني الشكالن     -٣٥٧
  .٢٠٠٦ملنصب العمدة يف عام 
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  ٩الشكل 
  مرشحني ملنصب العمدة، االنتخابات الكوستاريكية، حبسب اجلنسالنسبة املئوية لل

 

13%

87%

 رجال
 نساء

 
  .٢٠٠٦معلومات موثقة إلحصاءات وردت من احملكمة االنتخابية العليا، : املصدر

 يف  ٤٧,٦، استحوذت النساء على نسبة      ٢٠١٠-٢٠٠٦وفيما يتعلق بفترة الوالية       -٣٥٨
وقد .  يف املائة من أعضاء اجملالس املناوبني      ٥٣,٣الس البلدية، وعلى    املائة من مجيع أعضاء اجمل    

  .حققت املرأة حصة أعلى يف وظائف الرتب األدىن هذه
ومن بني املرشحني املنتخبني يف مناصب أعضاء املناصب البلديـة، بلغـت نـسبة                -٣٥٩
لفجوة بني الرجـال  ويف هذه احلالة، تكون ا.  يف املائة٤١ يف املائة ونسبة النساء      ٥٩ الرجال

  .والنساء أضيق على العكس من حالة وظائف العمدية
  ١٠الشكل 

، يالنسبة املئوية للمرشحني الذكور واإلناث املنتخبني يف وظيفة عضو اجمللس البلد
  ٢٠٠٦حبسب اجلنس، 

41%

59%

رجال
نساء

 
  .٢٠٠٦يا، معلومات موثقة إلحصاءات وردت من احملكمة االنتخابية العل: املصدر
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احلق يف املشاركة يف املنظمات غري احلكومية والرابطات املعنيـة باحليـاة العامـة                )ج(  
  والسياسية للبلد

  احلركات النسائية    

أُشري يف تقارير سابقة إىل إنشاء احلركة النسائية يف كوستاريكا وإىل تنوع الوسائل               -٣٦٠
كمـا وصـفت    . ت والتمييز بني اجلنسني   اليت عربت هبا عن التزامها بالقضاء على االختالال       

التقارير مكامن القوة والضعف يف هذه احلركة واالنطالقـة الـيت شـهدهتا علـى مـدى             
  .املاضي العقد

وتظهر أحدث البيانات أن النساء كن نشطات يف عدد كبري من منظمات اجملتمـع                -٣٦١
ات، ومنظمـات   رابطات، ومنظمات غري حكوميـة، ومنتـدي      (املدين يف مجيع أحناء البلد      

وختدم ). للمزارعني، ومنظمات للسكان األصليني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي، إخل         
مشاريع إنتاجية، ومشاريع بيئيـة، ومكافحـة العنـف،         (هذه املنظمات طائفة من القضايا      

وباإلضافة إىل ذلك تعمل املنظمات النسائية يف اجملال السياسي على          .). ومشاريع ثقافية، إخل  
وقد نص القـانون املنـشئ      . لكفاح من أجل حقوق املرأة ومكافحة خمتلف أشكال التمييز        ا

للمعهد الوطين للمرأة على إنشاء منتدى للمرأة، أي هيئة تتألف من منظمات نسائية خمتلفـة             
 Política Nacional para la Igualdad y la Equidad: املصدر(وهلا متثيل يف جملس إدارة املعهد 

de Género ،٢٠٠٧.(  

ولدى استعراض مصادر املعلومات املتاحة إلجراء دراسة للمنظمات املـشاركة يف             -٣٦٢
احلركة النسائية خلص برنامج حالة األمة، مع ذلك، إىل أن السجالت املتعلقة هبذه املنظمات              

وتكشف بعـض   . مل تكن كاملة، نظراً لتفرق املعلومات واالفتقار إىل قاعدة بيانات واحدة          
نات عن وجود منظمات نسائية عديدة يف البلد كما هو مذكور آنفاً، وتنوع كبري مـن                البيا

وعلى الرغم من أن هذه املنظمات موجودة يف مجيع أحناء البلد،           . حيث أصوهلا والغرض منها   
ولدى بعض الوكاالت   . فإنه يتعذر حتديد األقاليم أو املناطق اجلغرافية اليت توجد فيها بكثافة          

برنامج حالـة   : املصدر(ات ومؤسسات نسائية تتبع هنجاً جنسانياً يف أعماهلا         سجالت مبنظم 
  ).٢٠٠٦، غولدنربغ، Brechas de Equidad entre los Génerosاألمة، 
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  ١٢اجلدول 
  ٢٠٠٥سجالت للمنظمات واملؤسسات النسائية املنخرطة يف القضايا اجلنسانية، 

  عدد املنظمات  املؤسسات اليت حتتفظ بسجالت
  ٣٢  سسة أرياسمؤ

  ٥١  تدى املرأة، املعهد الوطين للمرأةنأعضاء م
 املعهـد   -قاعدة بيانات املنظمات واملؤسسات العاملة من أجل املـرأة          

  الوطين للمرأة
١٥  

  ٦٨  املركز النسائي للمعلومات والعمل
  ٣١  Fundecooperaciónمؤسسة 

  ١٥٧  )منظمات(معهد التنمية الزراعية 
  ٣٥٣  طةسجل املنظمات النش

  .٢٠٠٦برنامج حالة األمة، : املصدر
  .بعض املنظمات مدرجة يف عدة قواعد بيانات :مالحظة

ولدى اإلبالغ عن احلالة العامة هلذه الفترة األخرية تشري الدراسة البحثية املـذكورة               -٣٦٣
تمـل  آنفاً إىل أن البلد بلغ حالياً مرحلة التوقف من أجل حتقيق املساواة والعدل وأن من احمل               

. ويستند هذا االستنتاج إىل لقاءات مع ممثالت للمنظمات النسائية        . متاماً أن يعود إىل الوراء    
وترى هؤالء أن التقدم احملرز حىت اآلن يعترب هتديداً يف نظر قطاعـات اجملتمـع املمعنـة يف                  

وجيري التعبري عن هذه املقاومة بأسلوب عفـوي،        . التحفظ، وقد تسبب هذا يف أثر عكسي      
ملوارد متاحة لتعبئة الرأي العام وتوجيهه حنو مواقف تقليدية ذات منحى أسري ينحصر فيها وا

  ). املرجع السابق(دور املرأة على دور األم وربة املرتل 
ومع ذلك، فعلى الرغم من هذه البيئة السلبية اليت رمبا تكون قـد أضـعفت هـذه        -٣٦٤

وقد أُحرز التقدم على    . ات النسائية بال حراك   احلركة، ال يزال التقدم ُيحرز، ومل تكن املنظم       
، يوجد املزيد مـن     )ورد يف برنامج حالة األمة    (ووفقاً لتوريس   . الرغم من العقبات املواجهة   

وتسىن حتقيـق هـذا     . التنوع، ويتزايد عدد النساء امللتزمات مبهمة التغلب على االختالالت        
ا بعض القادة لتعزيز الشراكات بني النـساء        التنوع ألسباب من بينها اجلهود احلثيثة اليت بذهل       

  .من خمتلف اخللفيات
ووفقـاً  . وأُجريت يف كوستاريكا بعض الدراسات البحثية املتعلقة هبـذه املـسألة            -٣٦٥

. لكماتشو وفلوريس، متكنت احلركة النسائية الوليدة من بدء التوعية وبناء اهلوية اجلنـسانية            
 بذلتها باالشتراك مع املنظمـات غـري احلكوميـة          واشتركت هذه املنظمات يف اجلهود اليت     

 Brechas de equidad، ورد يف حالة األمة ٢٠٠١كماتشو وفلوريس (واملؤسسات احلكومية 

entre los géneros ،٢٠٠٦، غولدنربغ.(  
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ويشري هذان املؤلفان إىل أن وجهاً مؤثراً من أوجه القصور يتمثـل يف حقيقـة أن                  -٣٦٦
 بناء هويتها الذاتية بوصفها كياناً اجتماعياً وسياسياً بوسعه أن يكون           احلركة مل تنجح بعد يف    

ويقيد هذا الوضع قدرهتا على بدء املناقشة والتأثري على الـرأي العـام     .  ملعايري التحرر  حامالً
وتعبئته، فضالً عن تكوين التحالفات وإقامة العالقات مع العناصر الفاعلة االجتماعية األخرى    

  ).املرجع السابق(ياسية والدولة واألحزاب الس
، واصل املعهد الوطين للمرأة اسـتراتيجيته  ٢٠٠٥، و ٢٠٠٤، و ٢٠٠٣ويف األعوام     -٣٦٧

الرامية إىل تعزيز الربامج ومناقشات املوائد املستديرة واملفاوضات مع املنظمات النـسائية يف             
ياجـات النـساء    وانطوى ذلك أيضاً على وضع قائمـة باحت       . مقاطعيت ليمون وبونتاريناس  

واقتراحات الستخدامها يف التفاوض مع املؤسسات سعياً إىل تيـسري التوصـل إىل اتفـاق               
 ٣٠٠واشتركت يف هذه العمليـات حنـو   . واحلصول على تعهدات بتلبية تلك االحتياجات   

  .زعيمة نسائية
، ُنفذت عدة أنشطة تدريبية من أجل فرق املتفاوضـني          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ويف عامي     -٣٦٨
وكان الغرض من التـدريب    . ركني يف املوائد املستديرة املعقودة يف بونتاريناس وليمون       واملشت

. هو حتسني مهارات القائدات والتشجيع على إقامة شبكات إقليمية لدعم قيادة املتفاوضات           
وُزودت النساء بأدوات إلعادة التفكري يف نوع القيادة اليت يعددهنا، وأسـلوب تنظـيمهن              

  .جيرينها مع املؤسسات العامة املشاركة يف املوائد املستديرةواملفاوضات اليت 
، ويف سياق التعهد الذي عقده املعهد الوطين للمرأة، وكواحدة من           ٢٠٠٥ويف عام     -٣٦٩

نتائج املائدة املستديرة للتفاوض واحلوار االجتماعي يف ليمـون، شـرع منتـدى النـساء               
 قائدة نسائية يف    ٦٣يم تشاركي من أجل     املنحدرات من أصل أفريقي يف عملية تدريب وتنظ       

ووضع املنتدى برناجماً للنساء املنحدرات من أصل أفريقي يتضمن املواضـيع           . مقاطعة ليمون 
العمل والوظائف، والصحة، وتثقيف العمال وتدريبهم، واملشاركة السياسية والتنظيم،    : التالية

تـشريعية، واملعهـد الـوطين    وحقوق اإلنسان، ومقترحات حمددة ملؤسسات مثل اجلمعية ال 
للمرأة، ووزارة التعليم العام، واجلامعات احلكومية، وبلدية ليمون، واملشاركات يف املنتـدى            

مث ُنفذت أنشطة تشاركية للتشجيع على مناقشة قضايا التنوع، واالنتماء العرقـي،            . أنفسهن
  .والفوارق اجلنسانية، واهلوية، واحلقوق، واملواطنة، واملصاحل

  مل التشريعيالع    
 من االتفاقية اليت تنص على أن تتخذ الدول األطـراف مجيـع             ٧فيما يتعلق باملادة      -٣٧٠

التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة، أوصت اللجنة املعنية 
بتعزيز التدابري  بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها و           

التشريعية أو اإلجراءات الالزمة من أجل كفالة التطبيق السليم للقوانني الـسارية وكفالـة              
مشاركة املرأة، سواء يف اهلياكل احلزبية أو يف الوظائف اخلاضعة لالنتخابات العامـة، مـن               
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ها خالل أمور منها إدراج مرشحني من اجلنسني بالتناوب يف قوائم الترشـيح الـيت تقـدم               
  .األحزاب السياسية يف إطار العمليات االنتخابية

وفيما يتعلق بالعمل التشريعي الرامي إىل كفالة مشاركة املرأة، جرى تقدمي ثالثـة               -٣٧١
وُيعزز أحد مشاريع القرارات املـساواة  . مشاريع قرارات يف أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير      

 إدخال تعديالت على قانون االنتخابات حبيث ُيدرج        يف احلقوق يف النقابات، ويتناول الثاين     
  .التكافؤ بني الرجل واملرأة يف املشاركة السياسية

أما مشروع القرار األول فينص على نسبة مئوية دنيا للنساء الاليت ينبغي أن يكن يف                 -٣٧٢
ع ويتمثل اهلدف من ذلك يف تشجي     ). ١٥ ١٦٠امللف رقم   (جمالس إدارات املنظمات النقابية     

وكفالة املساواة يف حقوق الرجال والنساء يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة            
ويرتكز مشروع القرار على قانون تعزيز املساواة االجتماعية للمرأة، وينص علـى            . والثقافية

 يف املائة من الوظائف يف جمالس إدارات مجيـع          ٤٠أنه ينبغي أن تشغل النساء ما ال يقل عن          
وقد أصدرت اللجنة الدائمة املخصصة لقضايا املرأة نتيجة تقضي باملوافقـة           . ادات العمال احت

وُتبذل جهـود   . باإلمجاع على مشروع القرار هذا، ولكنه مل ُيناقش بعُد يف اجللسات العامة           
  . لطلب التمديد٢٠٠٦سبتمرب /منذ أيلول

 مـن قـانون     ٦٠و ٥٨وُيعرض أيضاً على الكونغرس مقترح بتعـديل املـادتني            -٣٧٣
 مـع   -ويشتمل مشروع القرار هذا على مبدأ التكافؤ        ). ١٥ ٣١٢امللف رقم   (االنتخابات  

 وينص على تدريب النساء على السياسة يف سياق التعديالت الـيت            -جتاوز نظام احلصص    
وأصدرت اللجنة الدائمة املخصصة لقضايا     . ستنظر فيها اللجنة املخصصة لإلصالح االنتخايب     

، ولكنـه  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٦تيجة تقضي باملوافقة باإلمجاع على مشروع القرار يف  املرأة ن 
  .وُتبذل جهود لطلب التمديد. لن ُيناقش يف اجللسة العامة

امللـف  (وُنوقش مشروع القرار هذا يف سياق اإلصالح الشامل لقانون االنتخابات             -٣٧٤
صوص بديلة تتخلى عـن لغـة       ويف أثناء فترة اإلبالغ هذه، صيغت عدة ن       ). ٢٦٨١٤رقم  

كما أهنا تتخلى عن اإلحاالت الصرحية إىل مبدأي املساواة وعدم التمييز بوصفهما            . اإلدماج
. بدالً منهما" املبادئ العامة للقانون"مبدأين توجيهيني يف املسائل االنتخابية، واستخدام عبارة     

وقد حـاول   . لقة باحلصص وُحذف مبدأ التكافؤ، كما حذفت قواعد قانون االنتخابات املتع        
مناصرو مشروع القرار عكس مسار هذا االجتاه، وجيري النظر يف مشروع القرار عن طريق              
جلنة مشتركة بني الوكاالت معنية مبتابعة مشاريع القرارات املتعلقة باحلقوق السياسية للمرأة            

نتخابـات  وتتوىل النظر فيه حالياً اللجنـة املخصـصة إلصـالح اال          . وتأييد هذه املشاريع  
  .السياسية واألحزاب

ومثة أفرقة خمتلفة تعمل سوياً على إدراج مبدأي املساواة وعدم التمييز، والتكـافؤ،               -٣٧٥
وآلية التناوب، والتدريب السياسي، واجلزاءات املفروضة علـى األحـزاب، ومـسؤوليات            

ة يف الـنص    األحزاب يف هذا امليدان، وجوانب أخرى تتعلق بتعزيز مشاركة املرأة الـسياسي           
  ).٢٠٠٧مارس /اجلمعية التشريعية لكوستاريكا، آذار: املصدر(البديل 
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  ٨املادة     
اختاذ التدابري املناسبة لكي ُتكفل للمرأة على قدم املساواة مع الرجل ودون أي متييز 
  فرصة متثيل حكومتها على املستوى الدويل واالشتراك يف أعمال املنظمات الدولية

 عدد يفـوق عـدد   ٢٠٠٧يف اجلدول التايل، ُعني من النساء يف عام         كما هو مبني      -٣٧٦
وكانت مشاركة املرأة بالنسب املئوية النسبية دائماً أعلى من         . الرجال يف اخلدمة الدبلوماسية   

  .٢٠٠٧ و٢٠٠٥مشاركة الرجل يف عامي 

  ١٣اجلدول 
  موظفو وزارة اخلارجية والعبادة موزعني حبسب اجلنس ونوع اخلدمة

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  
  رجال  نساء  رجال  نساء  النظام

  ٤٢  ٥٨  ٤١  ٥٧   نظام اخلدمة املدنية-مكتب الوزير 
  ٢٢  ٣٤  ٢٣  ٣٥  السلك الدبلوماسي
  ٨٦  ٩٢  ١٠٥  ٨٣  اخلدمة الدبلوماسية

  )٪٤٥ (١٥٠  )٪٥٥ (١٨٦  )٪٤٩ (١٦٩  )٪٥١ (١٧٥  اجملموع
  .٢٠٠٧ة والعبادة،  استناداً إىل بيانات مقدمة من وزارة اخلارجيمعلومات موثقة: املصدر
 عدداً من النساء أقل مـن       فإنوعلى الرغم من أن غالبية املوظفني كانوا من النساء،            -٣٧٧

، ضـاقت الفجـوة يف      ٢٠٠٧ويف عام   . عدد الرجال كان يشغل الوظائف الرفيعة املستوى      
 من داًوينبغي اإلشارة إىل أن عد.  نظام اخلدمة املدنية ويف اخلدمة الدبلوماسية-مكتب الوزير   

 وظائف رفيعـة املـستوى يف الـسلك         ٢٠٠٥النساء أكرب من عدد الرجال شغل يف عام         
 يف املائـة يف    ٤٩ إىل   ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٤٤الدبلوماسي، حيث ارتفع الرقم مـن       

وُيظهر هذا التقدم احملرز باملقارنة مع فترة اإلبالغ السابقة عندما كان الرجـال             . ٢٠٠٧ عام
  . املائة من الوظائف الرفيعة املستوى يف٦٠يشغلون نسبة 

  ١٤اجلدول 
  موظفو وزارة اخلارجية والعبادة الشاغلون لوظائف رفيعة املستوى حبسب اجلنس

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  
  رجال  نساء  رجال  نساء  النظام

  ٨  ٦  ١٠  ٩   نظام اخلدمة املدنية-مكتب الوزير 
  ١٠  ٩  ١٠  ١١  السلك الدبلوماسي
  ٨٢  ٢١  ٩٨  ٧٤  اخلدمة الدبلوماسية

  )٪٥١ (١٠٠  )٪٤٩ (٩٦  )٪٥٦ (١١٨  )٪٤٤ (٩٤  اجملموع
  .٢٠٠٧ن وزارة اخلارجية والعبادة،  موردتيانات لب معلومات موثقة  :املصدر
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يتحدد تشكيل وفود كوستاريكا لدى املنظمات الدولية واالجتماعات على أساس             -٣٧٨
تها لكفالة متثيل البلـد متثـيالً   كل حالة على حدة، مع مراعاة املتطلبات التقنية اليت جيب تلبي     

وُيبذل كل جهد ممكن عند تشكيل الوفود لتضمني أعداد متـساوية مـن النـساء                . جيداً
وكثرياً ما تتألف الوفود الرمسية من موظفي السفارات املعتمدة يف البلدان املختلفة،            . والرجال

ن إمجايل عدد املـوظفني    امرأة م  ٩٢وكما هو مبّين أعاله، يوجد يف اخلدمة الدبلوماسية حنو          
  ).٢٠٠٧التقرير املقدم من وزارة اخلارجية والعبادة، : املصدر( موظفاً ١٧٨البالغ 
وعلى الرغم من عدم وجود أي سجالت بعدد النساء والرجـال الـذين ميثلـون                 -٣٧٩

كوستاريكا والذين انتخبوا يف الوكاالت الدولية املختلفة، فقد كانت هناك ست حـاالت             
وانتخبـت  .  دخلت فيها نساء كوستاريكيات االنتخابات     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣عامي  فيما بني   

روسيو باراهونا ريريا لعضوية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    : ثالث من النساء الست، هن    
؛ ومرسيدس مونيـوس نوفيـا لربنـامج إدارة التحـوالت           )٢٠٠٤(واالجتماعية والثقافية   

، وكريـستينا   )٢٠٠٥) (يونـسكو (للتربية والعلم والثقافة    االجتماعية ملنظمة األمم املتحدة     
فيغويريس أُلِسن لعضوية آلية التنمية النظيفة، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             

  ).٢٠٠٧التقرير املقدم من وزارة اخلارجية والعبادة، : املصدر) (٢٠٠٦(
رة إليزابيث أوديو بينيتو هليئـة قـضاة        ويف املقابل، مل تؤيد احلكومة ترشيح الدكتو        -٣٨٠

ومل ُتنتخـب إال ألن بنمـا       ). ٢٠٠٦-٢٠٠٢يف ظل إدارة الفتـرة      (حمكمة العدل الدولية    
وقد القت تأييد عدة جمموعات نسائية من اجملتمع املدين الكوستاريكي،          . شجعت ترشيحها 

  .اضطلعت بأنشطة تروجيية على املستوى احمللي بالنيابة عنها

  ٩املادة     
  :ُتمنح املرأة

حقوقاً مساوية حلقوق الرجـل يف اكتـساب جنـسيتها أو تغيريهـا               -١  
  االحتفاظ هبا؛ أو

  .حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما  -٢  
كما ذُكر يف تقارير كوستاريكا السابقة، تتمتع املرأة الكوستاريكية بنفس احلقـوق              -٣٨١

  .اب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبااليت يتمتع هبا الرجل يف اكتس
ويناقَش وضع املرأة املهاجرة، الذي جرى تناوله يف تقارير سابقة، مبزيد من التفاصيل   -٣٨٢

  ).د(٢يف هذا التقرير يف سياق املادة 
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  ١٠املادة     
ا  مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفل هل    ]الدولة الطرف [تتخذ  

حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أسـاس              
  :املساواة بني الرجل واملرأة

  شروط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهين وااللتحاق بالدراسات؛  )أ(  

التساوي يف املناهج الدراسية، ويف االمتحانات، ويف مستويات مؤهالت املدرسـني، ويف              )ب(  
  .ية املرافق واملعدات الدراسيةنوع

  التعليم والتدريب    
على مدى السنوات العشر املاضية، استفادت املرأة أكثر من الرجـل مـن فـرص                 -٣٨٣

، وكان التحاق الذكور يف املراكـز احلـضرية         (CEDAW/C/CRI/4)التدريب والتعليم املهين    
املعدل اخنفاضاً طفيفاً بعـد  ؛ وبعد ذلك التاريخ، اخنفض هذا      ١٩٩٠والريفية أعلى حىت عام     

، ورد  ١٩٩٥وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية،     (أن أخذ التحاق اإلناث يتزايد بانتظام       
والتحاق اإلناث بنظم التعلـيم  ). ٢٠٠٧، Indicadores de géneroعن املعهد الوطين للمرأة، 

متاماً له؛ إال أن بعـض      الرمسية منذ مستويات التعليم األوىل أكرب منه عند الرجال أو مشابه            
فالنساء يسجلن معدالت حـضور وتغطيـة أعلـى         . االختالفات ظهرت يف اآلونة األخرية    

  .ومعدالت تسرب أدىن
وعلى املستوى قبل املدرسي ومستوى التعليم االبتدائي، ال توجد ثغرات جنـسانية              -٣٨٤

وتالَحـظ أكـرب    . سمؤثرة يف املعدالت اإلمجالية والصافية لاللتحاق بالتعليم حبسب اجلـن         
االختالفات يف التعليم الثانوي حيث تتدىن املعدالت الصافية للرجال مقارنة بالنساء؛ ويقترن            

 Política: املصدر(هذا االجتاه مبعدالت تسرب أعلى للرجال ودخوهلم املبكر يف سوق العمل 

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género ،٢٠٠٧.(  
دل اإلمجايل حملو األمية الوظيفية الذي يقاس بعـدد سـنوات الدراسـة             ويرتفع املع   -٣٨٥
إذ يتفوق الرجال .  يف املائة بني النساء، مع بعض االختالفات بني األقاليم واملناطق   ٠,٦ بنسبة

.  يف املائـة   ٠,٦ –على النساء يف حمو األمية الوظيفية يف املناطق احلضرية، ويبلـغ الفـرق              
 الريفية اليت يزيد فيها عدد النساء الاليت يتمتعن مبحـو األميـة             والعكس صحيح يف املناطق   

ويدل عدم وجود اختالفات كبرية بني الرجال والنساء        .  يف املائة  ٢,٠الوظيفية، ويبلغ الفرق    
 Brechas deبرنامج حالـة األمـة   (على التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة 

equidad entre los géneros ٢٠٠٦، غولدنربغ.(  
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  التعليم قبل املدرسي واهلياكل األساسية االجتماعية لرعاية األطفال  )أ(  
حدثت زيادة على مدى السنوات األخرية املاضـية يف الطلـب علـى االلتحـاق               -٣٨٦

وميكن تفسري ذلك جزئياً بأن عدداً كبرياً من النساء يذهب          . مبستويات التعليم قبل املدرسي   
حلاجة إىل اهلياكل األساسية االجتماعية لرعاية األطفال، وبتزايد احلاجـة إىل           إىل العمل، وبا  

وكانت الزيادة يف مستويات االلتحاق باملرحلة قبل املدرسية ملحوظة . الترتيبات قبل املدرسية 
، بلغ إمجايل مستويات االلتحـاق      ٢٠٠٥ويف عام   . ٢٠٠٠على حنو خاص اعتباراً من عام       

 طفالً؛  ١ ٦١٩") روضة األطفال الثانية  ("ني أو ثالث سنوات من العمر       لألطفال البالغني سنت  
 طفالً؛  ٣ ١٧٠") مرحلة التعليم التفاعلي  ("ولألطفال البالغني ثالث وأربع سنوات من العمر        

 ٣٣ ٧٥٤") املرحلة الثانية من التعلـيم التفـاعلي      ("ولألطفال البالغني أربع ومخس سنوات      
ومن حيث التوزيع   .  طفالً ٤ ٠٨٩)  سنوات من العمر   ٦ و ٥(  طفالً؛ ويف املستوى االنتقايل   

).  يف املائـة   ٤٩ يف املائة و   ٥١(حبسب اجلنس، كان التحاق الفتيان والفتيات متساوياً تقريباً         
ومن وجهة نظر اإلمداد، التحق معظم البالغني سنتني أو ثالث سنوات يف مدارس خاصة يف               

البالغني أربع سنوات فأكثر يتزايد باطراد يف النظام        املناطق احلضرية، وإن كان عدد األطفال       
وقد قبلت املدارس العامة أقل مـن       . العام؛ وكان التعليم العام مهيمناً أيضاً يف املناطق الريفية        

 يف املائـة يف املنـاطق       ٦٠,٨نصف األطفال يف هذا العمر وبلغت نسبة التوزيع اجلغـرايف           
ـ ( يف املنـاطق الريفيـة   ٣٩,١احلضرية و  Política Nacional para la Igualdad y: صدرامل

Equidad de Género ،٢٠٠٧.(  
وكما لوحظ أعاله فإن معدالت التغطية قبل املدرسية يف ارتفاع، وكانت التغطيـة               -٣٨٧

حمـدودة حـىت    ") املرحلة الثانية من التعلـيم التفـاعلي      ("لألطفال البالغني مخس سنوات     
، ومل  ١٩٩٠ يف املائـة يف عـام        ٥,١ملدارس الصايف   ؛ وبلغ معدل االلتحاق با    ٢٠٠٠ عام

غري أن حراكاً ملحوظاً قد حتقق بعد هـذا         . ٢٠٠٠ يف املائة حبلول عام      ٦,٩يتجاوز نسبة   
 ٢٠٠٥ يف املائـة ويف عـام        ١٩,٨، ارتفع معدل االلتحـاق إىل       ٢٠٠١التاريخ؛ ففي عام    

معدل التحاق الفتيان، وإن كانت ومعدل التحاق الفتيات أعلى قليالً من .  يف املائة  ٤٢,٠ إىل
وحدثت أيضاً تغريات ملحوظة على     . الفروق أقل من نقطة مئوية واحدة يف معظم السنوات        

. ، حيث كادت التغطية أن تكون شـاملة )ست سنوات من العمر   (مستوى املرحلة االنتقالية    
بـالنظر إىل أن   يف املائة، وهو ارتفاع كبري       ٩١,٨، ارتفع املعدل الصايف إىل      ٢٠٠٥ويف عام   

ومل تكن هناك اختالفات ملحوظة على هـذا        . ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٦١,٧التغطية بلغت   
املستوى بني الفتيان والفتيات، وإن كانت الفتيات قد حققن معدالً أعلى إىل حد مـا مـن                 

املرجـع الـسابق،    : املـصدر (ومع ذلك، فالفروق تبلغ أقل من نقطتني مئـويتني          . الفتيان
  ).٢٠٠٧، ٣٩ الصفحة
ويقدم أيضاً برنامج التغذية وتنشئة الطفل الذي أعدته منظمة الصحة الرعاية الصحية             -٣٨٨

للسكان يف املرحلة قبل الدراسية عن طريق مراكز التثقيف والتغذية اخلاصة بـه ومراكـزه               
 .٢٠٠٥ فىت وفتاة يف عام ٢٤ ٠٠٠لتغذية الطفل والرعاية الشاملة اليت قدمت خدماهتا لنحو 
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املرجـع  (وتعمل هذه الربامج بوصفها برامج داخلية أو خارجية، ويتوقف ذلك على احلالة             
  ).٢٠٠٧، ٣٩السابق، الصفحة 

املرحلـة  (الثانوي األساسـي    : والتعليم الثانوي . املرحلتان األوىل والثانية  : املدارس االبتدائية   )ب(  
  )املرحلة الرابعة(والثانوي العايل ) الثالثة
ء فترة اإلبالغ احلالية، التحق من النساء عدد أكرب من الرجـال املقيـدين يف               يف أثنا   -٣٨٩

املدارس الثانوية؛ وكان التحاق اإلناث بالتعليم قبل املدرسي واالبتدائي واملدارس الليلية أقل            
وكان االلتحاق األويل بربامج التعليم من أجل العمل عند النـساء           . قليالً من التحاق الذكور   

 يف املائة من املشاركني يف اخليـارات الـيت          ١٦ند الرجال الذين مل ميثلوا سوى       أعلى منه ع  
 Expansión del Sistema Educativo. وزارة التعلـيم العـام  : املصدر(تقدمها وزارة التعليم 

Costarricense   ورد عـن املعهـد الـوطين        ٢٠٠٤يونيـه   /، إدارة اإلحصاءات، حزيران ،
  ).٢٠٠٧ للمرأة،
، كان التحاق الفتيان يف الفرقـة الدراسـية     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وام  ويف األع   -٣٩٠

 فىت؛ وحدث   ٤ ٠٠٠وبلغ الفرق خالل هذه السنوات حنو       . األوىل أعلى من التحاق الفتيات    
  . فىت وفتاة كما هو مبني يف الشكل التايل٢ ٠٠٠اخنفاض إمجايل بنحو 

  ١١الشكل 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣ الدراسية األوىل حبسب اجلنس، الفرقةالقيد يف 

  
  
  

  

  

  
  .Informe Estado de la Nación 2006معلومات موثقة تتضمن بيانات مستمدة من : املصدر
غري أن الفتيات حققن يف الفرقة األوىل، كما هو مبني يف الشكل التايل، مـستويات        -٣٩١

 علـى   مما حققه الفتيان خالل الفترة املذكورة آنفاً، حيث إهنن تفوقن)١٠(أعلى من االستعداد 
 نقطـة يف    ١,٥، ومبقـدار    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣الفتيان مبا يقرب من نقطة واحـدة يف عـام           

  .ويعرب هذا عن أداء أفضل من جانب الفتيات. ٢٠٠٥ عام
__________ 

بادئ القراءة والكتابة وهو جمال متتاز فيه الفتيات عن         يشري االستعداد إىل تعليم فتيات وفتيات السنة األوىل مل         )١٠(
 .الفتيان
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  ١٢الشكل 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣ الفرقة األوىل حبسب اجلنس، مستويات استعداد الفتيات والفتيان يف
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  .Informe Estado de la Nación 2006تتضمن بيانات مستمدة من معلومات موثقة : املصدر
وعلى الرغم من هذه الفروق الطفيفة، فإن األرقام اإلمجالية والـصافية لاللتحـاق               -٣٩٢

وتوجد . باملدارس حبسب اجلنس ال تكشف عن فجوات جنسانية كبرية يف التعليم االبتدائي           
يه املعدالت الصافية للرجال عن املعدالت الصافية       أكرب الفروق يف التعليم الثانوي الذي تقل ف       

 يف املائـة ومعـدالت      ٣٦,٢للنساء؛ وقد بلغت معدالت التحاق الرجال يف التعليم املتنوع          
ويقترن هذا الفرق مبعدالت تسرب أعلى بني الرجـال وبـدخوهلم           .  يف املائة  ٤٤,٢النساء  

  .املبكر إىل سوق العمل
 ٢٠٠٣ التعليم الثانوي يف كوستاريكا فيما بـني عـامي      ويبني الشكل التايل تغطية     -٣٩٣

وكان معدل التغطية للرجال يف خالل هـذه الـسنوات          . ، موزعة حبسب اجلنس   ٢٠٠٥و
 إىل ٢٠٠٣ يف املائة يف عـام      ٦٤الثالث أدىن منه عند النساء؛ وارتفع املعدل عند النساء من           

 ٥٨الت عند الرجال ارتفعت من ، يف حني أن املعد٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٧٠يقرب من  ما
  . يف املائة خالل الفترة نفسها٦٤يف املائة إىل 

  ١٣الشكل 
  معدالت التغطية يف التعليم الثانوي، كوستاريكا

 
 
 
 
 
 
 
 

  .Original tabulation with data from Informe Estado de la Nación 2006  :املصدر
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ساء حيققن يف التعليم الثانوي وكذلك علـى        وتؤكد ذلك الفكرةُ اليت مفادها أن الن        -٣٩٤
املستوى اجلامعي معدالت أعلى للتغطية، وأهنن يبقون يف النظام لفترة أطول، وأهنن يـؤدين              

  ).٢٠٠٧برنامج حالة األمة، ورد عن املعهد الوطين للمرأة، : املصدر(أفضل من الرجال 
، لكـال الرجـال     )١١(ثانويةغري أن مثة زيادة يف حاالت الطرد حدثت يف املدارس ال            -٣٩٥

، ٢٠٠٤ يف عـام     ١١,٦، و ٢٠٠٣ يف املائة من الطالب يف عام        ١٠,٤والنساء؛ فقد طُرد    
وبلغت هذه األرقام عـن الفرقـة الـسابعة يف املـدارس     . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام  ١٢,٥و

.  يف املائة عن تلـك الـسنوات نفـسها         ١٩,٢ يف املائة و   ١٨,٣ يف املائة و   ١٦,٦ النهارية
قت أعلى املعدالت يف أثناء فترات املرحلة االنتقالية، أي لدى الدخول يف التعليم الثانوي            وحتق

برنامج حالـة   : املصدر) (الفرقة العاشرة (ولدى الدخول يف الربامج املتنوعة      ) الفرقة السابعة (
  ).٢٠٠٦األمة، 
 من الرجال    يف املائة  ٧١,٣ومن بني السكان غري املوجودين يف نظام التعليم، يوجد            -٣٩٦

 عاماً يف قوة العمل؛ ويف حالة النساء، ال تعمل منـهن            ١٧ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني     
املرجـع  ( يف املائة منهن مهامـاً مرتليـة         ٦١,٩ يف املائة، وتؤدي نسبة      ٢٨,٤سوى نسبة   

  ).السابق
 ويبني النظر إىل خمتلف حاالت اجلمع بني العمل والدراسة بني الـسكان البـالغني               -٣٩٧
 يف  ٧٧,٠ يف املائة من الرجال و     ٧٢,٥( عاماً أن معظمهم طالب متفرغون       ١٧ إىل   ١٣ من

وتكثر حاالت اجلمع بني العمل والدراسة يف أوساط الرجال أكثـر مـن             ). املائة من النساء  
؛ وهذا صحيح أيضاً فيما يتعلق بأولئك الـذين يعملـون   ) يف املائة ٤ يف املائة و   ٧,٨النساء،  

والعكس هو حالـة أولئـك الـذين        ).  يف املائة  ٤,٩ يف املائة و   ١٢,٨(ن  فقط وال يدرسو  
ويف .  يف املائـة   ٦,٩ يف املائة منهم والرجـال       ١٤,٢يعملون وال يدرسون، ومتثل النساء       ال

 Política) يف املائـة  ١٩,٩املناطق الريفية، تبلغ نسبة النساء الاليت ال يعملن وال يدرسـن  

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007).  
ال أسـتطيع حتمـل     : "وقُدمت األسباب التاليـة لعـدم الـذهاب إىل املـدارس            -٣٩٨
لست مهتماً بـالتعلم   " يف املائة؛ و   ١٢,٣،  "الدراسة صعبة للغاية  " يف املائة؛ و   ٢٠,٨ ،"نفقاهتا
شكل احلمل أو ويف حالة النساء، ي.  يف املائة٨,٤، "أفضل العمل" يف املائة؛ و٢٨,٥، "الرمسي

 يف املائـة    ٥,٧ يف املائة من احلاالت، وال تذهب نسبة         ٩,١الزواج أيضاً عاملني مهمني يف      
 Política Nacional para la: املصدر(منهن إىل املدرسة ألهنن مضطرات إىل أداء أعمال مرتلية 

Igualdad y Equidad de Género, 2007.(  

__________ 

فيشري " الطرد"من املدارس؛ أما مصطلح     " يتسربون"أشري يف جزء سابق من هذا التقرير إىل الطالب الذين            )١١(
 .إىل احلاالت اليت تطرد فيها املدرسة أحد الطالب
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د الشباب من املـدارس الثانويـة، وضـعت إدارة          وملعاجلة املشاكل املؤدية إىل طر      -٣٩٩
موضع التنفيذ، وهو مبـادرة مـشتركة بـني         " إىل األمام " برنامج   ٢٠١٠-٢٠٠٦ الفترة

ويتوىل تنفيـذ الربنـامج     . الوكاالت مصممة لتشجيع الشباب على البقاء يف النظام التعليمي        
 Rectoría del Sector Social y Lucha)املكتب املكلف بالقطاع االجتماعي ومكافحة الفقـر  

contra la Pobreza .(وتشارك الوكاالت العامة التالية يف هذا الربنامج:  
 وزارة التعليم العام •

 معهد التعلم الوطين •

 وزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية •

 املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية •

 الصندوق الوطين للمنح •

 .صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي •

وبرنامج إىل األمام هو برنامج انتقائي للرعاية االجتماعية تقدم مبوجبه النقـود إىل               -٤٠٠
األسر الفقرية رهناً بشروط معينة بغية تشجيعها على إبقاء مراهقيها يف برامج التعليم الثانوي              

 أولويـة   ٢٠١٠-٢٠٠٦وتويل خطة التنمية الوطنية للفتـرة       . النظامية أو على إعادهتم إليها    
  .ى هلذا الربنامجقصو
ويتوىل املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية والصندوق الوطين للمنح التابع لوزارة            -٤٠١

ووضعت آليات تشغيل وتنسيق لتيسري التنفيذ فـضالً عـن        . التعليم العام تنفيذ هذا الربنامج    
ن تتراوح أعمارهم   ويقدم الربنامج خدماته للمراهقني الذي    . التنسيق مع األمانة التقنية للربنامج    

 عاماً والشباب حىت احلادية والعشرين من العمر الذين ينتمون إىل أسر فقـرية              ١٨ و ١٢بني  
غري أنـه ميكـن إدراج الـشباب    . مصابة بالضعف أو معرضة للخطر أو مستبعدة اجتماعياً       

 ويشمل الربنامج كالً من املـواطنني .  عاماً يف حالة مواجهتهم ملشاكل خاصة٢١األكرب من   
وال توجد تفرقة بني الرجال والنساء؛ ويبذل جهد لكفالة إدراج عدد متساوٍ من             . واألجانب

  .الرجال والنساء، ولكن مل توضع آلية انتقاء لضمان التحقق من ذلك
وحتول األموال إىل األسر باتباع جدول معد لذلك، ويرتفع املبلغ وفقاً للمـستوى               -٤٠٢

وتتقاسم األسر املـسؤولية    . على النجاح واألداء األكادميي   الدراسي للطالب، مما يقدم حافزاً      
  :وتوقع عقداً عائلياً تتعهد فيه مبا يلي

  دعم املراهقني والشباب مع ضمان ذهاهبم إىل املدرسة بانتظام ويف الوقت املناسب؛ •
  .دعم املراهقني والشباب حبيث يتمكنون من النجاح يف دوراهتم •
؛ ومل جتر له حىت اآلن أي تقييمات متكّن مـن           ٢٠٠٦ام  وقد بدأ هذا الربنامج يف ع       -٤٠٣

  .قياس فعاليته وتأثريه على الطالبات
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الفصول " على الترويج إلعداد مشروع      ٢٠٠١تعكف وزارة التعليم العام منذ عام         -٤٠٤
ويستهدف هذا الربنامج الفتيان والفتيـات      .  منطقة بالبلد  ٢٠يف بعض املدارس يف     " املفتوحة

 عاماً والذين استبعدوا من نظام التعلـيم أو املعرضـني   ١٥ و١٣أعمارهم بني الذين تتراوح   
وقد ُصمم الربنامج مع أخذ العدل يف احلسبان، حيث إنه يراعي قـدرة             . خلطر التسرب منه  

 ٢٠، أصـبح يوجـد يف       ٢٠٠٧ويف عـام    . هذه الفئة الفعلية على إمتام التعليم االبتـدائي       
وزارة : املصدر" (الفصول املفتوحة "مقيدين يف برنامج     رجالً   ٣ ٢١٣ امرأة و  ٢ ٢٧٢ منطقة

، سـان  Programas y Proyectos SIMED para la excelencia y la equidadالتعليم العـام،  
  ).٢٠٠٧مارس / آذار١خوسيه، 

  التدريب التقين  )ج(  
باً ويتحمل معهد التعلم الوطين املسؤولية عن تقدمي التدريب التقين ألغراض العمل جن   -٤٠٥

وكان توزيع التحاق النساء بأنـشطة      . إىل جنب مع مدارس التدريب املهين املذكورة أعاله       
 ٢٠٠٦ والنصف األول من عام ٢٠٠٣التدريب اليت نفذها معهد التعلم الوطين فيما بني عام     

  :على النحو التايل
  ٢٤ ٧١٨: الزراعة •
  ١٢٠ ٧٧٨: الصناعة •
  ١٧٧ ٤١٩: التجارة واخلدمات •

  ٣٢٢ ٩١٥اجملموع   
  .والتجارة واخلدمات مها القطاعان اللذان يعمل فيهما أكرب عدد من النساء  -٤٠٦
 يف املائة من حاالت القيد يف معهد الـتعلم          ٥٥,٧، شكلت النساء    ٢٠٠٣ويف عام     -٤٠٧

.  يف املائـة   ٤٥,٤ يف املائة وشكل الرجال      ٥٤,٦، شكلت النساء    ٢٠٠٤الوطين؛ ويف عام    
 يف املائة من الطالب املقيدين، يف حني أن الرجـال           ٥٥,٥، شكلت النساء    ٢٠٠٦ويف عام   
  ).٢٠٠٧وحدة التنمية واإلحصاءات، : املصدر( يف املائة منهم ٤٤,٤شكلوا 
ففي خالل فترة اإلبالغ، التحق عدد . ويوضح الشكل التايل البيانات املذكورة أعاله     -٤٠٨

واتسعت الفجـوة  . علم الوطينمن النساء أكرب من عدد الرجال بأنشطة التدريب يف معهد الت  
، زاد عدد النساء    ٢٠٠٣يف خالل فترة اإلبالغ هذه، ففي حني أن الفرق كان ضئيالً يف عام              

  . امرأة٢٠ ٠٠٠ عن عدد الرجال بنحو ٢٠٠٥امللتحقات به يف عام 
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  ١٤الشكل 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣املشاركون يف أنشطة تدريب معهد التعلم الوطين، حبسب اجلنس، 
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  .٢٠٠٦، Informe Estado de la Nación معلومات موثقة استناداً إىل بيانات مستمدة من  :املصدر

وفيما يتعلق بإجناز الطالب الذكور واإلناث، يبني الشكل التايل أن عـدد النـساء                -٤٠٩
مـن  ويوجد من النساء عـدد أكـرب    . الاليت اجتزن الدورات بنجاح أكرب من عدد الرجال       

  .الرجال، وأداؤهن كان أفضل من أداء الرجال من حيث عدد الطالب الذين جنحوا

  ١٥الشكل 
م الوطين، حبسب اجلنس، ـد التعلـازوا الدورات يف معهـالطالب الذين اجت
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  .٢٠٠٦، Informe Estado de la Naciónمعلومات موثقة استناداً إىل : املصدر

وتظهر البيانات بعض التقدم احملرز من حيث عدد النساء املتمتعات بالوصـول إىل               -٤١٠
التدريب التقين واملهين، ولكنها ال تشري إىل اجملاالت احملددة اليت اختارهتا النساء أو إىل ما إذا                
 كانت هناك حتديات فيما يتعلق بفترة اإلبالغ السابقة يف اجملاالت اليت جرت العـادة علـى               

فمجـاالت إنـشاء املكاتـب،      ". ذكورية"واجملاالت األخرى اليت تعترب     " أنثوية"اعتبارها  
واألعمال املعدنية وامليكانيكية، والكهرباء، وغريها كانت عادةً من اختيار الرجال، يف حني            
أن الدورات املتاحة للنساء مشلت التطريز وتصنيع دمى احليوانات، واخلبـز، وغريهـا مـن               
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 ال تفتح فرصاً للعمل من شأهنا أن ُتحدث تغرياً حقيقياً يف دخـل املـرأة أو أن              األنشطة اليت 
وكان التغيري بطيئاً نظراً الستمرار وجهات النظـر النمطيـة          . تساعدها يف أن تصبح مستقلة    
  .للوظائف اليت تشغلها املرأة

دريب بصفة ويبني توزيع االلتحاق حبسب قطاع اإلنتاج واجلنس أن النساء يتلقني الت        -٤١١
وعلى الرغم من إحراز بعض التقـدم       . رئيسية يف الربامج املتصلة بقطاع التجارة واخلدمات      

وتقدمي التدريب يف جماالت غري تقليدية يف القطاعات املتصلة بالصناعة، فقد كـان معظـم               
ويشارك عدد ضئيل جداً من النـساء يف      . التركيز على صناعة األغذية واحلرف واملنسوجات     

موجز لبيانات عن مشاركة املـرأة  : املصدر(ل املعدنية وامليكانيكية ويف جمال الكهرباء      األعما
 Informes de Evaluación al POA؛ ٢٠٠٦-٢٠٠٣. يف التدريب وخدمات التعليم املهـين 

  ).٢٠٠٧فرباير /، شباط2003-2006
 ال تزال   ووفقاً ملشروع جرى تنفيذه باالشتراك مع مركز حبث الدراسات النسائية،           -٤١٢

برامج التدريب التقين، يف كال املدارس الثانوية ومعهد التعلم الوطين، تقدم ختصصات خمتلفة             
ويرجع ذلك إىل العقبات اليت     . ومن الصعب جداً التغلب على هذا النهج      . وفقاً لنوع اجلنس  

مركـز  : املصدر(تواجهها املرأة مىت حاولت العمل يف امليادين اليت كانت تترك عادة للرجال         
  ).٢٠٠٧حبوث الدراسات النسائية، 

، كان معظم الطالب املقيدين دون التاسعة والعـشرين مـن           ٢٠٠٦ويف عام     -٤١٣
 يف املائة من مجوع الطالب يف كافة اجملموعات         ٥٩,٦واستأثرت النساء بنسبة    . العمر

يم موجز لبيانـات تتعلق مبشاركة املرأة يف خدمات التدريب والتعل        : املصدر(العمرية  
 /؛ شـباط Informes de Evaluación al POA 2003-2006؛ ٢٠٠٦- ٢٠٠٣. املهـين 
  ).٢٠٠٧  فرباير
وتشري البيانات املتعلقة بااللتحاق باملدارس إىل أن الطالب املقبولني يف معهد             -٤١٤

التعلم الوطين حيصلون على مستوى أعلى من التعليم حيث إن معظمهم إما أنه أكمل              
وكانت النساء حاصالت على    . هب على األقل إىل مدرسة ثانوية     تعليمه الثانوي أو ذ   

وكان معظـم الطـالب املـصنفني      . مستوى من التعليم أعلى من مستـوى الرجال      
موجز لبيانات عن مشاركـة النـسـاء يف خـدمات         : املصدر(كعاطلني من النساء    

-Informes de Evaluación al POA 2003؛ ٢٠٠٦- ٢٠٠٣. التدريب والتعليم املهـين 

  ).٢٠٠٧فرباير /؛ شباط2006
ويتيح معهد التعلم الوطين أيضاً فرصاً لطالبه احلاصلني على مـستويات أدىن مـن                -٤١٥

. املهين يف مجيع أحناء البلـد     /التعليم يف شكل تدريب عملي فردي يف مراكز التدريب التقين         
لرجال املـشاركني   وكما هو مبني يف الشكل التايل، تشارك نسبة من النساء أعلى من نسبة ا             

يف هذا النوع من التدريب، نظراً ألن الدورات التدريبية تقدم يف أماكن أقرب إىل منـازهلن،              
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وعلى الرغم من اخنفاض القيد قليالً يف خـالل الـسنوات        . وأن اجلداول الزمنية أكثر مرونة    
  .الثالث اليت تغطيها هذه الدراسة، فال تزال الطالبات يشكلن األغلبية

  ١٦الشكل 
املشاركون الذين يتلقون تدريباً عملياً فردياً يف معهد التعلم الوطين، حبسب اجلنس، 
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  .Informe Estado de la Nación, 2006معلومات موثقة استناداً إىل : املصدر

نساء الـاليت    يقدم التدريب التقين لل    )١٢(٢٠٠٦كان معهد التعلم الوطين حىت عام         -٤١٦
كمـا  ". لنكرب معاً"يعشن يف حالة فقر عن طريق مكوِّن التنمية الشخصية واجلماعية لربنامج        

أن املعهد يقدم تدريباً تقنياً هلؤالء النساء مصمماً وفقاً ملستوياهتن التعليميـة واحتياجـاهتن              
  ).يف حالة فقر بشأن برامج النساء الاليت يعشن ١٣انظر املناقشة يف إطار املادة (اخلاصة 

  التعليم العايل العام  )د(  
كما لُوحظ يف التقرير السابق، استمر إحراز التقدم فيما يتعلق بوصـول املـرأة إىل                 -٤١٧

فعدد النساء الاليت يلتحقن باجلامعات أكرب من عدد الرجال، وإن ظلت بعض            . التعليم العايل 
ألمـة، ورد يف    برنـامج حالـة ا    : املـصدر (الفروق مـن حيـث جمـاالت الدراسـة          

CEDAW/C/CRI/4.(  
وقُدمت معلومات عن الوحدات املتخصصة يف اجلامعات احلكومية يف اجلزء املتعلق             -٤١٨

وكوستاريكا هـي   . ؛ وختصص الدراسات النسائية جديد نسبياً يف أمريكا الالتينية        ٣باملادة  
اجلامعـة الوطنيـة     -وقد نفذت اجلامعتان احلكوميتان الرئيسيتان      . األكثر خربة يف املنطقة   

ويف أثناء فترة .  برامج يف هذا امليدان على مدى أكثر من عشر سنوات–وجامعة كوستاريكا 
.  وحدته للعدل اجلنساين   ٢٠٠٤اإلبالغ هذه، أنشأ املعهد التكنولوجي لكوستاريكا يف عام         

__________ 

ء الاليت يعشن يف حالة فقر نظراً لوقـف العمـل           ، أُعيدت صياغة استراتيجية العمل مع النسا      ٢٠٠٦بعد عام    ) ١٢(
  ).١٣انظر اجلزء املتعلق باملادة (بربنامج لنعمل معاً، واقتُرح منوذج خمتلف لتقدمي املساعدة إىل هؤالء السكان 
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كز على  وهذا تطور كبري نظراً ألن الرجال يشكلون األغلبية العظمى يف هذه املؤسسة اليت تر             
  ).٢٠٠٧مركز حبوث الدراسات النسائية، (امليادين الذكورية التقليدية للعلم والتكنولوجيا 

القضاء على القوالب النمطية االجتماعية املتعلقة بأدوار الذكور واإلناث علـى مجيـع               )ج(  
  املستويات ويف مجيع أشكال التعليم

مبواصلة تطبيق تدابري ترمي إىل     "لطرف  فيما يتعلق هبذه املادة، أوصت اللجنة الدولة ا         -٤١٩
تغيري القوالب النمطية االجتماعية اليت تسبب التمييز ضد املرأة وتعرقل مشاركتها على قـدم              

ويف هذا الشأن، وعلى الرغم من التقدم احملرز يف التعلـيم والتـدريب             ". املساواة يف اجملتمع  
ام التعلـيم الكوسـتاريكي يواجـه       التقين، أشار مركز حبوث الدراسات النسائية إىل أن نظ        

حتديات رئيسية حينما يتعلق األمـر بالقضاء على القوالب النمطية القائمة على التمييز بـني              
اليت يعامل املعلمون الفتيان    " التربية اجلنسانية املستترة  "اجلنسني، وال سيما من حيث استئصال       

. كل من املناهج الرمسية واملستترة    مبوجبها، وهي مشكلة مستمرة يف       والفتيات بطريقة خمتلفة  
وُتنقل دون قصد رسائل تعكس عالقات القوة غري املتكافئة وتضفي عليها الشرعية، بدالً من              

: املـصدر (وهلذا تأثري سليب على النساء واملواطنني       . السعي إىل تغيري السلوك وتعزيز املساواة     
 Proyecto Análisis situacional de los derechos، ٢٠٠٧مركز حبوث الدراسات النسائية، 

de las niñas y las adolescentes en Costa Rica.(  
ووفقاً للبحث الذي أجراه املركز، تطرح بعض املناقشات املتعلقة باحلق يف التربيـة               -٤٢٠
وتوجد يف نظام املدارس العامة آراء تتعلق باملواد اليت يتعني استخدامها؛ وال جيـري          . اجلنسية

وتنشأ القضية الرئيسية عن عدم     .  املوضوع باستمرار إال يف بعض املدارس اخلاصة       تناول هذا 
االتفاق على حمتوى الكتب املدرسية املتعلقة بالتربية اجلنسية من أجل املـدارس االبتدائيـة              

  .والثانوية
وعلى الرغم من اجلهود اليت ُبذلت يف السنوات األخرية، يتعني بذل املزيد للقـضاء                -٤٢١
لتمييز بني اجلنسني والتشجيع على احترام خمتلف الفئات العرقية والثقافات بغية جتمعيها            على ا 

  .بالكامل يف التيار الرئيسي للممارسة التعليمية
ووفقاً لتقرير عن عدم االمتثال لقانون املساواة االجتماعية للمرأة والتفاقية منظمـة              -٤٢٢

وظائف يف وزارة التعليم العام يف كوسـتاريكا،   فيما يتعلق بتوزيع ال١١١العمل الدولية رقم  
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة كمـا           ) ب(٧ال متتثل الوزارة للمادة     

تشهد على ذلك النسب املئوية من الرجال والنساء الشاغلني لوظائف إشرافية ولوظائف نظار   
ويوجد عدم إنصاف   . إلقليمية للوزارة املدارس، ومديري التعليم اخلاص، ومديري املكاتب ا      

 يف املائة فقط    ٢٧,٨٥بني الرجال والنساء وال سيما على املستويات العليا على الرغم من أن             
ويبني توزيع للبيانـات يهـدف إىل       . من األشخاص العاملني يف نظام التعليم هم من الرجال        

 يـؤدين دور األم واملربيـة يف   إظهار توزيع مناصب املستويات العليا يف الوزارة أن املعلمات     
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نظام التعليم الكوستاريكي، وأهنن مستبعدات من نسبة مئوية كبرية من الوظـائف العليـا              
  ).٢٠٠٦الرابطة الوطنية للمعلمني، : املصدر(

وقد طلبت الرابطة الوطنية للمعلمني من خالل األمانة املناوبة لشؤون املرأة واللجنة              -٤٢٣
مسياً من حكومة اجلمهورية ومن وزارة التعليم العام تطبيق سياسـات           الدائمة لشؤون املرأة ر   

مصممة لكفالة متتع املرأة العاملة يف نظام التعليم باحلق الكامل يف العمل يف أي وظيفة رفيعة                
  ).٢٠٠٧فرباير / شباط٥رسالة خطية، : املصدر(املستوى بالوزارة 

 ملكتب  ٢٠٠٦-٢٠٠٢يجية للفترة   وتتضمن وثيقة السياسات واإلجراءات االسترات      -٤٢٤
الـسياسة  ) ٢٠٠٧فربايـر  / شباط٢٨(حقوق األطفال واملراهقني التابع لوزارة التعليم العام       

وتعزز هذه السياسة فرص وصول   .  املتعلقة بالعدل اجلنساين يف التدريب التقين      ١٩العامة رقم   
 يف املائة يف    ٢٠قيق زيادة نسبتها    املرأة إىل أنواع التجارة غري التقليدية واملرحبة، وهتدف إىل حت         

  .قيد اإلناث يف امليادين غري التقليدية
 من الفصل الثاين من األنظمة الداخلية لوزارة التعليم العام املتعلقـة            ٤وتنص املادة     -٤٢٥

باجملتمع الطاليب على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وتنص على أنه جيب أن حتصل النـساء               
 على األقل من الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب، وعلى أن تتـوىل اهليئـة               يف املائة  ٤٠على  

ويبني تقرير الوزارة عن برنـامج احتـادات        . اإلشرافية املختصة مراقبة االمتثال هلذه القاعدة     
ويف . ٢٠٠٦الطالب النسبة املئوية لتوزيع احتادات الطالب ومشاركة املرأة يف انتخابات عام            

 يف املائـة مـن الطـالب        ٤٢,٣ الفتيات يف املدارس االبتدائية      حالة سان خوسيه، شكلت   
ويف املـدارس الثانويـة، بلغـت مـشاركة         .  يف املائـة   ٥٧,٧املشاركني، وشكل الفتيان    

وزارة التعليم العام، مكتب    : املصدر( يف املائة    ٢٥,٣ يف املائة وشكل الذكور      ٧٤,٧ اإلناث
  ).٢٠٠٧خدمات اجملتمع الطاليب، سان خوسيه، 

  التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى  )د(  

  التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم  )ه(  
يقدم الصندوق الوطين للمنح التابع لوزارة التعليم العام منحـاً وإعانـات أخـرى                -٤٢٦

 مؤسسات حكومية   والغرض من هذا الصندوق الذي يتلقى دعماً مالياً من        . ألغراض الدراسة 
أخرى هو تقدمي منح للطالب ذوي الدخول املنخفضة بغية متكينهم من الدراسة علـى أي               
مستوى أكادميي داخل البلد أو خارجه وتقدم املنح على أساس االسـتحقاق الشخـصي،              

وال يفرق القـانون املنـشئ      . واحلالة االجتماعية االقتصادية، واألداء األكادميي للمستفيدين     
وكان التعديل الوحيد املعتمد يف خالل فتـرة        .  هنائياً بني الطالب الذكور واإلناث     للصندوق

 يقـضي بـأن     ٢٠٠٣يوليه  /اإلبالغ هذه ناجتاً عن قرار أصدرته احملكمة الدستورية يف متوز         
اشتراط أن يكون احلاصل على املنحة مواطناً كوستاريكياً اشتراط غري دستوري، ويدعو إىل             
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ث يتمكن الطالب األجانب الذين يدرسـون يف كوسـتاريكا مـن            حذف هذا احلكم حبي   
  .احلصول على املنح

إىل نتـائج   ) من اجلنـسني  (وتستند قيمة املعونة املقدمة يف صورة منحة إىل املتلقني            -٤٢٧
دراسة حلالة الطالب االجتماعية االقتصادية، وعدد الدورات اليت سـيلتحق هبـا املتلقـي،              

صبح الطالب مؤهالً للحصول على هذا االستحقاق، جيـب         ولكي ي . واستحقاقه الشخصي 
وتعلـق منحـة    . تقل درجاته عن درجة احلد األدىن للنجاح اليت تفرضها اهليئة املختصة           أال

الطالب إذا ارتكب جرمية خطرية أسفرت عن قيام املركز التعليمي بطرده أو وقفه أو إذا قرر                
 الصادر  ٨٤١٧ من القانون رقم     ١ملادة  أُضيف ذلك مبوجب ا   (الطالب التسرب من املدرسة     

  ).٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨يف 
  .وال حتتفظ وزارة الشؤون اخلارجية والعبادة بسجل للمنح موزع حبسب اجلنس  -٤٢٨
ونوقشت أعاله مسألة هتيئة الفرص املتساوية يف الوصول إىل برامج التعليم املـستمر               -٤٢٩

 املتعلقتني بتهيئـة ظـروف متـساوية        ١٠من املادة   فيما يتصل بالفقرتني الفرعيتني األوليني      
  .للوصول إىل التعليم

  تسرب الطالباتخفض معدالت   )و(  
 من اإلناث من املـدارس      ٣,٧ يف املائة من الذكور و     ٤,٢، تسرب   ٢٠٠٣يف عام     -٤٣٠

وكان هذا املعدل أعلى من ذلك يف املدارس الثانوية، وكذلك كانت الفجوة بني             . االبتدائية
ويف الفرقـة   .  يف املائة من الطالبـات     ٨,٨ يف املائة من الطالب الذكور، و      ١٢,١: اجلنسني

: املـصدر ( يف املائة من الطالبات      ١٥,١ يف املائة من الطالب الذكور و      ١٩,٩السابعة، طُرد   
  ).٢٠٠٧املعهد الوطين للمرأة، املؤشرات اجلنسانية، 

لتابعة لوزارة التعليم العـام، كانـت       ووفقاً للبيانات الواردة من إدارة اإلحصاءات ا        -٤٣١
 فتـاة   ٢ ٤٨٣يف املرحلة قبل الدراسية،     :  على النحو التايل   ٢٠٠٥معدالت التسرب يف عام     

 فتيـان؛ ويف املـدارس   ٩ ٧٠٦ فتاة و٧ ٧٣٥ فىت؛ ويف املرحلتني األوىل والثانية،    ٢ ٥٤٧و
 امـرأة   ١٥ ١٣٦ملتنـوع،    رجالً؛ ويف املرحلـة الثالثة والتعليم ا      ١٦٢ امرأة و  ١٣٤الليلية،  

ويف كل حالة، كانت معدالت تسرب الرجال أعلى من معدالت تسرب .  رجال٢٠ ٣٠٦و
  ).٢٠٠٤وزارة التعليم العام، : املصدر(النساء 

  التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية  )ز(  
بالتربية البدنية والتابع لوزارة التعلـيم  أوصى تقرير املكتب االستشاري الوطين املعين      -٤٣٢

العام بأن تكون فصول التربية البدنية خمتلطة وبأن ُيسمح لنفس املـدرب بالتـدريس هلـذه                
الفصول، بغية كفالة تساوي النساء والرجال يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية             
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طوير املناهج، املكتب االستشاري الوطين     وزارة التعليم العام، شعبة ت    : املصدر(والتربية البدنية   
  ).٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧املعين بالتربية البدنية، 

إمكانية احلصول على معلومات تربوية حمددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاههـا،               )ح(  
  يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة مبا

  . بشأن احلصول على الرعاية الصحية١٢تعلق باملادة ُيناقش هذا اجلانب يف القسم امل  -٤٣٣

  ١١املادة     
اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل بغية كفالة 

  :احلقوق التالية

  ١-١١املادة     

  ؛احلق يف العمل  )أ(  

  ؛احلق يف التمتع بنفس فرص العمل  )ب(  

املهنة ونوع العمل، واحلق يف التربية واألمن على العمل ويف مجيـع            احلق يف حرية اختيار       )ج(  
 .مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقي التدريب املهين

  الوصول إىل سوق العمل واستقرارها  -ألف   

  املعدل الصايف ملشاركة املرأة يف سوق العمل  )أ(  
ارتفاعاً كبرياً علـى    كما هو موضح أدناه، ارتفعت مشاركة املرأة يف سوق العمل             -٤٣٤

  .مدى العقود القليلة املاضية؛ غري أهنا ال تزال تتعرض لظروف غري مواتية
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  ١٥اجلدول 
  أرقام أساسية لعمل الرجال والنساء

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ 

 رجال  نساء  رجال نساء  رجال  نساء  رجال نساء 

 ٣٩٢ ٢٢٦ ١ ٥٦٣ ٧١٩  ٠٨٧ ٢١٤ ١ ٩٨١ ٦٨٨ ٠٧٢ ١٥٦ ١ ٦٨٧ ٦١٢ ٩٢٤ ١٣٤ ١ ٦٥٤ ٦٢٢ )مطلقة(قوة العمل 

 ٦٣٫٠ ٣٦٫٩  ٦٥٫٨ ٣٦٫٢ ٦٥٫٤ ٣٤٫٦ ٦٤٫٦ ٣٥٫٤  )بالنسبة املئوية(قوة العمل 

 ٧٣٫٥ ٤٠٫٧  ٧٣٫٩ ٤٠٫٤ ٧٣ ٣٦٫٨ ٧٣٫٣ ٣٨٫٥  املعدل الصايف للمشاركة

 ٧٠٫٢ ٣٧٫٢  ٧٠٫٢ ٣٦٫٥ ٦٩ ٣٣٫٦ ٦٩ ٣٥٫٣  معدل العمالة

 ٤٫٤ ٨٫٧  ٥ ٩٫٦ ٥٫٤ ٨٫٥ ٥٫٨ ٨٫٢  البطالة

 ٣٫٩ ٧٫٣  ٤٫٤ ٧٫٥ ٤٫١ ٧٫٥ ٤٫٦ ٧  الظاهرنقص العمالة 

 ٤٫٢ ٣٫١  ٣٫٣ ٢٫١ ٣٫١ ١٫٨ ٣٫١ ٢٫٢  املستترنقص العمالة 

 ١٢٫٥ ١٩٫١  ١٢٫٧ ١٩٫٢ ١٢٫٦ ١٧٫٨ ١٣٫٥ ١٧٫٤ املعدل اإلمجايل لنقص االستخدام

 ٦٤٫٠٩ ٦٣٫٧٩  ٦٥٫٥٨ ٦٥٫٦١ ٦٥ ٦٥٫٦ ٦٣٫٧ ٦٥٫٤  )أ(العمالة الكاملة

النسبة املئوية للدخل الذي حتصل 
عليه املرأة العاملة مقارنة بدخل 

  )ب(الرجل العامل

٧٩٫٦٥    ٧٨٫٢   ٨٣٫٠٦   ٨٠٫٨   

واملعهد الوطين لإلحصاء وتعـداد  . ٢٠٠٥، ",Tendencias del empleo femenino"املعهد الوطين للمرأة   :املصدر
 Política Nacional para laددة األغراض بـشأن األسـر املعيـشية،    السكان، الدراسة االستقصائية املتع

Igualdad y Equidad de Género ،٢٠٠٧.  
 .النسبة املئوية لقوة العمل: العمالة الكاملة  )أ(  
السكان املستخدمون الذين هلم دخل معروف وإمجايل معروف ملتوسط الدخل الشهري        )ب(  

  ).باستثناء العاملني غري مدفوعي األجر(

وقد زاد دخول النساء يف سوق العمل زيادة كبرية فيما بني أواخر التسعينيات مـن               -٤٣٥
 )١٣( حني بلغ ذروته مسجالً معدالً صافياً ملـشاركة اإلنـاث          ٢٠٠٦القرن العشرين وعام    

 يف املائة يف سـن العمـل؛ ويف   ٣٠,٣، جرى توظيف ١٩٩٠ويف عام .  يف املائة ٤٠,٧ بلغ
 يف املائة، وهـذا  ٤٠,٧ إىل ٢٠٠٦ يف املائة، ويف عام     ٣٥لرقم إىل   ، ارتفع هذا ا   ٢٠٠٠ عام

 Polítical Nacional para: املصدر(يدعم االجتاه التصاعدي ملشاركة اإلناث يف سوق العمل 

la Igualdad y Equidad de Género    ،املعهـد الـوطين   ٢٠٠٧، برنـامج حالـة األمـة ،
ددة األغراض بشأن األسر املعيشية، املعهد الوطين       والدراسة االستقصائية املتع  . ٢٠٠٧ للمرأة،

  ).٢٠٠٦لإلحصاء وتعداد السكان، 

__________ 

  .جمموع اإلناث يف سن العمل. ١٠٠× قوة عمل اإلناث = املعدل الصايف ملشاركة اإلناث  )١٣(
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 يف املائة من قوة العمـل؛ وقـد         ٣٨,٥ويف أثناء فترة اإلبالغ هذه، شكلت النساء          -٤٣٦
 يف املائـة، مث ارتفـع       ٣٦,٨ إىل   ٢٠٠٤اخنفض معدل املشاركة اخنفاضاً طفيفـاً يف عـام          

املعهـد  : املـصدر  (٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٤٠,٧إىل  و ٢٠٠٥ام   يف املائة يف ع    ٤٠,٤ إىل
  ).٢٠٠٦، ",Tendencias del Empleo Femenino"الوطين للمرأة، 

  ١٧الشكل 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٣املعدل الصايف للمشاركة حبسب اجلنس يف كوستاريكا، 

 

 

 
 

 

 

 
   

  ألغراض بشأن األسر املعيشية، املعهـد      معلومات موثقة استناداً إىل الدراسة االستقصائية املتعددة ا         :املصدر
  .٢٠٠٦الوطين لإلحصاء وتعداد السكان، قوة العمل   

، ١٩٩٠ يف املائة من السكان النشطني اقتـصادياً يف عـام            ٢٨,٥وشكلت النساء     -٤٣٧
ويف تلك السنة ارتفع إمجايل السكان الناشطني اقتـصادياً         . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٣٦,٢و
.  امـرأة  ٦٨٨ ٠١٢ رجالً و  ١ ٢١٤ ٠٨٧اً؛ وتضمن هذا الرقم      شخص ١ ٩٠٣ ٠٦٨ إىل

 Política:املـصدر ( امـرأة  ٦٢٣ ٠١٢ومن بني اإلناث الناشطات اقتصادياً، كانت تعمل 

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género.(  
 /ووفقاً للمعهد الوطين لإلحصاء وتعداد الـسكان، شـكلت النـساء يف متـوز               -٤٣٨
 يف املائة من السكان الناشطني اقتـصادياً، وشـكل الرجـال            ٣٦,٩٨ نسبة   ٢٠٠٦ يوليه
  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، : املصدر( يف املائة ٦٣,٠٢ نسبة
وكثرياً ما ُتخفى بعض مكونات العمل االقتصادي ألهنا ليست معلنة أو ألن أنشطة               -٤٣٩

ستهالك الذايت الذي يكثر شيوعه   معينة ليست مدرجة يف أرقام العمالة، كاإلنتاج من أجل اال         
وقد بلغ املعدل الصايف املوسع ملشاركة اإلناث الـذي يـشمل           . بني النساء مقارنة بالرجال   
 يف  ٧,٨، مسجالً ارتفاع بنـسبة      ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٤٨,٢أنشطة أخرى غري مدفوعة     

 Política Nacional para la: املصدر(املائة عن املعدل الصايف ملشاركة اإلناث عن تلك السنة 

Igualdad y Equidad de Género.(  
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   )١٤(معدل العمالة حبسب الفئة الوظيفية  )ب(  
، ٢٠٠٣ يف املائة من النساء يف عام   ٣٥,٣ كانت تعمل    )١٥(فيما يتعلق مبعدل العمالة     -٤٤٠

، بلـغ معـدل العمالـة للمـرأة         ٢٠٠٤ يف املائة من الرجال؛ ويف عام        ٦٩مقارنةً بنسبة   
 ٣٦,٥، بلغ املعدل للمرأة     ٢٠٠٥ يف املائة؛ ويف عام      ٦٩ يف املائة وللرجل نسبة      ٣٣,٦ نسبة

 يف املائة يف    ٣٧,٢ ارتفع املعدل للمرأة إىل      ٢٠٠٦ويف عام   .  يف املائة  ٧٠,٢يف املائة وللرجل    
 امرأة  ١٠٠ من بني كل     ٣٧وهذا يعين أن    .  يف املائة  ٧٠,٢حني أن املعدل للرجل ظل عند       

 ٧٠ عاماً كن يعملن يف تلك السنة نفسها، يف حني أن هذا الرقم بلغ               ١٢ن  تتجاوز أعماره 
  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، : املصدر( عاماً ١٢ رجل يتجاوز عمره ١٠٠من بني كل 

  ١٨الشكل 
  معدل العمالة حبسب اجلنس

  
  .٢٠٠٦لمرأة، معلومات موثقة استناداً إىل املعهد الوطين ل: املصدر

وفيما يتعلق بالتوزيع حبسب الفئة الوظيفية، ظلت النسبة املئوية للنساء العـامالت              -٤٤١
كمديرات أو ربات عمل أو كشريكات ناشطات ثابتة نسبياً على مدى الـسنوات القليلـة         

ويف . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٤,٣ و٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٤,٨املاضية، فتراوحت فيما بني  
  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، : املصدر( يف املائة ٤,٧، بلغ هذا الرقم ٢٠٠٦م عا

__________ 

ملئوية احلقيقية أو الفعلية لألشخاص املتجاوزين للثانية عشرة من العمر الذين           ميكِّن هذا من حتليل النسبة ا      )١٤(
 .جيدون عمالً مع استبعاد العاطلني عن العمل

لياندرو على املوقـع    (معدل العمالة هو النسبة املئوية للسكان العاملني يف مقابل السكان يف سن العمل               )١٥(
 ١٠٠عدد السكان العاملني مقسوماً علـى       = ومعدل العمالة   ). com.edebedigital.www://http: التايل

 .ساكن يف سن العمل
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 مييل إىل زيادة طفيفة يف عدد النـساء         ٢٠٠٤وكان االجتاه على نطاق البلد يف عام          -٤٤٢
 يف  ٢٠٠٠ يف املائة من النساء يف عام        ١٧,٢وهكذا، وقعت نسبة    . صاحبات األعمال احلرة  
غري أنه اخنفـض يف     .  يف املائة  ٢١,٤، ارتفع الرقم إىل     ٢٠٠٤ عام   هذه الفئة الوظيفية، ويف   

 يف املائة   ١٧,١، وإىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٨,٤ يف املائة؛ مث إىل      ١٩,٥ إىل   ٢٠٠٥ عام
  ).يونيه/حزيران (٢٠٠٧يف عام 
  يف املائة يف حالة النساء الاليت اضطررن إىل        ٤وارتفع القطاع غري النظامي بأكثر من         -٤٤٣

وهذا يعين أهنن يتعرضن لظروف غري      . التماس وظائف تتطلب خماطر مرتفعة وحتقق فوائد أقل       
وعالوة على ذلك، يتمكن الرجال يف القطـاع غـري          . مواتية، وال سيما من حيث الدخل     

النظامي من العمل لساعات أطول من النساء ألهنن يتحملن الواجب اإلضايف املتمثل يف املهام              
  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، : املصدر(ابية املرتلية واإلجن

وفئة العمالة هذه ضعيفة للغاية نظراً ألن النساء يف القطاع غري النظامي يعملن عادة                -٤٤٤
وال ختضع الوظائف يف هـذا      . يف قطاعات منخفضة اإلنتاجية يهيمن عليها اقتصاد الكفاف       

 على استحقاقات مثـل صـناديق       القطاع ألي نظام قانوين رمسي، ومن مث ال حيصل العمال         
  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، : املصدر(املعاشات التقاعدية 

وفيما يتعلق باملؤسسات، مل ترتفع النسبة املئوية للنساء العامالت يف الدولـة علـى                -٤٤٥
 يف ١٩,٨، كانت نـسبة   ٢٠٠٥ففي عام   . مدى السنوات اخلمس املاضية إال ارتفاعاً طفيفاً      

 يف املائة فقط من الرجال ١١,١نساء العامالت يعملن يف القطاع العام باملقارنة مع املائة من ال  
 يف املائة من الرجال يف      ١١,٤ يف املائة من النساء و     ١٩,٩، عمل   ٢٠٠٦ويف عام   . العاملني

ونسبة مشاركة اإلناث يف القطاع اخلاص منخفضة قليالً عن نسبة الرجـال،            . القطاع العام 
وارتفعت حصة النساء العامالت يف القطـاع اخلـاص         .  اجتاه تصاعدي  وإن كانت تسري يف   

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٨١,١ إىل ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٧٩,٤ من
، ٢٠٠٠ففي عـام    . واخنفض الطلب على العمال يف القطاع اخلاص اخنفاضاً ضئيالً          -٤٤٦

، اخنفض  ٢٠٠٣؛ ويف عام     يف املائة من الوظائف اليت اجتذبت النساء       ٤٢,٧وفر هذا القطاع    
وجيري إنشاء  ).  يف املائة  ٤٠,٦ (٢٠٠٦ يف املائة، وارتفع قليالً يف عام        ٣٨,٥هذا الرقم إىل    

عمل أكثر  : أعلى نسبة مئوية من الوظائف يف املؤسسات اخلاصة يف املنطقة الوسطى يف البلد            
املعهد : املصدر(اص   يف املائة من النساء العامالت يف املنطقة الوسطى يف القطاع اخل           ٤٠من  

  ).٢٠٠٦الوطين للمرأة، 
، ٢٠٠١ يف املائة منذ عام      ١٢وبلغت حصة النساء العامالت يف اخلدمة املرتلية حنو           -٤٤٧

 ارتفعت هذه ٢٠٠٦ يف املائة؛ ويف عام ١٠,٦ حني اخنفضت النسبة إىل    ٢٠٠٤باستثناء عام   
ري من املهـاجرين مـن أمريكـا        ويعمل يف هذا القطاع جزء كب     .  يف املائة  ١٣,٣النسبة إىل   

الوسطى، وال سيما النساء النيكاراغويات؛ ورمبا كان هناك نقص شديد يف اإلبالغ بـسبب              
  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، : املصدر(وضعهن القانوين غري املوثق 
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، ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠٠ووفقاً للبيانات اليت مجعها املعهد الوطين للمرأة من عام            -٤٤٨
 يف املائة من النساء العامالت أعماالً غري مدفوعة األجـر؛           ٤,٤ يف املائة و   ٣,٢بني  يؤدي ما   

وخبالف احلقيقـة الـيت     . وكانت أقل منطقة شاعت فيها هذه الظاهرة هي املنطقة الوسطى         
مفادها أن نسبة مئوية من النساء أقل من النسبة املئوية للرجال كن حاصالت على عمل كما                

، فإن هذه البيانات تظهر اآلثار األوسع ملهمة املـرأة         )املناقش أعاله  (١٧هو مبني يف الشكل     
االجتماعية اليت ُيتوقع منها أن تتحمل وحدها تقريباً املسؤولية عن دورها اإلجنايب يف اجملتمع،              

وهكذا، فحىت لو كانت ضـمن قـوة        . مما يصعب عليها املشاركة بالكامل يف سوق العمل       
س وقتاً ملهميت اإلجناب والتغذية اللتني ال تتقاضى عنهما أي أجر           العمل، فيجب أيضاً أن تكر    

  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة، : املصدر(

  توزيع السكان العاملني حبسب قطاع النشاط  )ج(  
يبني حتليل لتوزيع السكان العاملني حبسب قطاع النشاط أن معظم النساء العامالت              -٤٤٩

 يف املائـة منـهن يف       ١٢ يف القطاع الثالثي؛ وعمل      ٢٠٠٥عملن يف عام    )  يف املائة  ٨٢,٩(
وكان القطاع الثالثي .  يف املائة يف القطاع األويل٤,٩القطاع الثانوي، ومل تعمل منهن سوى    

أيضاً هو املصدر الرئيسي للعمل بني الرجال وإن كان هذا بدرجة أقل من النساء؛ وهكـذا،            
وعمل ربع الرجـال    . يل من الذكور العاملني    يف املائة بقل   ٥٠عمل يف هذا القطاع أكثر من       

 Política:املـصدر (العاملني يف القطاع الثانوي، وأقل من ربعهم بقليل يف القطـاع األويل  

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007.(  

  ١٩الشكل 
  ٢٠٠٥توزيع السكان العاملني حبسب قطاع النشاط وحبسب اجلنس، 

  

  

  

  

  

  

  
  .Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007 :املصدر
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  توزيع السكان العاملني حبسب فرع النشاط  )د(  
يظهر توزيع الوظائف حبسب فرع النشاط بأن أعلى نسبة مئوية من النساء عملن يف                -٤٥٠

ليت توجد  ، وتلت ذلك األسر املعيشية ا     ٢٠٠٦يف عام   )  يف املائة  ١٩(التجارة واإلصالحات   
).  يف املائـة ١١,٧(، والتصنيع ) يف املائة ١١,٨(، والتعليم   ) يف املائة  ١٧,٨(هبا خدمة مرتلية    

، وتلتها الزراعة   ) يف املائة  ١٩,٤(وعملت أعلى نسبة مئوية من الرجال يف األعمال التجارية          
املعهـد  : صدرامل) ( يف املائة  ١٠,٦( والتشييد   ،) يف املائة  ١٤,٢(، والتصنيع   ) يف املائة  ١٨,٦(

  ).٢٠٠٧الوطين للمرأة، 

  توزيع السكان العاملني حبسب اجملموعة الوظيفية  )ه(  
 يف املائة من النساء تؤدي أعمـاالً ال تتطلـب          ٢٨,٦، كانت نسبة    ٢٠٠٦يف عام     -٤٥١

 يف املائة يـؤدين     ١٤,٧ يف املائة يف املبيعات واخلدمات؛ وكانت        ٢٣,٣مهارات؛ وعملت   
  يف املائة تشغل وظـائف الـدعم اإلداري؛ وكانـت          ١٢,١  نسبة وظائف مهنية؛ وكانت  

واستحوذت أيضاً الوظائف اليت ال تتطلب مهـارات        .  يف املائة عامالت تقنيات    ١٠,٨ نسبة
؛ وتبعتها احلـرف، والتـشييد،      ) يف املائة  ٢٦,٤(على أكرب نسبة مئوية من العمال الذكور        
، ) يف املائة  ١٢(، والوظائف التقنية    )ملائة يف ا  ١٦,٢(والوظائف األخرى اليت تتطلب مهارات      

 يف  ١١,٤(، واملبيعات وخدمات التـسليم      ) يف املائة  ١٢(جتميع وتشغيل املنشآت واآلالت     و
  ).٢٠٠٧املعهد الوطين للمرأة، : املصدر) (املائة
التشييد واإلصالح امليكانيكي واإلنتـاج     مثل  وظائف   الواضح يف ال   وُيظهر التقسيم   -٤٥٢

لفئات األخرى أن بعض أنواع العمل ال يزال يهيمن عليها الذكور، مع اشـتراك              الزراعي وا 
  . ضئيل فيها من اإلناث

ويتساقط احلاجز الذي يعترض الوظائف املخصصة عادة لإلناث، مع قيام الرجـال              -٤٥٣
وصارت نسبة مئوية كبرية من     . بدور أكرب يف وظائف كانت ُتعترب من قبل خمصصة لإلناث         

  .  اآلن يف قطاع اخلدمات الذي كانت هتيمن عليه املرأة بوجه عامالرجال تعمل
 يف املائة من الرجال يقومون بأعمال يف وظائف هتـيمن عليهـا             ١٩ويف حني أن      -٤٥٤

 يف املائة فقط من مجيع النساء العامالت يعملن يف وظائف يهيمن عليها             ١٢,٧اإلناث، فإن   
  ).Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007: املصدر(الذكور 
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  ٢٠الشكل 
  ٢٠٠٥توزيع السكان العاملني حبسب اجلنس، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007: املصدر

 إىل  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وتوّجه أمانة املظامل االنتباه يف تقريريها السنويني عن عـامي             -٤٥٥
وتلقى النساء معاملة خمتلفة يف     . ز القائم ضد نساء اإلطفاء والشرطة واألمن واحملكِّمات       التميي

: املـصدر (كافة هذه الوظائف اليت يهيمن عليها الذكور، ومينعهن هذا من حتسني مهاراهتن             
  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤أمانة املظامل، التقرير السنوي عن 

  مستوى تعليم السكان العاملني  )و(  
ساء الداخالت إىل سوق العمل مستوى من التعليم الرمسـي أعلـى مـن              متتلك الن   -٤٥٦

 سنوات، ٩,٧، بلغ متوسط مستوى تعليم النساء العامالت ٢٠٠٥ويف عام . مستوى الرجال 
املعهـد الـوطين    : املـصدر ( سنوات   ٨,٥يف حني أن متوسط املستوى بالنسبة للرجال بلغ         

 أعلى من التدريب مل يكن يعين أهنن        وكون النساء قد حصلن على مستوى     ). ٢٠٠٦ للمرأة،
كن حيصلن على أجور أفضل؛ وهكذا مثالً، بلغت الفجوات بني احلاصلني على أجور مـن               
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 Política Nacional para la: املـصدر (كال اجلنسني مداها عند أدىن مراتب التعليم وأعالها 

Igualdad y Equidad de Género, 2007.(  

  يفي بني النساءانعدام االستقرار الوظ  )ز(  
إن كون عدد أكرب من النساء قد دخل إىل سوق العمـل ال يعـين بالـضرورة أن                    -٤٥٧

ويتضح هذا من املعدل الشامل لنقص االستخدام للنساء الذي         . ظروف اإلدماج قد حتسنت   
 نقاط من مثيله للرجال؛ وميكن شرح ذلك بارتفـاع          ٦,٦ أعلى مبقدار    ٢٠٠٦كان يف عام    

 يف  ٧,٣(والعمالة الناقـصة املنظـورة      ) ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٨,٧(طلقة  معدل البطالة امل  
وعلى مدى السنوات العشر املاضية، ارتفـع املعـدل اإلمجـايل لـنقص             . بني النساء ) املائة

.  نقطة بالنسبة للرجـال    ٢,٤ نقاط، يف حني أن االرتفاع بلغ        ٦,٥االستخدام ملا يقرب من     
يقدر (اث عن عدم استقرار أعماهلن أو سوء جودة أعماهلن          وُيعرب ارتفاع نقص استخدام اإلن    

أو ) أي العمالة الناقصة املنظـورة    (، أو عملهن لبعض الوقت      )هذا بغطاء الضمان االجتماعي   
وهذا يصعب قياسه، لكنه يتصل     (يف وظائف مؤقتة أو حمددة املدة، أو قيامهن بأعمال حتايلية           

 Política Nacional para la Igualdad y Equidad de)) جزئياً بالعمالـة الناقـصة املنظـورة   

Género, 2007 ،٢٠٠٧، املعهد الوطين للمرأة.(  

  ٢١الشكل 
  ٢٠٠٥-١٩٩١ حبسب اجلنس، ،*تطور معدل نقص االستخدام الشامل

  

  

  

  

  

  
  

  .Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007  :املصدر
  لة املطلقة، والبطالة الناقصة النامجة عن عدم كفاية ساعات العمل، والبطالة           هذا هو حاصل جمموع البطا      *

  .وميثل نقص االستخدام الشامل للعمالة. الناقصة النامجة عن عدم كفاية الدخل  
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. ؤدين عمالً مدفوع األجـر    يووظائف العمل بدوام جزئي مهمة جداً للنساء الاليت           -٤٥٨
 سـاعة يف األسـبوع أو   ٤٧نساء العامالت بقليل عمل أكثر من نصف ال ،  ٢٠٠٥ويف عام   

 ساعة، وعمل الربع ملدة تقل      ٤٦ و ٤٠ يف املائة ملدة تتراوح بني       ١٧,١أكثر، وعملت نسبة    
 ساعة يف األسـبوع أو      ٤٧ويف حالة الرجال، عمل ثلثاهم ملدة       .  ساعة يف األسبوع   ٣٠عن  

لك تكون املرأة قد عملت     وبذ.  ساعة ٣٠ يف املائة منهم فقط ألقل من        ١٠,٢أكثر، وعمل   
وترتبط أعمال الدوام اجلزئـي عـادة حبـاالت         .  ساعة ٤٨ ساعة والرجل    ٣٩يف املتوسط   

 (Política Nacionalُتحترم فيها حقوق العمال من حيث كل من االستحقاقات واألجـور  ال

para la Igualdad y Equidad de Género, 2007(.  
، فهو بني النـساء     )يوم عمل أقصر دون اختيار    (رة  أما معدل العمالة الناقصة املنظو      -٤٥٩

 يف  ٧,٣ إىل   ١٩٩٥ يف املائة يف عام      ٤,٩وقد ارتفع املعدل للنساء من      . أعلى منه بني الرجال   
ويف .  يف املائـة ٣,٩؛ ويف تلك السنة نفسها، بلـغ املعـدل للرجـال      ٢٠٠٦املائة يف عام    

، ٢٠٠٤املائـة للرجـال؛ ويف عـام         يف   ٤,٦ يف املائة للنساء و    ٧، بلغ املعدل    ٢٠٠٣ عام
 يف املائة للنـساء  ٧,٥ بلغ ٢٠٠٥ يف املائة للرجال، ويف عام  ٤,١ يف املائة للنساء و    ٧,٥ بلغ
املعهد الوطين لإلحـصاء وتعـدد الـسكان، الدراسـة          : املصدر( يف املائة للرجال     ٤,٤و

 Política Nacional، و٢٠٠٦-١٩٩٩االستقصائية املتعددة األغراض بشأن األسر املعيشية، 

para la Igualdad y Equidad de Género, 2007.(  

  ٢٢الشكل 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٣معدل العمالة الناقصة املنظورة حبسب اجلنس، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Informe Estado de la Nación, 2006معلومات موثقة استناداً إىل   :املصدر
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  معدل البطالة أو البطالة املطلقة  )ح(  
وقد بلغ معـدهلا بـني      . املطلقة بني النساء أكثر مما تنتشر بني الرجال       تنتشر البطالة     -٤٦٠

أعلى من معدل الرجال     (٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٨,٧ و ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٦,٨النساء  
ويف أثناء السنوات األخرى من فترة اإلبالغ هذه، بلغ معـدل البطالـة             ).  نقاط ٤,٣مبقدار  

 ٢٠٠٤؛ وبلـغ يف عـام       )٢٠٠٣( يف املائة للرجال     ٥,٨وبلغ   يف املائة    ٨,٢املطلقة للنساء   
 يف ٥ يف املائة بني النساء و٩,٦ يف املائة للرجال، وبلغ ٥,٤ يف املائة للنساء ونسبة    ٨,٥ نسبة

ويبني الشكل التايل االجتاه التصاعدي يف البطالة املطلقة بني         . ٢٠٠٥املائة بني الرجال يف عام      
وطين لإلحصاء وتعداد السكان، الدراسة االستقـصائية املتعـددة         املعهد ال : املصدر(النساء  

 Política، ٢٠٠٦، واملعهد الوطين للمـرأة  ٢٠٠٦-١٩٩٦األغراض بشأن األسر املعيشية، 

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007.(  

  ٢٣الشكل 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٣البطالة املطلقة يف كوستاريكا حبسب اجلنس، 

  

  

  

  

  

  

  .Informe Estado de la Nación 2006معلومات موثقة استناداً إىل   :ملصدرا

  توزيع قوة العمل يف املؤسسات احلكومية  )ط(  
تشري نتائج الدراسات اليت جرت يف بعض املؤسسات احلكومية إىل أن املؤسـسات               -٤٦١

نساء والرجال من   العامة حتتاج، كقاعدة عامة، إىل بذل املزيد للقضاء على االختالالت بني ال           
  . حيث توزيع قوة العمل وشغل الوظائف يف املناصب اإلدارية اليت يتوالها الرجال عادةً

 يف املائة من الوظـائف      ٧٣ففي وزارة التعليم العام على سبيل املثال يشغل الرجال            -٤٦٢
اتفاقية منظمة التقرير عن عدم االمتثال لقانون املساواة االجتماعية للمرأة و  : املصدر(اإلشرافية  

  ).٢٠٠٦ فيما يتعلق بتوزيع وظائف يف وزارة التعليم العام، ١١١العمل الدولية رقم 
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 يف املائة من مجيع الوظائف ١٨ تشغل سوى  النساء، مل تكن    ٢٠٠٥يوليه  / ويف متوز   -٤٦٣
وعلـى  .  يف املائـة ٨٢يف معهد الكهرباء الكوستاريكي، يف حني أن الرجال كانوا يشغلون    

ن أن املعهد مل يعتمد تدابري للعمل اإلجيايب من أجل تعيني موظفيه واختيارهم، فقـد               الرغم م 
 ٢٠٠٣يوليـه   / نقاط مئوية فيما بـني متـوز       ٣ارتفعت حصة النساء يف قوة العمل بنسبة        

وحدة نظم معلومات املـوارد البـشرية، معهـد الكهربـاء           : املصدر (٢٠٠٥يوليه  /ومتوز
 Informe de avances y desafíos en la promoción de la igualdad y equidad -الكوستاريكي 

de género. Distribución de la fuerza laboral del ICE al 13 de julio del 2005.(  
ويف النهاية، ليست لدى وزارة العدل والعفو سياسات خاصة تتعلق بالوصـول إىل               -٤٦٤

خلاصة اليت تشكلها إدارة إعـادة التأهيـل        ويف احلالة ا  . وظائف اإلدارة والتنسيق واإلشراف   
االجتماعي، فعلى الرغم من إتاحة الفرص أمام النساء لتقدمي طلبات لشغل وظـائف غـري               

وزارة العـدل   : املـصدر (تقليدية كوظائف فرض األمن، فإن معظم أفراد األمن من الرجال           
  ).Informe Bianual de Avance de las Instituciones 2004, 2005والعفو، 

  العمالةاإلجراءات احلكومية الرامية إىل حتقيق املساواة والعدل بني اجلنسني يف   -باء   

  وحدة العدل واملساواة بني اجلنسني التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي  )أ(  
، ٢٠٠٦-٢٠٠٣يف سياق خطة العمل املتعلقة باملساواة والعدل بني اجلنسني للفترة             -٤٦٥

 ٢٠٠٣حدة العدل اجلنساين التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي يف عام           أعيد تدعيم و  
وبفـضل  . بإضافة وظيفة بدوام جزئي إىل الوظائف الثالث بدوام كامل املوجـودة أصـالً            

استمرار الدعم املقدم من املعهد الوطين للمرأة، نفذت الوحدة أنشطة توعية وتدريب جنساين          
كما أهنا نظمت أنـشطة  . ية تعميم املنظور اجلنساين يف الوزارةبالتنسيق مع إدارات أخرى بغ   

تدريبية خارجية من أجل تعزيز حقوق العمل للمرأة، وتقدم الوحدة خدمات استـشارية يف              
  . هذا اجملال

، تضمنت أنشطة التدريب الداخلية سبع حلقـات عمـل قادهـا            ٢٠٠٤ويف عام     -٤٦٦
 موظفاً من الذكور واإلناث من اإلدارات       ٥٨ أخصائيون من املعهد الوطين للمرأة وحضرها     

. املسؤولة عن املنظمات االجتماعية، واملوارد البشرية، والشؤون الدولية، واملعاشات التقاعدية      
ز بـني   ، تلقى موظفو مكاتب املفتشني اإلقليميني تدريباً على اللغة اليت ال متيِّ           ٢٠٠٥ويف عام   
ة عن استخدام اللغة اليت ال متيز بني اجلنـسني؛      حماضر ٢٣، أُلقيت   ٢٠٠٦ويف عام   . اجلنسني

تقـارير  : املصدر(من أغلبية إدارات الوزارة )  امرأة٦٦ رجاالً و٥٦( موظفاً  ١٢٢وحضرها  
، ٢٠٠٥، و ٢٠٠٤أعدهتا وحدة العدل اجلنساين، وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي،            

  ).٢٠٠٧و
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 ٢ ٠٦٢اً خارجيـاً إىل     ، قدمت الوحـدة تـدريب     ٢٠٠٦-٢٠٠٤ويف أثناء الفترة      -٤٦٧
 شخـصاً   ٨٠٦ شخصاً؛ وارتفع العدد إىل      ٦١٣، تلقى التدريب    ٢٠٠٤ويف عام   . شخصاً

 ٢٥٥ امرأة و٣٨٨( شخصاً ٦٣٤، مث اخنفض إىل ٢٠٠٥يف عام )  رجال٢٧٠ً امرأة و٥٣٦(
 يف املنازل، وربات    وتضمن املوظفون الذين تلقوا هذا التدريب خدماً      . ٢٠٠٦يف عام   ) رجالً
معلمـي املـدارس الثانويـة، واملمرضـات،        (، ومهنيني   صغريةت، ومنظمي مشاريع    البيو

، وطالب من مدارس التدريب املهين واملدارس       )واملستشارين القانونيني، واحملاسبني، واألطباء   
شبه اجلامعية، ومندويب مبيعات، وصرافني، وعمال يف املزارع، وأمناء خمـازن، وبـوابني،             

بلدية (، ومصففي شعر، وكهربائيني، وموظفني يف اخلدمة املدنية         ومشغلي جرارات، وسائقني  
وُنفذت أيضاً أنشطة تدريبية يف جمتمعات أخرى يف مقاطعات سـان خوسـيه،             ). إسكاسو

ومتثلت القضايا الرئيسية اليت جـرى      . وأالخويال، وإريديا، وكارتاغو، وليمون، وبونتاريناس    
رضعات، ومحاية العامالت يف أماكن العمل، والتمييز       تناوهلا يف محاية العامالت احلوامل أو امل      

تقارير وحدة العـدل    : املصدر(اجلنساين يف أماكن العمل، والتحرش اجلنسي يف أثناء العمل          
  ).٢٠٠٧، و٢٠٠٦، و٢٠٠٥اجلنساين، 

وتقدم الوحدة أيضاً املشورة املتعلقة بالعمل إىل األشخاص الذين يستفسرون عـن              -٤٦٨
 ٤٥ تلقاهـا    ٢٠٠٥ شخـصاً؛ ويف عـام       ٥٥، تلقى املساعدة    ٢٠٠٤ويف عام   . حقوقهم

ومتثلـت  ).  رجـال  ٣ امرأة و  ٢٤( شخصاً   ٢٧ جرت مساعدة    ٢٠٠٦شخصاً؛ ويف عام    
مواضيع االستفسار الرئيسية يف احلمل والرضاعة؛ والتحرش اجلنسي والترهيـب يف أمـاكن             

  . اكن العمل؛ والصحة املهنيةالعمل؛ واإلساءة اللفظية والبدنية واملعنوية؛ والتمييز يف أم

   لوزارة العمل والضمان واالجتماعيTrabajo-800اخلط اهلاتفي   )ب(  
هذا اخلط اهلاتفي الذي ُيستخدم لتقدمي معلومات عن تطبيق قوانني العمـل حتـّسن       -٤٦٩

وكـل مكاملـة    .  تتيح املزيد من املرونة والكفاءة     ٢٠٠٥كثرياً بإنشاء قاعدة بيانات يف عام       
 ُتسجل إلكترونياً، وميكن استخدام املعلومات املتحصل عليها بالوصـول بـسرعة إىل             واردة

التاريخ، واجلنس، والنشاط االقتصادي، وحمل اإلقامة، والوظيفة،       (البيانات وملراجعة املتغريات    
وقد أعدت هذه األداة باالشتراك     ). واالستفسار، والعمر، واجلنسية، ومدة العمل يف الوظيفة      

وأطلق السجل اإللكتـروين يف     .  العدل بني اجلنسني ووحدة سوق العمل بالوزارة       بني وحدة 
لـوزارة العمـل    ، وحدة العدل بني اجلنسني التابعة       Memoria (٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين 

  ).٢٠٠٧يناير /  وكانون الثاين٢٠٠٥ديسمرب / والضمان االجتماعي، كانون األول
 استفساراً عن طريق هذا اخلط اهلـاتفي؛  ١ ٩٣٠، جرى الرد على   ٢٠٠٣ويف عام     -٤٧٠

.  يف املائـة   ٢٨٧ استفساراً، ويشكل هذا زيـادة نـسبتها         ٧ ٤٧٠، ورد   ٢٠٠٤ويف عام   
 على األقل من املتصلني نساًء يطلنب معلومات عن مسائل تتعلق باحلمل والرضاعة             ٤٥ وكان

آخرون أسئلة عن    رجالً   ٣ ٠٧٥ امرأة و  ٤ ٣٥٠وسألت  . والتحرش اجلنسي والصحة املهنية   
، ُبذل  ٢٠٠٤ويف عام   . مواضيع مثل األجور والعطالت واإلجازات وإهناء اخلدمة واالستقالة       
؛ ومت الـرد    )Aguinaldo(جهد خاص للرد على استفسارات تتعلق مبكافـأة هنايـة الـسنة             
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وتقدم مبعظم األسئلة عمال يف قطاع      .  رجالً ١٦٩ امرأة و  ٢٣٨ استفسارات من    ٤٠٧ على
/ يناير وتشرين الثاين  / وفيما بني كانون الثاين   ). ١٤٤(ومؤسسات أعمال   ) ٢٠٨(اخلدمات  

 استفساراً عن قضايا تتعلـق بالعمـل، قـدمت          ٥ ٤٨٢، ورد ما جمموعه     ٢٠٠٥نوفمرب  
وتعلقـت االستفـسارات    .  استفساراً ٢ ٣٦٤منها وقدم الرجال     استفساراً   ٣ ١١٨ النساء

. خلدمة واالستقالة واألجور وتعويض هناية اخلدمـة      بقضايا مثل العطالت واإلجازات وإهناء ا     
وسألت اثنتان وعشرون امرأة أسئلة تتعلق باحلمل والرضاعة الطبيعية والتحـرش اجلنـسي             

، وحينمـا كانـت     ٢٠٠٦يونيه  / يناير وحزيران / وفيما بني كانون الثاين   . والصحة املهنية 
 مكاملة من عمال وأربـاب      ٢ ٢٩٣الوحدة هي املسؤولة عن اخلط اهلاتفي، ورد ما جمموعه          

تقريران أعدهتما وحـدة    (عمل تطلب مجيعها املشورة املتعلقة بالعمل بشأن عدد من القضايا           
  ). ٢٠٠٥ديسمرب / ، وكانون األول٢٠٠٥يناير /العدل بني اجلنسني، كانون الثاين

شأن ومع األخذ يف احلسبان أن عدداً ضئيالً فقط من النساء يتصلن خبط املساعدة ب               -٤٧١
قضايا تؤثر عليهن مباشرة، يتضح أنه ال بد من شن محلة مكثفة لنشر املعلومات املتعلقة خبط                

  . املساعدة

  اإلحصاءات املصنفة حبسب اجلنس يف وزارة العمل والضمان االجتماعي  )ج(  
/ ذكرت إدارة عالقات العمل بـوزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي يف آذار               -٤٧٢
تلك إحصاءات بشأن عدد الشكاوى الواردة من النساء الاليت يعانني           أهنا ال مت   ٢٠٠٧ مارس

الرسـالة  : املصدر(من التمييز يف العمل يف املؤسسات العامة واخلاصة، ونوع هذه الشكاوى            
 واملوجهة من إدارة عالقـات      ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٢٦ املؤرخة   DRT-147-2007الرمسية رقم   

  ).زارة العمل والضمان االجتماعيالعمل إىل كبري املوظفني اإلداريني بو
وملعاجلة هذا الوضع، أعد املعهد الوطين للمرأة ووحدة العدل بني اجلنسني التابعـة               -٤٧٣

 / نيـسان ٧ الـصادر يف     ٢٠٠٦-٢لوزارة العمل والضمان االجتمـاعي التوجيـه رقـم          
 هبدف تشجيع الوزارة على إعداد بيانات مصنفة حبـسب اجلـنس وإنتـاج              ٢٠٠٦ أبريل
  . اءات تراعي املنظور اجلنساينإحص
ويشكل تعداد البيانات املوزعة حبسب اجلنس واحداً من أكثر األدوات فائدة لرصد              -٤٧٤

ويتيح تصنيف الشكاوى حبسب اجلـنس      . وصول العمال إىل اخلدمات اليت تقدمها الوزارة      
  .لفت االنتباه إىل انتهاكات حقوق العمل للمرأة

   التوجيه يف جمال العمل والتوظيف- اتالنظام الوطين للمعلوم  )د(  
 ٢٠٠١أنشئ النظام الوطين للمعلومات وإنشاء الوظائف والتوظيـف يف عـام              -٤٧٥

غري أن وزارة العمل والضمان االجتماعي، بوصفها       . MTSS-29219مبوجب املرسوم رقم    
تقنية للنظام من الوكالة الرائدة يف هذا اجملال، مل توّجه الدعوة إىل أعضاء اجمللس واألمانة ال

العمـل والعمالـة،   : املصدر (٢٠٠٣أجل وضعه رمسياً موضع التنفيذ إال يف أواخر عام         
  ).املعهد الوطين للمرأة
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، قدم املعهد الوطين للمرأة من خالل عمله مع األمانة التقنية للنظام            ٢٠٠٥ويف عام     -٤٧٦
بلوغ توافق يف اآلراء بشأن     املشورة إىل مكتب العمل بشأن كيفية تنفيذ النظام والعمل على           
ومت التوصـل إىل توافـق      . تعديل مرسوم القرار املنشئ للنظام هبدف إدراج املنظور اجلنساين        

ومل يوقَّـع   . ، وأّيد التعديل وزير العمل آنـذاك      ٢٠٠٦اآلراء بشان التعديل املقترح يف عام       
ة القـوانني واملراسـيم      ألن إدار  ٢٠٠٦املرسوم ليتحول إىل قانون قبل تغيري اإلدارة يف عام          
  ).املرجع السابق: املصدر(التابعة لوزارة الشؤون الرئاسية اعترضت على لغته 

 مفاوضات مع اإلدارة اجلديدة، لكنها      ٢٠٠٦مايو  / ونتيجة لذلك، عقدت يف أيار      -٤٧٧
وقرر املعهد الوطين للمرأة ومعهد التعلّم الوطين ووزارة التعليم العـام حبـث             . مل ُتختتم بعد  

، تعمل فيها املؤسسات الثالث معـاً       ٢٠٠٨-٢٠٠٧إمكانية إجراء جتربة وساطة يف الفترة       
وأتيح التمويل مـن    . لكي تشكّل منوذجاً ميكن أن تعتمده وزارة العمل والضمان االجتماعي         

صـندوق  (خالل مشروع الربنامج االقتصادي للمرأة املعد من أجل نساء أمريكا الوسـطى             
  ).املرجع السابق: املصدر). (ي للمرأةاألمم املتحدة اإلمنائ

  اللجنة املشتركة بني الوكاالت للنهوض حبقوق العمل للمرأة ومحايتها  )ه(  
أعيد تنشيط اللجنة املشتركة بني الوكاالت للنهوض حبقوق العمل للمرأة ومحايتـها         -٤٧٨

القـانوين  وتتألف اللجنة من وحدة إدارة السياسة العامة ومن وحدة الوضع           . ٢٠٠٣يف عام   
حلقوق املرأة ومحايتها التابعة للمعهد الوطين للمرأة، ووحدة العدل بني اجلنسني التابعة لوزارة             
العمل والضمان االجتماعي، وأمانة املظامل لشؤون املرأة التابعة ألمانة املظامل، وبرنامج املرأة            

ـ           ة ومعاملـة اجملـرمني يف      والعدل والقضايا اجلنسانية التابع ملعهد األمم املتحدة ملنـع اجلرمي
  . الالتينية أمريكا
وقد عملت اللجنة باالشتراك مع هيئات أخرى على استعراض وحتليل تـشريعات              -٤٧٩

العمل القائمة واملقترحة وآثارها احملتملة، فوضعت معايري، واقترحت نصوصاً بديلة لألنظمـة     
  . أو تعديالت عليها، هبدف كفالة االمتثال حلقوق العمل للمرأة

، مـشرية إىل    "مرونة العمل "، أجرت اللجنة حتليالً ملشروع قانون       ٢٠٠٣ويف عام     -٤٨٠
كما أهنا صاغت مـشروع قـرار لتعـديل    . اآلثار السلبية للتشريع املقترح للنساء العامالت    

  .  من قانون العمل حبيث ينظم العمل املرتيل املدفوع األجر، كما هو مبني أدناه٨ الفصل
 قوانني أخرى تتعلق بقضايا العمل معروضة على جدول أعمال اجلمعية           ومثة مشاريع   -٤٨١

التشريعية، من بينها تعديل لقانون العمل يتصل بالتمييز يف التوظيف، ويوسع نطاق احلظـر              
ليشمل التمييز بسبب العمر واألصل العرقي ونوع اجلنس واإلعاقة والدين والتفضيل اجلنسي            

محاية حقوق املراهقني الذين يؤدون أعمـاالً مرتليـة،         وأمور أخرى، ومشروع قانون بشأن      
 مكـرراً  ٩٤ من مدونة األطفال واملراهقني وإضافة املـادة  ٩٧ينص على تعديالت يف املادة     

  . لتوفري املزيد من احلماية للعمال املراهقني
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  التوفيق بني السياسات االقتصادية الوطنية والربنامج االقتصادي للمرأة  )و(  
، أطلق صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة مـشروع الربنـامج            ٢٠٠٣م  يف عا   -٤٨٢

ويتمثل الغرض مـن الربنـامج يف       . االقتصادي للمرأة يف مجيع بلدان أمريكا الوسطى الستة       
إجراء حبث عن مشاركة املرأة يف سوق العمل املدفوع األجر وإعداد مقترحات بـسياسات              

اجلنساين يف االقتصادات الوطنية لكي يتم إلقاء الـضوء         عامة ترمي إىل تعميم مراعاة املنظور       
على حقيقة مفادها أن العمليات االقتصادية ليست حمايدة جنسانياً يف املسائل املتعلقة بقـوة              

ويتمثل . وتتمثل الفكرة يف تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة يف إطار االقتصادات الوطنية          . العمل
  . للمرأة يف جدول األعمال الوطينالتحدي يف إدراج الربنامج االقتصادي

وكان املشروع يف كوستاريكا يهدف إىل توليد ونقل املعرفة بكيفية عمل االقتصاد              -٤٨٣
وباآلثار اجلنسانية إىل أصحاب املصلحة الرئيسيني؛ وتعزيز قدرات املؤسسات العامة يف جمال            

 للمرأة الذي دخل بدوره يف      ويتوىل تنفيذ املشروع املعهد الوطين    . التحليل اجلنساين لالقتصاد  
شراكات مع مؤسسات عامة أخرى هي وزارات العمل والضمان االجتماعي، واالقتـصاد،            
والتخطيط، واملالية؛ ومع املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان، والبنك املركزي، ووزارة           

  . التجارة اخلارجية
إطار الربنامج االقتـصادي   سلسلة من الدراسات البحثية يف     ٢٠٠٥وُنفذت يف عام      -٤٨٤

.  برنامج كوستاريكا، ساعدت يف حتديد وضع املرأة يف وظائف التكنولوجيا املتقدمة  -للمرأة  
واهلدف من ذلك هو توجيه السياسة العامة مع أخذ جناحات أرباب العمل يف املمارسات اليت  

دمه كوستاريكا مـن    وهلذا أمهية خاصة بسبب ما تق     . تؤثر على املرأة وإخفاقاهتم يف احلسبان     
  . وجتري أدناه مناقشة نتائج هذا البحث. تشجيع لشركات التكنولوجيا املتقدمة

  الوضع الراهن فيما يتعلق باخلدمة يف املنازل املدفوعة األجر  -جيم   
واتصاالهتن . إن خادمات املنازل متناثرات على نطاق واسع ويصعب حتديد مواقعهن         -٤٨٥

راً لطبيعة عملهن، كما أهنن أكثر ضعفاً من معظم العاملني بأجر يف            االجتماعية قليلة جداً نظ   
بل إن قانون العمل يتضمن أحكاماً متصلة هبؤالء العامالت تشتمل          . مواجهة أرباب عملهن  
وبسبب ظروف عملهن اخلاصة، ليست خادمات املنازل على درايـة  . على استثناءات متييزية  

ومن املفارقات أن   . ندما يتعلق األمر بتقدمي الشكاوى    مبا هلن من حقوق، وما يدعمهن قليلٌ ع       
هذه الفئة من العمال تؤدي مهاماً أساسيةً لصحة األسر اليت يعملون لديها، حيث توفر بيئـة                

 XII Informe del Estado de: املصدر(نظيفة وتغذية سليمة ورعاية لألطفال واملسنني واملرضى 

la Nación 2006.(  
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 يف سبيل إعمال حقوق العمال خلدم املنـازل اختـذهتا الـدائرة             ومثة خطوة مهمة    -٤٨٦
 بشأن الطعـن    ٢٠٠٧مارس  /  يف قرارها الصادر يف آذار     )١٦(الدستورية حملكمة العدل العليا   

الدستوري الذي تقدمت به رابطة خادمات األسر املعيشية ضد أنظمة العمل خلدم املنـازل،              
  . نتهك مبدأ املساواة خلدم املنازلوبالتحديد ضد ثالث فقرات يف قانون العمل ت

ويف هذا احلكم، منحت الدائرة الدستورية خدم املنازل عطلة من يـوم واحـد يف                 -٤٨٧
كما أهنم ُمنحوا راحة ليـوم      . األسبوع بدالً من نصف يوم، كما هو حمدد يف قانون العمل          

لـنص الـذي    ومع ذلك، فقد أكدت الدائرة ا     . كامل يف أيام اإلجازات بدالً من نصف يوم       
 ساعة كحد أقصى، ولكنها حظرت علـى        ١٢يقضي بأن ميتد يوم العمل خلدم املنازل ملدة         

كما أهنا حكمت بدستورية قيـام أربـاب        . أرباب العمل مطالبتهم بالعمل ساعات إضافية     
 ساعة، مع مراعاة أن يكون يوم       ١٥العمل بتوزيع ساعات العمل االثنيت عشرة على فترة من          

وألغت الدائرة الدستورية أيضاً احلكم الوارد يف قانون العمل الـذي كـان             . العمل متواصالً 
 عاماً بالعمـل    ١٩ عاماً وأقل من     ١٢يقضي بإمكانية مطالبة خدم املنازل البالغني أكثر من         

واعترض ثالثة مستشارين حمتجني بأن يوم العمل ينبغي أال يتجاوز          .  ساعة يف اليوم   ١٢حىت  
وال يزال خدم املنازل يواجهون التحـدي املتمثـل يف          .  ساعة ١٢مثاين ساعات وأال يكون     

حتقيق يوم العمل املكّون من مثاين ساعات حىت يقفوا علـى قـدم املـساواة مـع كافـة                   
  . اآلخرين العمال
وعلى الرغم من أن مشروع القانون املعّدل للفصل الثامن من قانون العمل والناظم               -٤٨٨

 عاماً  ١٥أجر ظل على جدول أعمال اجلمعية التشريعية ملدة         لتوظيف خدم املنازل العاملني ب    
  . مشلت ثالث إدارات، فإنه مل يعتمد بعد

والغرض من مشروع القرار هو القضاء على مجيع األحكام التمييزية املتبقية يف قانون               -٤٨٩
العمل ومواءمة حقوق خدم املنازل مع حقوق العمال اآلخرين، وال سيما عن طريق إقـرار               

 العمل املؤلف من مثاين ساعات، والدفع عن ساعات العمل اإلضافية، والدفع عن أيـام               يوم
العطالت واإلجازات، وتوفري استحقاقات الضمان االجتماعي، والتعويض عن احلـوادث يف           

  .مكان العمل
 بفضل جهود بذلتـها جلنـة       ٢٠٠٣سبتمرب  /وقُدم نص بديل هلذه املبادرة يف أيلول        -٤٩٠

كاالت مكونة من املعهد الوطين للمرأة وأمانـة املظـامل لـشؤون املـرأة              مشتركة بني الو  
وقدمت مسامهات . ومستشارين من جلنة الشؤون االجتماعية ورابطة خادمات األسر املعيشية   
  .أيضاً وحدة العدل بني اجلنسني التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي

املوافقة واألقلية بـالرفض يف جلنـة       وحصل مشروع القرار على تصويت األغلبية ب        -٤٩١
مـايو إىل   /وُوضع على جدول أعمال الدورة العادية املعقودة من أيـار         . الشؤون االجتماعية 

__________ 

 .، قرار الدائرة الدستورية١٠انظر املرفق  )١٦(



CEDAW/C/CRI/5-6 

GE.10-42099 148 

ومل يوضع على جدول أعمال     . ، لكن اجللسة العامة مل تناقشه     ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
 / نيـسان  ٣٠ و ٢٠٠٦ديـسمرب   /  كانون األول  ١الدورة االستثنائية اليت ُعقدت فيما بني       

/  أيلـول  ١٨وتنتهي فترة السنوات األربع للنظر يف مشروع القـرار يـوم            . ٢٠٠٧ أبريل
 حيثون مستشاري   ٢٠٠٦سبتمرب  /وقد ظل مقدمو مشروع القرار منذ أيلول      . ٢٠٠٧ سبتمرب

  . اللجنة الدائمة املخصصة لقضايا املرأة على إقناع املندوبني بطلب التمديد
 بني اجلنسني التابعة ملنظمة العمل والضمان االجتمـاعي         وتعكف وحدة العدل    -٤٩٢

حالياً على العمل على إعداد مقترح بإجراء دراسة حبثية بشأن ظروف عمل خادمـات              
والوحدة عضو أيضاً يف جلنة هتدف إىل حتقيق        . املنازل وتأثري هذه الظروف على حياهتن     

مييزية اليت تفرضـها عليهـا      معاملة أكثر عدالة خلادمات املنازل أفضل من الظروف الت        
التقرير الدوري اخلامس عن االمتثال للعهد الدويل اخلـاص         : املصدر(التشريعات احلالية   

  ).٢٠٠٦باحلقوق املدنية والسياسية، 

  احلق يف املساواة يف األجر  )د(  

  نعدام مساواة العمال الذكور واإلناثالانعكاس : األرباح
 على انعدام املساواة يف معاملة العمـال الـذكور          تشكل جداول األجور مثاالً آخر      -٤٩٣

فالرجال يتمتعون مبيزة على النساء فيما يتصل بفروق الدخل بني العمال الـذكور             . واإلناث
 يف املائـة منـذ      ٠,٨وكانت فجوة الدخل بني النساء والرجال تـدور حـول           . واإلناث

 يف املائة يف    ٢١وة الدخل   وبلغت فج . ، وال يوجد ما يشري إىل اجتاه حنو التحسن        ١٩٩٠ عام
 ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـامي      ٢٣ و ٢٠، و ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٨؛ وبلغت   ١٩٩٠عام  
  .(Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007) على الترتيب ٢٠٠٦و

، حصلت النساء العامالت ذوات الدخل املعروف       ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠وفيما بني عامي      -٤٩٤
، رحبـت   ٢٠٠٣ويف عـام    .  يف املائة من األرباح اليت حصل عليها الرجـال         ٨٠حنو  على  
 يف املائـة؛ ويف     ٨٣,١، رحبـن    ٢٠٠٤ يف املائة مما رحبه الرجال؛ ويف عـام          ٨٠,٨ النساء
وكانت النسب املئوية يف املنطقة الوسطى أدىن مما كان         .  يف املائة  ٧٨,٢، رحبن   ٢٠٠٥ عام

 يف املائة مـن     ٧٨ و ٧٥لك املنطقة، حصلت النساء على ما بني        عليه املتوسط الوطين؛ ففي ت    
 يف املائـة يف     ٧٣,٩األجر الذي حصل عليه الرجال، وحصلن على نـسبة أقـل بلغـت              

  ).٢٠٠٦املعهد الوطين للمرأة،  (٢٠٠٥ عام
 يف  ٤٠ويف بعض الفئات الوظيفية، ال تتجاوز أجور النساء يف بعض األحيان نسبة               -٤٩٥

وحتدث أدىن الفروق بني األشخاص الذين يعملون يف القطاع  . لغ املدفوع للرجال  املائة من املب  
وتقل الفـروق  . العام ويف الوظائف التقنية ويف الدعم اإلداري وبني اُألجراء الذكور واإلناث     

يف حالة األجور اليت يدفعها القطاع العام، وإن كانت متوسطات أجور النساء أقـل مـن                 
  .متوسطات أجور الرجال
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وفيما يتعلق بوظائف حمددة، حتدث أكرب الفجوات يف احلرف ويف املناصب اإلدارية؛             -٤٩٦
وتكاد ال تكون هناك فجـوة بـني    . وتليها األنشطة املهنية والعمل الذي ال يتطلب مهارات       

والفروق بني الرجال والنساء كبرية يف القطـاع غـري          . اجلنسني يف وظائف الدعم اإلداري    
 كولون رحبها الرجل يف ١٠٠ كولوناً يف مقابل كل  ٥٨,٠٢حبت النساء   وهكذا، ر . النظامي

ومـن حيـث    . والفجوة أقل قليالً يف املناطق الريفية منها يف املناطق احلضرية         . ٢٠٠٥عام  
األشخاص (عند طريف اجلدول ) ٠,٧٠(مستوى التعليم، تكون نسبة الدخل هي النسبة الدنيا      

؛ وتبلغ الفجوة مداها بـني      )احلاصلون على درجة جامعية   الذين مل يتلقوا تعليماً واألشخاص      
 Política Nacional para la Igualdad y)األشخاص العاملني احلاصلني على تعليم ابتـدائي  

Equidad de Género, 2007 ،٢٠٠٦، واملعهد الوطين للمرأة.(  

  ١٦اجلدول 
ة بـني النـساء     نسبة متوسط الدخل الشهري لألشخاص العاملني يف الوظائف الرئيـسي         

والرجال حبسب فرع النشاط، واجملموعة الوظيفية، والفئة الوظيفية، والقطاع املؤسسي،          
  )باستثناء العمال بدون أجر (٢٠٠٦-٢٠٠٢ومستوى التعليم، 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٠٫٧٧ ٠٫٧٧ ٠٫٨٣ ٠٫٨١ ٠٫٨٢ )أ(فرع النشاط

 ٠٫٩ ٠٫٨ ٠٫٨ ٠٫٨٨ ٠٫٨٢ الزراعة وتربية املاشية

 ٠٫٦٤ ٠٫٦ ٠٫٦٦ ٠٫٦٧ ٠٫٦٦ التصنيع

 ١٫٥٧ ٠٫٧٨ ١٫٣٢ ٠٫٨ ١٫٠٣ اإلمداد بالكهرباء والغاز واملياه

 ١٫٢١ ٠٫٩ ١٫٠٤ ١٫١٩ ١٫٠٣ التشييد

 ٠٫٦٦ ٠٫٦٤ ٠٫٦٩ ٠٫٦٥ ٠٫٦٢ جتارة اجلملة والتجزئة؛ واإلصالح

 ٠٫٦٤ ٠٫٦١ ٠٫٦٥ ٠٫٦٥ ٠٫٥٩ الفنادق واملطاعم

 ٠٫٩٩ ١٫١٥ ١٫١٢ ١٫٠٩ ١٫٠١ النقل واالتصاالت

 ٠٫٧٢ ٠٫٦٣ ٠٫٦٦ ٠٫٧٤ ٠٫٨ الوساطة املالية

 ٠٫٧٥ ٠٫٨٩ ٠٫٩١ ٠٫٧٢ ٠٫٨١ العقارات

 ٠٫٩٣ ١٫٠٧ ٠٫٩٧ ١٫٠٨ ٠٫٩٧ اإلدارة العامة

 ٠٫٩١ ٠٫٩٤ ٠٫٩ ٠٫٨٧ ٠٫٧٧ التعليم

 ٠٫٧ ٠٫٧١ ٠٫٨٢ ٠٫٦٩ ٠٫٩ الصحة والعمل االجتماعي

 ٠٫٧٧ ٠٫٦٩ ٠٫٦٢ ٠٫٥٦ ٠٫٦ أنشطة اخلدمات اجملتمعية والشخصية

األسر املعيشية اخلاصة بوصفها 
 أرباب عمل

٧٢ ٠ ٠٫٧٤ ٠٫٦  ٠٫٦٣ ٠٫٦٥ 

 ٠٫٧٧ ٠٫٧٧ ٠٫٨٣ ٠٫٨١ ٠٫٨٢ )ب(ليةيغالتشاجملموعات 

 ٠٫٩ ٠٫٨١ ٠٫٥٨ ٠٫٨٩ ٠٫٩٥ املستوى اإلداري العام واخلاص

 ٠٫٦٢ ٠٫٧١ ٠٫٧٥ ٠٫٧٣ ٠٫٧٥ املستوى الفين والعلمي والفكري

 ٠٫٩٢ ٠٫٨٨ ٠٫٨١ ٠٫٧٦ ٠٫٨٤  املتوسطاملستوى التقين والفين
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٠٫٨٩ ٠٫٦٥ ٠٫٩٦ ٠٫٩١ ٠٫٩٢ الدعم اإلداري

 ٠٫٦ ٠٫٤٢ ٠٫٦٦ ٠٫٦٥ ٠٫٦٢ البيع يف املتاجر وتقدمي اخلدمات

اليت تتطلب "اك، وصيد األمسالزارعة 
 "مهارة

٠٫٥٨ ٠٫٤ ٠٫٥٨ ٠٫٥٤ ٠٫٥٤ 

التشييد وامليكانيكا وفنون   احلرف و 
عات، الرسوم التصويرية واملـصنو   

 "اليت تتطلب مهارة"

٠٫٤ ٠٫٤٤ ٠٫٥٤ ٠٫٤٣ ٠٫٥١ 

 ٠٫٧ ٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٠٫٧٢ ٠٫٦٥ جتميع اآلالت وتشغيلها

 ٠٫٦٧ ٠٫٦٦ ٠٫٦٩ ٠٫٧٣ ٠٫٧٢  اليت ال تتطلب مهاراتاملهن

 ٠٫٧٧ ٠٫٧٧ ٠٫٨٣ ٠٫٨١ ٠٫٨٢ الفئة الوظيفية

 ٠٫٥٤ ٠٫٧٣ ٠٫٨٤ ٠٫٩ ١٫٠٣ رب العمل أو الشريك النشط

 ٠٫٥٢ ٠٫٥ ٠٫٦١ ٠٫٥٦ ٠٫٦٦ اصالعامل حلسابه اخل

 ٠٫٨٧ ٠٫٨٥ ٠٫٩١ ٠٫٩ ٠٫٨٦ األجري

 ٠٫٧٧ ٠٫٧٧ ٠٫٨٣ ٠٫٨١ ٠٫٨٢ القطاع املؤسسي

 ٠٫٨٦ ٠٫٧٣ ٠٫٩ ٠٫٩١ ٠٫٨٧ القطاع العام

 ٠٫٨ ٠٫٥ ٠٫٨٨ ٠٫٩٨ ٠٫٩٢ احلكومة املركزية

 ٠٫٩٤ ٠٫٨٥ ٠٫٩٥ ٠٫٨٨ ٠٫٨٦ بقية القطاع العام

 ٠٫٦٦ ٠٫٦٦ ٠٫٧١ ٠٫٧ ٠٫٧١ القطاع اخلاص

  ٠٫٧٧ ٠٫٨٣ ٠٫٨١ ٠٫٨٢ مستوى التعليم

  ٠٫٧ ٠٫٧ ٠٫٥٩ ٠٫٧٢ بال تعليم

  ٠٫٥٩ ٠٫٦٤ ٠٫٦١ ٠٫٦٢  غري مكتمل-ابتدائي 

  ٠٫٥٥ ٠٫٦١ ٠٫٦ ٠٫٥٩  مكتمل-ابتدائي 

  ٠٫٦٤ ٠٫٦٦ ٠٫٦٥ ٠٫٥٩  غري مكتمل-ثانوي 

  ٠٫٧٤ ٠٫٧٤ ٠٫٦٧ ٠٫٧٤  مكتمل-ثانوي 

  ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫٧٢ جامعي وشبه جامعي

  .Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 2007 :املصدر
  .International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC, Rev.3)  )أ(
  .Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica (COCR-2000)  )ب(



CEDAW/C/CRI/5-6 

151 GE.10-42099 

 دراسة حبثية    برنامج كوستاريكا املذكور آنفاً    -االقتصادي للمرأة   الربنامج  وأجري    -٤٩٧
 Del Trabajo al Trabajo. Orientaciones hacia el Trabajo Remunerado de lasبعنـوان  

Mujeres en Costa Rica
  :وفيما يلي بعض نتائج الدراسة. )١٧(

هذا التضارب  تؤكد البيانات وجود تضارب بني مسؤوليات العمل واألسرة، ويبلغ           •
 ؛مداه بني النساء الاليت لديهن أطفال صغار

كون املرأة املوفر الوحيد أو املوفر الرئيسي لدخل األسرة أم ال يؤثر بـشدة علـى                 •
 ؛مشاركتها يف سوق العمل

ربات األسر املعيشية والزوجات والشريكات هن أقرب إىل املـشاركة يف سـوق              •
وكون املرأة املوفر الرئيسي .  ناشطنيالعمل عندما يكون أزواجهن أو شركاؤهن غري

لدخل األسرة املعيشية يرفع احتماالت إقباهلا على العمل حىت لو كانت تتحمل أيضاً     
مسؤوليات رئيسية عن رعاية األطفال؛ ويفترض هذا أن الضرورة االقتصادية عامل           

 ؛ُمحدد يف قرار املرأة بالتماس العمل املدفوع األجر

 االقتصادي، ارتفعت مشاركة املرأة يف سـوق        -الجتماعي  كلما ارتفع املستوى ا    •
ويؤكد حتليل للصلة بني املشاركة يف سوق العمل ومستوى التعليم العالقـة            . العمل

كلمـا  :  االقتصادي واملشاركة يف سوق العمل     -املباشرة بني املستوى االجتماعي     
ـ             ة ربـات   ارتفع مستوى التعليم، ارتفعت معدالت مشاركة املرأة يف كل مـن فئ

 ؛البيوت، وفئة الزوجات والشريكات

ويعرب عن هذا ارتفاع    . تكون النساء الاليت يدخلن سوق العمل يف وضع غري مستقر          •
النسبة املئوية ملن يشاركن منهن يف األنشطة غري النظامية أو األنـشطة حلـساهبن              

 ؛ جداًاخلاص، أو األنشطة اهلامشية أو أنشطة الكفاف اليت حيققن منها رحباً ضئيالً

النساء الاليت يؤدين عمالً مدفوع األجر يضطررن دائماً إىل تطبيـق اسـتراتيجيات            •
وال بد ألي برنامج    . للتوفيق بني عملهن املدفوع األجر وعملهن غري املدفوع األجر        

يهدف إىل تغيري مشاركة املرأة يف سوق العمل من أن يضع يف اعتبـاره األنـواع                
عة األجر وغري املدفوعة األجر، اليت تشكل جزءاً مـن          املختلفة من األعمال، املدفو   

 ؛حياة املرأة

فالدولة تفعـل  . املساعدة اليت تقدمها الدولة يف جمال رعاية األطفال قليلة أو منعدمة           •
القليل جداً لتيسري الظروف املشجعة النضمام املرأة إىل قوة العمل، بـل وحـىت يف          

ع جداول زمنية مواتيـة للعمـال       توفري فرص الوصول إىل اخلدمات عن طريق وض       
__________ 

ومشلت اإلنـاث الـيت تتـراوح    . ركزت الدراسة البحثية على النساء الاليت يؤدين عمالً مدفوع األجر       )١٧(
وجـرى التحليـل    . اماً والاليت يشكلن جزءاً من السكان الناشطني اقتصادياً        ع ٤٤ و ٢٥أعمارهن بني   

 .النوعي يف املنطقة الوسطى
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ويعاجل العديد من النساء هذا الوضع      . وتقدمي اخلدمات بسرعة ويف الوقت املناسب     
. بالتدقيق يف اختيارهن للعمل وساعات العمل، أو حياولن القيام بذلك على األقـل            

وتبني مقابالت جرت مع نساء عامالت أن ما حيتجن إليه هو املرونة يف أثناء يـوم                
فما حيتجن إليه هو التمكن من أن يوقفن إحـدى          .  وليس يف أثناء األسبوع    العمل،

املهام للقيام مبهمة أخرى، وما من شيء بوسعه أن يؤدي إىل نتائج عكسية أكثر من               
العمل لساعات طويلة على مدى فترة من أربعة أيام، كما هو مقترح يف مـشروع               

 ؛ال بأس بهالقانون املعروض على اجلمعية التشريعية منذ وقت 

ومن تدابري السياسة العامة القصرية األجل اليت ميكن أن تساعد يف ذلـك توعيـة                •
اجلمهور حبقيقة أنه ال ميكن أن يكون هناك جمتمع من دون رعاية لألطفال، وأنـه               

ميكن أن يتوقع من النساء أن يظللن اجلهة الوحيـدة أو الرئيـسية الـيت تـوفر                  ال
 ؛الرعاية هذه

و توسيع نطاق اخليارات املتاحة للنساء من أجل اجلمع بني خمتلف           إذا كان اهلدف ه    •
أنواع العمل وتقاسم مهام معينة مع الرجال، فينبغي أن تشجع السياسات العامـة             

  . التدابري اليت تضع يف اعتبارها احتياجات النساء واهتماماهتن

  احلق يف الضمان االجتماعي؛ واحلق يف إجازة مدفوعة األجر  )ه(  

  وسالمة ظروف العملاحلق يف الوقاية الصحية   )و(  
  حق ال متارسه نساء كثريات: الوصول إىل الضمان االجتماعي

  وضع خادمات املنازل  )أ(  
فيما يتعلق مبسألة التضامن االجتماعي، تربز مرة أخرى مسألة خادمات املنازل، نظراً      -٤٩٨

 ومن بني مجيـع خادمـات املنـازل         .ن عليها يف البلد   ألهنن ما زلن أقل فئة من العمال مؤمَّ       
باملقارنـة مـع    ( يف املائة بغطاء صحي      ٢٨,٢املذكورات يف اإلحصاءات، ال تتمتع سوى       

 يف  ٢٣,١، وتتمتـع    ) يف املائة من السكان الناشطني اقتصادياً يف القطاع اخلاص         ٥٧,٩ نسبة
ـ ٤٨,٨باملقارنة مع (املائة بغطاء عن العجز، والشيخوخة، والوفاة        ة مـن الـسكان    يف املائ

  ).XII Informe Estado de la Nación, 2006: املصدر) (الناشطني اقتصادياً يف القطاع اخلاص
ويف حالة الغطاء املتعلق بالعجز والشيخوخة والصحة، فإن نسبة مئوية مرتفعة مـن               -٤٩٩

خادمات املنازل تأيت من املهاجرات ومعظمهن يعدن إىل بلداهنن األصلية قبـل أن يكتـسنب     
ويف غياب اتفاقات بني صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي      . احلق يف املعاش التقاعدي   

ومؤسسات الضمان االجتماعي يف بلداهنن األصلية، ال ُتحسب مسامهاهتن يف التأمني املتعلق            
بالشيخوخة يف املعاش التقاعدي لبلداهنن األصلية، وهذا ُيثنيهن عن االنضمام إىل الربنـامج             

  .اريكاكوست يف
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إذ ليست  . ووضع خادمات املنازل هؤالء كأجنبيات يضيف عقبات أخرى أمامهن          -٥٠٠
لدى موظفي صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي فكرة واضحة عن اشتراطات هؤالء           

ومثة اعتقاد بأن احلصول على تغطية مبوجب خطط صندوق . السكان أو أي مهاجرين آخرين
كي يفرض على املهاجرين امتالك أوراق سـليمة وتـرخيص          الضمان االجتماعي الكوستاري  

وهذا يعين أن املهاجرين جيدون صعوبة كبرية يف احلصول على التغطية           . إقامة ساري املفعول  
  ).املرجع السابق) (إما كأجراء أو كعمال مستقلني(حىت عندما يؤدون عمالً مدفوع األجر 

  ") ربات البيوت("مدفوعة األجر وضع املرأة اليت تؤدي مهاماً مرتلية غري   )ب(  
كفئة قطاعاً مهماً من السكان ينبغي أن يشمله التأمني الصحي          " ربات البيوت "متثل    -٥٠١

فهن يؤدين دوراً أساسياً كأمهات ويف االضطالع       . والتأمني ضد العجز والشيخوخة والوفاة    
رضى، وتعلـيم الفتيـات     مبسؤولياهتن املتعلقة بتنشئة األطفال، والصحة، والتغذية، ورعاية امل       

والفتيان، واألنشطة اليومية؛ كما أن دورهن أساسي يف إدارة موارد األسرة وإنشاء الوظائف             
وتضطلع ربات البيوت أيضاً بأنشطة أخرى ال يدر العديـد          . اجلديدة وإدرار الدخل اإلضايف   

ز الطبية، واملساعدة   منها دخالً مثل العمل مع مجاعات اجملتمع احمللي، ورعاية املرضى يف املراك           
  ).املرجع السابق(يف أنشطة التدريب 

ربات (" شخصاً يف العمل املرتيل غري املدفوع األجر         ٦٢٠ ٥٧٧ويشارك ما جمموعه      -٥٠٢
ويتمتـع  ).  يف املائـة   ٩٨,٨(وتشكل النساء الغالبية العظمى من هؤالء السكان        "). البيوت

 يف املائة منهم على الغطاء      ٥٩حيصل  ):  املائة  يف ٨٥(غالبية أفراد هذه الفئة بالتأمني الصحي       
 يف املائة على الغطاء من      ٨التأميين بطريقة غري مباشرة من خالل العمال املشتركني؛ وحيصل          

ألهنـم  ( يف املائة على الغطاء من الدولة      ١٦أصحاب املعاشات التقاعدية املشتركني؛ وحيصل      
منهم نظـاُم املعاشـات التقاعديـة لغـري         ؛ ويغطي اثنني يف املائة      )يعيشون حتت خط الفقر   

غري أن مخس عشرة يف املائة من ربات البيـوت ال يتمـتعن بغطـاء صـحي                 . املشتركني
  ).السابق املرجع(

وعلى العكس من الوضع القائم فيما يتعلق بالتأمني الصحي، ال يتمتع معظم هؤالء                -٥٠٣
لى غطاء من نظام املعاشات     وال حيصل ع  . األشخاص حبماية ضد العجز والشيخوخة والوفاة     
  ).املرجع السابق(التقاعدية سوى األشخاص املؤمن عليهم مباشرة 

يـبني  . وتقدم األشكال التالية توضيحاً حلالة النساء يف ظل نظام املعاشات التقاعدية            -٥٠٤
الشكل األول الفجوة بني الرجال والنساء فيما يتعلق بعدد األشخاص املؤمن عليهم مباشـرة          

وتوضح هذه البيانات هيمنـة  . ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٣النظام يف أثناء الفترة بني عامي      مبوجب  
. الرجال على الوظائف األكثر استقراراً اليت متكنهم من االنضمام إىل نظام املعاشات التقاعدية  

ويبني هذا الشكل أيضاً أن عدداً أقل من النساء مشموالت بالتأمني نظراً لوجود عدد قليـل                
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 قوة العمل وكذلك لوجود عدد كـبري مـن النـساء يف قطـاع االقتـصاد                 من النساء يف  
  .النظامي غري

  ٢٤الشكل 
األشخاص الناشطون احلاصلون على غطـاء مباشـر للمعاشـات التقاعديـة حبـسب              

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣ اجلنس،
  

  

  

  

  

  
  .Informe Estado de la Nación 2006معلومات موثقة استناداً إىل   :املصدر

إىل ذلك، تبني األرقام املقدمة من صندوق الضمان االجتماعي يف خالل           وباإلضافة    -٥٠٥
 أن من بني األشخاص املسجلني يف نظام العجز والشيخوخة والوفـاة والبـالغ              ٢٠٠٥عام  

 يف املائة، وحيصلون    ٥٤,٤ شخصاً، تبلغ نسبة املستفيدين من الرجال        ١١٣ ١١٤جمموعهم  
ستني من عمـرهم يف املتوسـط؛ وباملقارنـة،         على معاشهم التقاعدي وهم يف اخلامسة وال      

 يف املائة من النساء بالتأمني، وحيصلن على معاشاهتن التقاعدية وهن يف الرابعـة              ٤٥,٦ تتمتع
ومن بني األشخاص الذين حيصلون على املعاشات التقاعدية للعجز والبالغ . والستني من العمر 

 يف املائة؛   ٢٨,٧وتشكل النساء    يف املائة،    ٧١,٣ شخصاً، يشكل الرجال     ٤٢ ٣٦٩عددهم  
 Indicadores y Análisis de: املصدر( عاماً على التوايل ٥٥ عاماً و٥٩وتتراوح أعمارهم بني 

indicadores de género, Costa Rica 2005.(  
وعلى الرغم من أن معظم األشخاص املشمولني بنظام املعاشات التقاعدية هم مـن               -٥٠٦

ساء يكاد يكون مماثالً حيصلن على معاشات تقاعدية حيث يغطيهن          الرجال، فإن عدداً من الن    
  .شركاؤهن أو أبناؤهن/أزواجهن
وكما هو مبني يف الشكل التايل، تضيق الفجوة بني الرجال والنساء من حيث عدد                -٥٠٧

األشخاص الذين حيصلون على معاشات تقاعدية، غري أن الرجال ال يزالون حيصلون على هذا 
  .النساءاحلق أكثر من 
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  ٢٥الشكل 
األشخاص الذين حيصلون على معاشات تقاعدية مبوجب نظام املعاشات التقاعدية، حبسب           

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣اجلنس، 
  

  

  
  

  

  
  

  .Informe Estado de la Nación, 2006معلومات موثقة استناداً إىل   :املصدر

  وضع صاحبات األعمال احلرة  )ج(  
 يف  ١٨,٤ و ١٧,٢، كان ما بـني      ٢٠٠٦عام   إىل   ٢٠٠٢يف خالل الفترة من عام        -٥٠٨

وهؤالء النساء مطالبات باالشتراك يف نظام الضمان       . املائة من النساء يعملن حلساهبن اخلاص     
، وّسع صـندوق    ٢٠٠٧-٢٠٠٢ويف خالل الفترة    . االجتماعي بوصفهن من أرباب العمل    

ل نسبة مئويـة    وحتص. الضمان االجتماعي نطاق التغطية ليشمل العجز والشيخوخة والوفاة       
صغرية من هذه اجملموعة على غطاء من الضمان االجتماعي، وحىت عندما يـشملهن هـذا               

  .الغطاء، فإن الدولة ال تغطي اإلجازة املرضية أو إجازة األمومة
وقدمت دراسة أجراها املعهد الوطين للمرأة بشأن وصول املـرأة إىل اسـتحقاقات               -٥٠٩

 Estudio exploratorio sobre el acceso de las mujeres a(الضمان االجتماعي الكوستاريكي 

los beneficios de los seguros sociales en Costa Rica (2003)(   مسامهة يف مقتـرح جـرى 
تقدميه يف أثناء املفاوضات اليت دعا إىل عقدها صندوق الضمان االجتماعي الكوسـتاريكي             

: املصدر (٢٠٠٥-٢٠٠٤والوفاة يف الفترة    بغية إصالح نظام التغطية عن العجز والشيخوخة        
واستناداً إىل هذه ). Memoria Institucional, Administración 2002-2006املعهد الوطين للمرأة 

الدراسة وإىل الترتيبات اليت مت التوصل إليها نتيجة للمناقشة والعتماد اإلصـالحات، أقـدم              
 توسيع نطاق خـدمات الـضمان        على ٢٠٠٦-٢٠٠٢املعهد الوطين للمرأة خالل الفترة      

االجتماعي للمرأة، ساعياً إىل أن يكفل هلا استحقاقات املعاشات التقاعدية وإىل أن يرفع عدد              
  . النساء املؤهالت للحصول على اخلدمات الصحية بانتظام
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  ٢-١١املادة     
  ضمان محاية املرأة يف أثناء احلمل واألمومةلاختاذ التدابري املناسبة     

   احلوامل أو املرضعات احلماية اخلاصة للنساء العامالتىل تعزيز نظاماحلاجة إ
كثرياً ما ُتنتهك القواعد الرامية إىل محاية العامالت احلوامل أو املرضعات، مما يؤدي               -٥١٠

ومتثل هذه الشكاوى ثلث مجيع الـشكاوى       . بالنساء إىل تقدمي شكاوى عن انتهاك حقوقهن      
 قـد  ٢٠٠٤سبتمرب / وكان هذا املكتب حىت أيلول. ة لتفتيش العملاليت تتناوهلا اإلدارة العام 

 امرأة  ٥٠ شكوى من نساء أهنيت خدمتهن ألهنن كن حوامل أو مرضعات، ومن             ٢٦٦تلقى  
وتقع هؤالء النساء ضحايا للفصل أو اإليقـاف        . بدأ أرباب أعماهلن إجراءات إهناء خدمتهن     

كلفن بواجبات أخرى تـؤذيهن نفـسياً أو        عن اخلدمة دون مربر، وُيحرمن من الترقية، ويُ       
اجتماعياً، أو ُتخفض سنوات خدمتهن أو استحقاقاهتن للمعاشات التقاعديـة أو أقدميتـهن           

أمانة املظامل ومقترح قدمته وحدة العدل بني       : املصدر(بسبب حصوهلن على إجازات األمومة      
  ).اعة من قانون العمل بشأن إجازة الرض١٠٠ و٩٧اجلنسني بشأن املادتني 

وهلذا االنتهاك حلقوق املرأة آثار مناوئة على جودة حياهتا، تـنعكس يف معـدالت                -٥١١
واستبعاد هؤالء النساء من سوق العمل حيرمهن من احلق يف العمل           . البطالة والعمالة الناقصة  

  . ويف احلصول على احلماية اخلاصة اليت ينبغي أن توفرها هلم الدولة واجملتمع ككل
 على أمانة املظامل لشؤون املرأة يف أماكن العمل حاالت مؤكدة لنساء ختلني             وتعرض  -٥١٢

وتدرك أمانة املظـامل حقيقـة أن وزارة العمـل والـضمان            . عن إجازة األمومة والرضاعة   
االجتماعي تتلقى عدداً كبرياً من طلبات التصريح بإهناء خدمة احلوامل، وتشعر بأنه ينبغـي              

ن احلذر واحليطة لدى البت فيما إذا كانت تقبل هذه الطلبات أو            للوزارة أن تتوخى املزيد م    
ومن احملتمل أن ختضع النساء للضغط أو التحرش إلقناعهن بقبول إهناء اخلدمة إن مل              . ترفضها
  ).املرجع السابق(يستقلن 
وقد أكدت أمانة املظامل لشؤون املرأة يف تقاريرها أنه ال ميكن اسـتخدام احلمـل                 -٥١٣

ضد النساء من حيث ممارسات تعيينهن وظروف عملهن، وال ميكن اختاذ هـذين             والرضاعة  
وال ميكن إهناء خدمـة احلوامـل       . الوضعني سبباً إلهناء اخلدمة أو الرتكاب ممارسات متييزية       

وتؤكـد التقـارير    . عندما تكون هناك أسباب موضوعية وأكيدة الختاذ هذا اإلجـراء          إال
 تعزيز االمتثال لألنظمة املتعلقة باحلماية اخلاصـة للحوامـل   املذكورة آنفاً أيضاً على ضرورة 

 (Régimen de Protecciónاملنصوص عليها يف تشريعات العمل، وضرورة كفالة هذا االمتثال

Especial de las Mujeres Embarazadas) (التقارير السنوية ألمانـة املظـامل عـن    : املصدر
  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥، و٢٠٠٥-٢٠٠٤، و٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترات 
وعلى الرغم من الوضع املذكور أعاله، يقف هذا التقرير على عدد من اإلجـراءات                -٥١٤

اليت اُتخذت لتحسني محاية حقوق العمل للنساء احلوامل واملرضعات كما اقترحت اللجنـة             
  . ذلك فيما يتصل بالتقرير السابق املقدم من كوستاريكا
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سني التابعة لـوزارة العمـل والـضمان        وهكذا مثالً، قدمت وحدة العدل بني اجلن        -٥١٥
.  من قانون العمل   ١٠٠ و ٩٧ مقترحاً بتعديل املادتني     ٢٠٠٦ يف عام    الوزارةاالجتماعي إىل   

  : مشروع الرضاعة الطبيعية، جانبني من املسألةباسمويشمل املقترح، املعروف 
 لألمهات املرضعات يف أماكن عملهن ساعة واحدة كاملة         تتاح أن   ينبغي  )أ(  

وهذا مهم ألن التشريع احلايل ينص على أن للمرأة املرضعة راحـة            . تصلة للعناية بأبنائهن  وم
 دقيقة كل ثالث ساعات، أو نصف ساعة مرتني يف خالل يوم عملها إن فضلت               ١٥قدرها  
وهذا حيول دون متتع العديد من النساء هبذا االستحقاق، نظراً ألن أماكن عملهن بعيدة    . ذلك

 يكون فيها األبناء، أو ألن مكان العمل ليس فيه موضع مناسب للرضـاعة              عن منازهلن اليت  
ولدى بعض املؤسسات العامة أنظمة داخلية تقضي بأن تتاح للمرأة ساعة واحـدة             . الطبيعية

للرضاعة الطبيعية، فيتمكّن بذلك من بدء العمل متأخرات ساعة واحدة أو من تركه مبكـراً               
  .بساعة واحدة ل املعتادقبل املواعيد املقررة ليوم العم

ينبغي مطالبة مجيع الشركات بصرف النظر عن حجمها بأن حتجز مكانـاً       )ب(  
أو الستخراج حليبهن وختزينـه     /مناسباً لألمهات العامالت الاليت يرضعن أبنائهن لرعايتهم و       

 واملادة القائمة تفرض هذا االلتزام على الشركات اليت تعني أكثر من          . يف ظل ظروف مناسبة   
ويوجد العديد من الشركات الصغرية اليت يعمل هبا عدد من املوظفات أقل            .  امرأة عاملة  ٣٠

ومن مث، فهذه القواعد متيز ضد      . من العدد املنصوص عليه يف القانون للتمتع هبذا االستحقاق        
ولدى تلقي هذا املقترح، طلب مكتب وزير العمل من مديرية الشؤون           . األمهات العامالت 

 ٢٠٠٦فربايـر   / شباط ٢٨أن يصـدر رأياً يف هـذه املسألة، وقدم هذا الرأي يف           القانونية  
DAJ-D-030 .          وحدة : املصدر(واخلطوة الثانية هي إرسال هذا املقترح إىل اجلمعية التشريعية

 Security, Informe deالعدل بني اجلنسني التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي، الوثيقة 

Labores   ومديرية الـشؤون القانونيـة، الوثيقـة         ٢٠٠٧يناير  /الثاين، كانون ،DAJ-D-030 
  ).٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨الصادرة يف 

، نظمت وزارة العمل والضمان االجتمـاعي       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ويف    -٥١٦
حلقة عمل بشأن التقدم احملرز يف مساعدة احلوامل داخل وزارة العمل، هبدف اإلفادة عـن               

: املـصدر (الذي أحرزته الوزارة يف تقدمي املساعدة إىل احلوامل الاليت التمسن دعمها            التقدم  
، Informe de Laboresوحدة العدل بني اجلنسني التابعة لوزارة العمل والضمان االجتمـاعي  

  ).٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
ون القانونية  وقد شرع املكتب االستشاري لشؤون العمل الدولية التابع ملديرية الشؤ           -٥١٧

بوزارة العمل والضمان االجتماعي يف عملية لصوغ مشروع قانون وتقدميـه إىل اجلمعيـة              
 بـشأن مراجعـة     ١٨٣التشريعية ينص على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           

تقرير مديرية الشؤون القانونية بوزارة العمل والضمان االجتماعي رقم         (اتفاقية محاية األمومة    
DAJ-D-030 ٢٠٠٧مارس / آذار١٥ الصادر يف.(  
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، أصدرت مديرية الشؤون القانونية بوزارة التعليم العام، عاملةً علـى           ٢٠٠٣ويف عام     -٥١٨
قضية حمددة، قراراً ليس فقط يف صاحل حقوق األمهات وإمنا القّصر أيضاً بشأن زمن الرضـاعة                

 اختاذ الترتيبات الضرورية يف أثنـاء       وهكذا، قررت أن جيري   . الطبيعية الذي يسمح به القانون    
ساعات العمل لكي حتصل النساء على وقت للرضاعة الطبيعية، وأنه ينبغي أن يتاح هلن الوقت               

  .لبدأ العمل بعد الوقت املقرر املعتاد بنصف ساعة وإهنائه قبل املوعد املقرر بنصف ساعة

  ١٢املادة     
 التمييز ضد املرأة يف ميدان اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على  -١  

  .الرعاية الصحية
ضمان خدمات مناسبة للمرأة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد             -٢  
  .الوالدة

  الوصول إىل الرعاية الصحية  )أ(  
أحرزت كوستاريكا تقدماً كبرياً يف جمال الصحة كما تعرب عن ذلك املؤشرات الرئيسية               -٥١٩

 سـنة   ٧٩,١:  أعلى مستوى سجله البلد    ٢٠٠٥قد بلغ العمر املتوقع يف عام       ف. مثل العمر املتوقع  
. (XII Informe Estado de la Nación, 2005) للنـساء  ٨١,٤ للرجال و٧٦,٩أي  ؛لكال اجلنسني

وباملقارنة مع التقرير السابق، يسجل هذا فرقاً مقداره نقطة مئوية واحدة يف العمـر املتوقـع        
ويبني الـشكل   . ٢٠٠٥ يف عام    ٨١,٤ إىل   ٢٠٠٠ يف عام    ٨٠,٢ن  للمرأة، أي أنه ارتفع م    

التايل هذا الفرق من حيث العمر املتوقع عند الوالدة حبسب اجلنس خالل الفترة مـن عـام                 
  .٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٣

  ٢٦الشكل 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣العمر املتوقع عند الوالدة، حبسب اجلنس، 

 
 
 
 
  
 
 

  
  .Original tabulation based on Informe Estado de la Nación 2006معلومات موثقة استناداً إىل : املصدر
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وقد ارتفع العمر املتوقع يف خالل العقد املاضي بنحو عامني وأربعة أشهر، يف حـني      -٥٢٠
أن وفيات الرضع اخنفضت إىل أقل من عشر وفيات لألطفال دون السنة الواحدة من العمـر                

ات إىل جانب اخنفاض معـدالت اخلـصوبة        وتسجل هذه التغري  .  والدة حية  ١ ٠٠٠لكل  
املرحلة النهائية للتحول الدميغرايف وظهور منط جديد من اإلصابات الوبائية يكون فيه التقدم             
احملرز يف معدالت الوفيات متصالً بالوقاية واعتماد العادات الصحية، فـضالً عـن حتـسني             

بّين الشكل التايل معدل وفيـات      وي). املرجع السابق (التخلص من النفايات السائلة والصلبة      
وكما هو مبني، كان معدل وفيات الرضع       .  والدة حية، حبسب اجلنس    ١ ٠٠٠الرضع لكل   

  .بني اإلناث يف خالل السنوات الثالث املعنية أقل من معدل وفيات الذكور

  ٢٧الشكل 
ا، حبسب اجلنس، ـة يف كوستاريكـ والدة حي١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل 

٢٠٠٥-٢٠٠٢  
 
 
 
 
 
 
 
 

  .معلومات موثقة استناداً إىل وزارة الصحة، مكوِّن علم األوبئة والعلوم الدميغرافية : املصدر

 يف املائـة يف     ٢,٠٨وقد أخذ املعدل اإلمجايل للخصوبة يف االخنفاض؛ فقد كـان             -٥٢١
واخنفض معدل اخلصوبة على حنو خاص بني النساء        . ، وهو يعترب معدل التعويض    ٢٠٠٣ عام
 عاماً أكـرب    ٢٩ و ٢٠وحققت النساء اليت تتراوح أعمارهن بني       .  عاماً فأكثر  ٣٠ات  البالغ

  . يف املائة٢٠,٣عدد من الوالدات، وسجلت النساء دون العشرين من العمر 
 يف املائة من ارتفاع العمر املتوقع بني كال الرجـال والنـساء إىل              ١٠ويرجع حنو     -٥٢٢

لتغريات لدى الرجال وثلثاها لدى النـساء عـن         وينتج نصف ا  . االخنفاض يف وفيات الرضع   
ويتسق هذا مع التغريات اليت طرأت علـى        .  عاماً ٩٨ و ٦٥تغريات يف الوفيات للبالغني بني      

 عاماً وبـني    ٦٠حدث ثلثا الوفيات بني أشخاص تتجاوز أعمارهم        : منط اإلصابات الوبائية  
ويبني الرسم البياين ). رجع السابق امل(مخسة يف املائة فقط من األطفال دون اخلامسة من العمر           

؛ وكما هو مبني، كانت ٢٠٠٦ و٢٠٠٢التايل إمجايل الوفيات حبسب اجلنس فيما بني عامي        
  .الوفيات بني النساء أقل منها بني الرجال
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  ٢٨الشكل 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٢إمجايل الوفيات حبسب اجلنس، 

  
  
  
  
  
  
 

  .٢٠٠٧ارة التخطيط الوطين والسياسات االقتصادية، النظام الوطين ملؤشرات التنمية ملستدامة، وز: املصدر

 يف املائة من وفيات الذكور      ٣٧ عاماً فأكثر كانت     ٦٥ومن بني األشخاص البالغني       -٥٢٣
 يف املائة من وفيات اإلناث ترجع إىل السرطان، وأمـراض األوعيـة الدمويـة، وداء                ٤٤و

سرطان شيوعاً لدى النـساء     ويوضح الشكل التايل الوفيات حبسب أكثر أنواع ال       . السكري
  .؛ وكانت حاالت سرطان الثدي هي أكثر حاالت اإلصابة٢٠٠٥ و٢٠٠٢فيما بني عام 

  ٢٩الشكل 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٢الوفيات حبسب نوع السرطان األكثر شيوعاً بني النساء يف كوستاريكا 

  ) امرأة١٠٠ ٠٠٠مقربة إىل كل (

 

  .٢٠٠٦ة استناداً إىل وزارة الصحة، مكوِّن علم األوبئة والعلوم الدميغرافية، معلومات موثق: املصدر

وسرطان الثدي هو ثاين سبب للوفاة باألورام اخلبيثة بني النساء، وسـرطان عنـق                -٥٢٤
وخلصت أمانة املظامل، استناداً إىل عدد الشكاوى اليت تلقتها، إىل          . الرحم هو السبب الثالث   

اضحة بشأن سرطان الثدي وعنق الرحم، وعالوة على ذلك، يوجـد           أنه ال توجد سياسة و    
وأكثر املسائل حساسية هي    . نقص يف معدات االكتشاف املبكر هلذين النوعني من السرطان        
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وقُدمت شكاوى أيضاً   . نقص أجهزة تصوير الثدي الشعاعية يف مستشفيات املستوى الثالث        
حضرات الصيدالنية للعـالج باألشـعة      بشأن نقص األعضاء التعويضية للثدي؛ ونقص املست      

والعالج الكيميائي؛ وقوائم االنتظار إلجراء اختبارات اخلاليا، واألشعة على الثدي، واألشعة           
وتتطلب محالت الوقاية معدات وموارد بشرية مدربة جيب أن تتوافر . باملوجات فوق الصوتية

ويتمثل التحـدي يف    . ة الالزمة يف الوقت املناسب لكي يتثىن اكتشاف املشكلة وتقدمي الرعاي        
توسيع نطاق آليات الوقاية، وضمان الكشف املبكر عن األمراض، وتقدمي الرعاية الـصحية             
الشاملة، والتغلب على االختالالت وانعدام العدالة يف الوصول إىل كافـة أنـواع العـالج               

  ).Informe Annual 2005-2006أمانة املظامل، : املصدر(
ادة السبب الثاين للوفاة يف البلد، والسبب األول هو أمراض الـدورة   واألورام هي ع    -٥٢٥
وأنـواع  .  يف املائة من مجيع الوفيات     ٢٠والسرطان هو حالياً السبب يف أكثر من        . الدموية

هي سرطان اجللـد واملعـدة      ) ذكوراً وإناثاً (السرطان الرئيسية اليت تصيب إمجايل السكان       
شيوعاً بني النساء هي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم،         وأكثر أنواع السرطان    . والقولون

  .وأكثرها شيوعاً عند الرجال سرطان الربوستاتا
 حالة جديدة من سرطان الثدي كل سنة، وهذا هو          ٦٥٠وجيري تشخيص أكثر من       -٥٢٦

وقد ارتفعت حاالت اإلصابة هبـذا الـسرطان   . ثاين أكثر أنواع السرطان شيوعاً بني النساء     
ومن حيث العمر، ُيشخص عـدد      . ٢٠٠٠-١٩٩٠ يف املائة يف خالل الفترة       ٤٥بأكثر من   

 عاماً، ويتزايد اخلطر مـع      ٥٠ و ٤٠كبري من احلاالت بني النساء اليت تتراوح أعمارهن بني          
وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف، يتمركز املرض يف املناطق احلضرية للـوادي           . التقدم يف العمر  

 يف املائة يف السنوات األخرية، وإن كان ال يـزال     ١٠يات بنحو   وقد اخنفضت الوف  . األوسط
 وفاة سنوياً، وال سيما بني الفئات العمرية األكرب سناً؛ وحتدث الوفيات ٢٠٠حيدث أكثر من 

وزارة الصحة، مكوِّن العلـوم     : املصدر(يف نفس املناطق اجلغرافية اليت حتدث فيها اإلصابات         
  ).الدميغرافية وعلم األوبئة

ويتسبب سرطان عنق الرحم حالياً يف أكرب عدد من احلاالت اجلديدة إلصابة اإلناث               -٥٢٧
 حالة كل سنة؛ وحلسن احلظ أن معظـم هـذه احلـاالت             ٩٠٠ويشخص حنو   . بالسرطان

ويشخص عدد  .  حالة فقط  ٣٠٠تكتشف يف الوقت املناسب، وأن احلاالت االستشرائية تبلغ         
وعلى العكـس  . اماً، ويرتفع اخلطر مع التقدم يف السن ع٣٠كبري من احلاالت بدءاً من سن       

من حالة سرطان الثدي، ينتشر سرطان عنق الرحم أكثر ما ينتـشر يف املنـاطق الريفيـة،                 
وقد اخنفضت الوفيات يف السنوات األخرية كما يعكس ذلك         . سيما يف املناطق الساحلية    وال

وتلقـى  .  السنوات اخلمس املاضية    يف املائة على مدى    ٢٥اخنفاض تلك املعدالت بأكثر من      
  . امرأة حتفها سنوياً بسبب سرطان عنق الرحم١٠٠أكثر من 

ويرجع هذا االخنفاض جزئياً إىل اجلهود املبذولة على مدى السنوات العشر املاضـية           -٥٢٨
ففي خالل التسعينيات من القرن العشرين، أُعيد تنظـيم         . لتحسني جودة برامج االكتشاف   
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ف املبكر لسرطان عنق الرحم، واختذت تدابري لزيادة التغطية، فـضالً عـن             برنامج االكتشا 
وجيري املخترب الوطين لعلم اخلاليا الذي . جودة اختبارات اخلاليا وإجرائها يف الوقت املناسب     

وقد مكّن متركز هذه    .  يف املائة من مجيع االختبارات يف البلد       ٩٠أنشئ هلذا الغرض أكثر من      
 على املوظفني املتخصصني يف منطقة جغرافية واحـدة ومـن االحتفـاظ             اخلدمة من اإلبقاء  

ومثة سبب أدى إىل خفض حـاالت اإلصـابة         . بسجالت مؤمتتة وإدارة نظم ملراقبة اجلودة     
بسرطان عنق الرحم وحاالت الوفيات النامجة عنه يتمثل يف اخنفاض معدل اخلصوبة، نظـراً              

وعلى الرغم مـن    . يف اإلصابة بأورام عنق الرحم    ألن كثرة عدد األبناء تشكل عامالً حامساً        
هذه اجلهود، ال تزال هناك أوجه قصور خطرية فيما يتعلق بتنسيق هذه الربامج ألسباب من               
بينها إلغاء إدارة مكافحة السرطان يف صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي اليت كانت            

وتناقش أدناه قرارات جملـس     . قد اضطلعت بدور مهم يف تنسيق جهود مكافحة هذا املرض         
  .إدارة صندوق الضمان االجتماعي يف هذا الشأن

 هو مركـز    )www.proyectoguanacaste.org(ومشروع علم األوبئة يف غواناكاسيت        -٥٢٩
 ٢٠حبوث كان جيري دراسات بشأن أسباب اإلصابة بأورام عنق الرحم والوقاية منها طوال              

ون تقارير مفصلة بالتعاون مع املعهـد الـوطين         ع يعدّ وكان الباحثون يف هذا املشرو    . عاماً
للسرطان يف الواليات املتحدة بشأن الصفات الوبائية لإلصابة بفريوس الورم احلليمي البشري            

وهم جيرون حالياً دراسة إلجراء تقييم مستقل لفعالية أحد         . وعالقته باآلفات قبل السرطانية   
الـدكتور  ) (١٨ والفريوس ١٦الفريوس (لفريوس اللقاحات ضد النوعني الرئيسيني من هذا ا    

كما اشترك صندوق الضمان االجتماعي يف هذا املشروع ). ٢٠٠٧هرييرو، منسق املشروع، 
الذي كان موضوعاً لتحقيق صحفي نظراً لبعض األسئلة اليت طُرحـت بـشأن الوسـائل               

  .روعوأنشئت جلنة معنية باألخالقيات لرصد التطورات يف هذا املش. املستخدمة
 Plan de atención a la salud de lasووضع الصندوق خطة أطلـق عليهـا اسـم      -٥٣٠

personas 2001-2006 .    ،وجرت دراسة يف إطار هذه اخلطة للحالـة الـصحية والوفيـات
وباإلضافة إىل هذه اجملاالت، ُدرس عدد من       . واألمراض، والتغريات الدينامية يف أمناط احلياة     

لى املرأة، مشلت أورام عنق الرحم والثدي، وصحة األمهات واألطفال،          املشاكل اليت تؤثر ع   
  .فضالً عن التدخالت املقترحة للتعامل معها

 أعاله، وهي أن األورام اخلبيثة هي السبب الثـاين          املذكورةوأكدت اخلطة النتائج      -٥٣١
 ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٣,١(والسبب األول يف حالة النساء هو سرطان الثدي         . للوفاة يف البلد  

) ١٤,٤(، والثالث هو سـرطان عنـق الـرحم          )١٦,٦(؛ والثاين هو سرطان املعدة      )امرأة
 Registro Nacional de Tumores, Ministerio de Salud. Plan de atención a la: املـصدر (

salud de las personas 201-2006).  
 ١٨د يف    املعقـو  ٨٠٥٧واعتمد صندوق الضمان االجتماعي يف اجتماعـه رقـم            -٥٣٢
 قراراً بشأن تعزيز الشبكة الوطنية لألورام، مشل عدداً من املبادئ التوجيهية            ٢٠٠٦مايو  /أيار
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السياساتية اليت ستمكن الصندوق من إنشاء آلية للتنسيق مع وزارة الصحة ومعهد السرطان             
وتنص هذه املبادئ التوجيهية على إعداد خطة وطنية ملكافحـة الـسرطان            . الكوستاريكي

صندوق الضمان االجتماعي، قرار جملس إدارة الصندوق بشأن تعزيـز الـشبكة            : صدرامل(
  ).٢٠٠٦الوطنية لألورام، 

ويف سياق التقرير السنوي للنظام الوطين لتحليل وفيات األمهات والرضع، أُعـدت              -٥٣٣
خطة وطنية بشأن الوقاية من وفيات الرضع وتعزيز صحة األمهات والصحة قبل الـوالدة يف            

، ونصت هذه اخلطة على أهداف وغايات حمددة، فضالً عن دراسـة            ٢٠٠٦-٢٠٠٢ترة  الف
 حالة ٢٣,٤وفيما يتعلق بوفيات األمهات، يبلغ املعدل السنوي . لالجتاهات يف وفيات الرضع

. ٢٠٠٥ حالة يف عـام  ٢٩، و٢٠٠٤ حالة يف عام ٢٦ حالة وفاة؛ و ٢٤وفاة؛ وقد حدثت    
 عامـاً   ٢٥ و ١٩بني نساء تتراوح أعمارهن بني      )  املائة  يف ٤١(ووقعت غالبية هذه احلاالت     

 Informe Annual 2005, Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Infantil y: املصدر(

Materna - SINAMI-SNEMM,وزارة الصحة٢٠٠٥مايو /، أيار ،.(  
 ١٩٩٩ عامي   ويوضح الشكل التايل معدل وفيات األمهات يف كوستاريكا فيما بني           -٥٣٤

.  والدة حية  ١ ٠٠٠ حاالت لكل    ٣,٩ مبعدل   ٢٠٠٦؛ وقد حدثت الذروة يف عام       ٢٠٠٦و
وُيحسب معدل وفيات األمهات عن طريق قسمة إمجايل عدد الوفيات النامجة عن املضاعفات   
يف أثناء فترة احلمل أو الوالدة أو ما بعد الوالدة على إمجايل عدد الوالدات احلية يف خـالل                  

  .١٠ ٠٠٠نفسها؛ مث تضرب النتيجة يف الفترة 
  ٣٠الشكل 

  ٢٠٠٦-١٩٩٩معدل وفيات األمهات، 

  

  

  

  

  

  ، وزارة التخطيط Sistema Nacional de Indicadores para el Desarrollo Sostenible  :املصدر
  .٢٠٠٧القومي والسياسات االقتصادية،     

ب وفيات األمهات بالترتيب التنازيل ألمهيتـها هـي         ، كانت أسبا  ٢٠٠٥ويف عام     -٥٣٥
واجلدير باإلشارة هو عدم وقـوع      . التسمم احلملي، والتسمم الدموي، والرتف بعد الوالدة      
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متالزمة نقص املناعـة    /املناعة البشري  بسبب فريوس نقص     ٢٠٠٥وفيات لألمهات يف عام     
: املـصدر  (٢٠٠٤يف عـام    الذي كان واحـداً من األسباب الرئيسية       ) اإليدز(املكتسب  

Informe Annual 2005, Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Infantil y Materna 

- SINAMI-SNEMM٢٠٠٥مايو /، أيار.(  
 يف املائة من وفيات األمهات      ٨٥وقد خلصت وزارة الصحة إىل أنه كان ميكن منع            -٥٣٦

وزارة : املـصدر ( املائة من الوفيات اليت مل ُتمنع  يف١٥ مقارنة بالنسبة البالغة   ٢٠٠٤يف عام   
ويف ). Indicadores y Análisis de Indicadores de Género, Costa Rica 2005الــصحة 

 يف ٥٢ حالة، وثبت أن  ٢٩ حالة من حاالت وفاة األمهات البالغة        ٢١، ُدرست   ٢٠٠٥ عام
داف احلد من هذه املشكلة، فإن      وعلى الرغم من عدم بلوغ أه     . املائة منها كان ميكن منعها    

ومتثلت أوجه القـصور الرئيـسية يف       . دراسات احلاالت تبني اجملاالت اليت حتتاج إىل تدابري       
احلاالت اليت كان ميكن تالفيها يف ضعف استجابة النظام الصحي وسوء تـدريب مـوظفي          

وتـشكل احلالـة    . الصحة على الرعاية قبل الوالدة وبعدها والفقر يف األسر املعيشية املعنية          
فالفقر والتحديات اليت تعترض ديناميات األسرة      . االجتماعية لألسر جانباً مهماً جيب مراعاته     

 Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Infantil y:املـصدر (تشكل عوامل حامسة 

Materna, 2006, cited in XII Informe del Estado de la Nación.(  
غطية احلوامل بالرعاية الشاملة فال يزال على نفس احلال اليت كان عليها عمليـاً  أما ت   -٥٣٧
، مل تتحقق تغريات    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠وفيما بني عامي    .  يف املائة  ٨٠ سنوات، أي حنو     ٥منذ  

 عاماً الاليت تلقني اختباراً للخاليا      ٣٥مؤثرة من حيث النسبة املئوية للنساء البالغات أكثر من          
 يف املائة تقريباً من النساء الاليت كشفت نتـائج          ١٠٠ كانت قد جرت متابعة      املهبلية، وإن 

). XII Informe del Estado de la Nación, 2006: املـصدر (اختباراهتن عن وجود اختالالت 
ويتوىل صندوق الضمان االجتماعي تنفيذ برنامج لتقدمي خدمات إىل بؤر السكان املـراهقني          

ون بفرص الوصول إىل الرعاية الصحية، مع نقل اخلدمات إىل املناطق املهاجرين الذين ال يتمتع
  ).٢٠٠٧صندوق الضمان االجتماعي، (اليت يتمركز فيها هؤالء الصندوق 

وأجرت وزارة الصحة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العامليـة             -٥٣٨
ـ            ضمان االجتمـاعي   بالتعاون مع مؤسسات أخرى كاملعهد الوطين للمـرأة وصـندوق ال

 Salud de las(الكوستاريكي دراسة بشأن صحة املرأة يف كوستاريكا من املنظور اجلنـساين  

mujeres en Costa Rica, desde la perspectiva de género ( ٢٠٠٥أبريـل  /يف نيـسان .
وأظهرت هذه الدراسة حالة صحة املرأة حبسب الفئة العمرية، واالجتاهات يف وفيات الرضع             

  .مهات، والصحة اجلنسية واإلجنابية، والتغذية، والعنفواأل
 ١٠ويشكل احلمل والوالدة واملضاعفات التالية للوالدة بني اإلناث البالغات ما بني              -٥٣٩

 يف املائة   ٧٩ عاماً السبب الثاين لدخول املستشفيات؛ وهذه األسباب هي املسؤولة عن            ١٤و
 عاماً،  ١٩ و ١٥اء الاليت تتراوح أعمارهن بني      من حاالت الدخول إىل املستشفيات بني النس      
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وتسبب األورام التالية الوفيات بني النساء . وهي السبب الثاين يف الدخول إىل أقسام الطوارئ      
سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان      :  عاماً ٤٤ و ٢٠الاليت تتراوح أعمارهن بني     

  .املعدة، وسرطان الدم
 ٢٠٠٠عاملية اخنفضت الوفيات اإلمجالية فيما بـني عـامي          ووفقاً ملنظمة الصحة ال     -٥٤٠

 نـسمة وبالنـسبة     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤٤٢,٧، فبلغ املعدل املكيف بالنسبة للنساء       ٢٠٠٥و
  .٦٠٣,٧للرجال 
ووزارة الصحة بصدد إعداد سياسة عامة بشأن املساواة بني اجلنـسني يف قطـاع                -٥٤١

كافـة سياسـات املؤسـسات وبراجمهـا        الصحة هبدف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف        
  .واستراجتياهتا يف القطاع

وأنشئت اللجنة الوطنية املعنية بالقضايا اجلنسانية والصحة مبوجب املرسوم التنفيذي            -٥٤٢
ومتثَّل عدة مؤسسات عامة يف هذه اللجنة اليت        . ٢٠٠٦يوليه  / الصادر يف متوز   S-33296رقم  

وسـوف  . شارية للمجلس القطاعي املعين بالصحة    تعمل مع وزارة الصحة بوصفها هيئة است      
تقدم الدعم يف صياغة السياسة الوطنية وتنفيذها فيما يتصل بالتنظيم والقيادة وإدارة اخلطـط        
والربامج واملشاريع الرامية إىل كفالة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومحاية احلقوق والقضاء            

 ومن الواجبات األخرى للجنـة أهنـا سـتقدم          .على االختالالت املتعلقة بالرعاية الصحية    
املساعدة يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ومحاية احلقوق، واحلد مـن االخـتالالت             

  .اجلنسانية يف قطاع الصحة
، وضعت اخلطة االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة الـصحيتني         ٢٠٠٦ويف عام     -٥٤٣

 Plan estratégico nacional para una maternidad e (٢٠١٥-٢٠٠٦والـساملتني للفتـرة   

infancia saludable y segura 2006-2015) (   مبشاركة وزارة الصحة، وصـندوق الـضمان
. االجتماعي، وجامعة كوستاريكا، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية         

 والوطنية اليت وقعتها كوستاريكا     وأُعدت هذه اخلطة يف سياق االتفاقات وااللتزامات الدولية       
، وهو اليوم العاملي للصحة الذي أنشئ فيـه التحـالف الـوطين           ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧يف  

وتعهدت الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية واجملتمـع        . لألمومة الصحية والساملة  
أللفية وغايـات املبـادرة     املدين واحلكومات احمللية يف هذه املناسبة ببلوغ األهداف اإلمنائية ل         

املتعلقة باألمومة اخلالية من اخلطر وإعداد نظام صحي من شأنه أن يكفـل املـساواة بـني                 
  .اجلنسني، واالستقاللية للمرأة، والوصول الشامل إىل الرعاية الصحية اجليدة يف ظل العدل

وأصدر صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي تعميمني يـشرحان األحكـام            -٥٤٤
. السارية حالياً فيما يتعلق باخلدمات املقدمة إىل احلوامل وخمتلف أنواع التغطية املتاحة هلـن             

ويتمثل اهلدف يف كفالة تطبيقها بصورة موحدة يف مجيع وحدات الرعاية الطبية والـصحية              
 ٣٠ الـصادر يف  PEO 224-03م رقم ـوالتعميمان معروفان بوصفهما التعمي. داخل النظام
  .٢٠٠٤فرباير / شباط١٢ الصادر يف ٦٧٩٤، والتعميم رقم ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين
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ويوضح هذان التعميمان أنه جيب تقدمي الرعاية إىل املراهقات احلوامل بصرف النظر              -٥٤٥
ويف هذه احلاالت، جيب اتباع إجراءات االنضمام، ولكن ينبغي أال تكون شرطاً . عن حالتهن

فيجب تقدمي اخلدمة أوالً مث اتباع إجراءات االنضمام        . صحيةمسبقاً لتقدمي خدمات الرعاية ال    
ويف حالة احلوامل الكبريات غري املشموالت بالتغطية، ينبغي تقـدمي اخلدمـة يف             . بعد ذلك 

؛ وعلى املرأة أن تلتزم مبـسؤولية الـدفع         )خطر الوالدة املبتسرة واملخاض   (حاالت الطوارئ   
وحني ال يكون الوضع طارئـاً، جيـب أن   . رعايةولكن ميكنها أن تدفع بعد احلصول على ال    

ن عليه قبل أن يتلقى الرعاية؛ ومـع ذلـك، فـصندوق الـضمان              يدفع الشخص غري املؤمَّ   
  .االجتماعي يوفر عدة خيارات للتغطية

وجيوز للحوامل من املواطنات الكوستاريكيات أو من األجنبيات املقيمـات إقامـة             -٥٤٦
. نية دفع اخلدمات الطبية أن خيترن تغطية مقدمة من احلكومة         شرعية والاليت يفتقرن إىل إمكا    

فإذا كانت لديهن اإلمكانات الضرورية للدفع عما حيصلن عليه من خدمات صحية، جاز هلن  
وجيـوز للنـساء    . أن خيترن تغطية بوصفهن عامالت مستقالت أو أن خيترن خمططاً طوعياً          

 دون وثائق وغري املتمتعات بالتغطية أن يتلقني        الكبريات احلوامل املقيمات إقامة غري شرعية أو      
رعاية أولية جمانية سواء كان ذلك يف العيادات اخلارجية أو يف العيادات الداخلية، ولكنـهن               

وجيوز للمواطنني الكوسـتاريكيني أو     . غري مؤهالت للحصول على تغطية مقدمة من الدولة       
تأمني أن حيصلوا على تغطية مقدمة مـن        األجانب املقيمني الذين ال يتمتعون بنوع آخر من ال        

 الصادر يف كـانون  PEO 224-03صندوق الضمان االجتماعي، التعميم رقم : املصدر(الدولة 
  ).٢٠٠٤فرباير / شباط١٢ الصادر يف ٦٧٩٤ والتعميم رقم ٢٠٠٣يناير /الثاين

  احلقوق اجلنسية واإلجنابية  )ب(  
املظامل لشؤون املرأة التابعـة ألمانـة       ، أجرت أمانة    ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف أثناء الفترة      -٥٤٧

وركزت الدراسة  . املظامل دراسة حبثية هبدف محاية احلقوق اجلنسية واإلجنابية للرجال والنساء         
 الـصادر   S-27913على حتديد العقبات اليت تعترض االمتثال الكامل للمرسوم التنفيذي رقم           

الوكاالت املعنية بالصحة واحلقوق     بشأن إنشاء اللجنة املشتركة بني       ١٩٩٩مايو  / أيار ١٤ يف
واعترف املرسوم حبق الرجال والنساء يف التعقيم، واحترام مبـدأ حريـة            . اإلجنابية واجلنسية 

أمانـة املظـامل،    : املـصدر (االختيار وحق األفراد يف اختاذ قراراهتم يف ظل املوافقة املستنرية           
Informe Annual 2003-2004.(  

أجرت وحدة الرعاية الشاملة لألشخاص التابعة لصندوق       ،  ٢٠٠٣ويف منتصف عام      -٥٤٨
. الضمان االجتماعي حتليالً لإلطار املفاهيمي والتشغيلي خلدمات الصحة اإلجنابية واجلنـسية          

، جرى حتليل ألعمال املؤسسة يف جمال الصحة اإلجنابية من وجهـة نظـر              ٢٠٠٦ويف عام   
، اشتمل علـى هنـج      )فاهيمي املذكور أعاله  استناداً إىل اإلطار امل   (الرعاية الصحية الشاملة    

وأرست هذه الدراسة األسس إلعداد خطة مؤسسية إلدمـاج         . جنساين وقائم على احلقوق   
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اإلجراءات املتخذة يف هذا امليدان يف اخلدمات على خمتلف مستويات الرعاية وخمتلف فئـات            
 Área de Atención Integral a lasوهذا الربنامج مدرج يف اخلطة السنوية لعمليات . السكان

Personas) صندوق الضمان االجتماعي، : املصدرPAO ،٢٠٠٧.(  
، أجرت أمانة املظامل لشؤون املرأة دراسة أخرى بغرض حتـديث           ٢٠٠٤ويف عام     -٥٤٩

املعلومات املتعلقة بالتعقيم وال سيما حتديد سياسات التعقيم اليت تتبعها املستشفيات يف مجيع             
 ٢٤ومشلـت الدراسـة االستقـصائية       . فيما يتعلق بقطع القنوات املنوية    أحناء البلد وخباصة    

ذكرت غالبيـة املستـشفيات أن      : وفيما يلي بعض نتائج الدراسة    .  منها ٢٣مستشفى ورّد   
سياساهتا املتعلقة بالتعقيم تتماشى مع مرسوم القرار املذكور آنفاً، ولكنها ال متتثـل مجيعهـا      

 ٥ال تؤدي هذا اإلجراء     (يما يتصل بقطع القنوات املنوية      بكل جانب من جوانبه، وال سيما ف      
؛ ويتعهد مستشفى الدكتور توين فاسـيو كاسـترو يف          )مستشفيات مبا فيها مستشفى املرأة    

وفيما يتعلق بالتعقيم ". يف سن الشباب واخلصوبة"ليمون برفض اجلراحة عندما يكون املرضى   
االنتظار تتضخم؛ وفيما يتعلق بالرجـال،      اجلراحي للنساء، مل ُيرفض أي طلب، لكن قوائم         

وأجريـت  . كان الرد بأن الطلبات ليست مرفوضة ولكنها موضوعة على قائمة االنتظـار           
 يف املائة على الرجال؛ ٩,٠٨ يف املائة من عمليات التعقيم يف البلد على النساء، و    ٩٠,٩ نسبة

 تزال تقع على عاتق املـرأة       وهذا يؤكد الفكرة اليت مفادها أن املسؤولية عن حتديد النسل ال          
  ).٢٠٠٤أمانة املظامل، : املصدر(وال سيما عندما يتعلق األمر بالتعقيم الطوعي 

ومل تشن محالت إعالمية أو محالت توعية تستهدف الرجال لتشجيعهم على حتمل              -٥٥٠
، مل يكـن    ٢٠٠٣أغسطس  /وحىت آب . نصيبهم من املسؤولية يف الصحة اجلنسية واإلجنابية      

ى سان رافائيل يف أالخويال ومستشفى سان فيِسنيت دي بـول يف إريـديا جيريـان                مستشف
عمليات قطع القنوات املنوية بسبب عدم وجود أخصائي هبما؛ كما أن مستشفى غوابيليس             
ومستشفى سان فرانسيسكو دي أسيس توقفا عن إجراء هـذه العمليـات اعتبـاراً مـن                

سية هلذه الدراسة أن العديد من املستـشفيات يف         ومن بني النتائج الرئي   . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فيمـا           ) ه)(١(١٦البلد ال ميتثل للمادة     

ونظراً ألن مستـشفيات    . يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلا       ] املرأة[يتعلق حبق   
 العديد منها مل يكن على علم ببعض القرارات اليت          عديدة مل تكن متتثل لألنظمة القائمة وأن      

تتطلب االمتثال، فقد أوصت أمانة املظامل اللجنة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالـصحة             
واحلقوق اإلجنابية واجلنسية وكذلك اجمللس الثالثي بتكثيف جهودمها لتقـدمي مزيـد مـن              

ـ         سائل فيمـا يتعلـق بآثـار احلكـم         التدريب إىل جلنة املستشفيات املسؤولة عن هذه امل
 الصادر عن الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، ولتعزيز محالت التثقيف          ٢٠٠٢-٣٧٩١ رقم

املوجهة إىل الرجال فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واحلقوق اإلجنابية، وخباصـة فيمـا يتـصل          
  .بوسائل حتديد النسل وقطع القنوات املنوية
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الجتماعي للتوصية القاضـية بإصـدار تعمـيم إىل         وامتثل صندوق الضمان ا     -٥٥١
 من القانون اجلنائي وبتزويد     ١٢٤ و ١٢٣أخصائيي اجلهاز البويل يوضح نطاق املادتني       

غري أن الصندوق   . مراكز الصحة العامة باملعدات الضرورية هلذا النوع من اإلجراءات        
ـ           راض اجلهـاز  أشار إىل أن مستشفيات معينة ليست لديها بعد إدارة متخصصة يف أم

  ).املرجع السابق(البويل 
، أنشئت جلنة عاملة لتحليل اللوائح الناظمة ملفاهيم     ٢٠٠٣أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٥٥٢

اإلجهاض العفوي والوالدات املبتسرة لألجنة غري احلية وتعايف النساء الاليت تعرضـن هلـذه              
 مـن أنظمـة التـأمني       ٤١ و ٤٠وقد أعدت اللجنة مشروع قرار بتعديل املادتني        . احلاالت

 من األنظمة من أجل منح إجازة مرضية وإجـازة عاديـة            ٢٣ و ١٩ و ١٨الصحي واملواد   
وكانت اللجنة مشكلة   .  من قانون العمل   ٩٦للمستفيدين من التأمني الصحي يف ضوء املادة        

وتعكـف أمانـة   . من ممثلني عن صندوق الضمان االجتماعي، ووزارة العمل، وأمانة املظامل      
مل لشؤون املرأة حالياً على استعراض هذه املقترحات وسوف تبدي رأيهـا يف املـسألة               املظا

  ).٢٠٠٤-٢٠٠٣التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة : املصدر(
واختذت اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة واحلقوق اإلجنابية واجلنـسية             -٥٥٣

ثي واملعهد الوطين للمرأة وأمانة املظـامل إجـراءات         اليت تنسقها وزارة الصحة واجمللس الثال     
  :ما يلي مثل

أعدت محلة ونفذهتا لتعزيز الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية؛ واستهدفت احلملة           •
ُعقد املنتدى األول   . وتضمنت احلملة منتديني  . الوكاالت احلكومية وغري احلكومية   

ق اجلنسية واإلجنابيـة يف تـشرين       املتعلق بالتحدي املتمثل يف املضي قدماً باحلقو      
؛ وعقد املنتدى الثاين على هيئة مائـدة مـستديرة بـشأن            ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

اخلرافات واحلقائق والتقدم احملرز فيما يتعلق بوسائل منـع احلمـل يف حـاالت              
وُنفذ هذا النشاط باالشتراك مع مركز حبـوث        . ٢٠٠٤مارس  /الطوارئ يف آذار  

  ؛معة تورنتوالدراسات النسائية وجا
عقدت اجتماعات عمل ملناقشة التعديالت على قانون الصحة العامـة، وخباصـة             •

  ؛الفصل املتعلق باحلقوق اجلنسية واإلجنابية
اتُّخذت خطوات لالعتراض على طلب قدمته الكنيسة الكاثوليكيـة إىل الفـرع             •

ت بصفة   الذي مينح النساء الكبريا    S-27973التنفيذي للحكومة بإلغاء املرسوم رقم      
خاصة والرجال كذلك اخليار املتمثل يف إجراء اجلراحة الطوعية كوسـيلة مـن             

وأُعدت تقارير وُبثت برامج إذاعية وتليفزيونية، وظل للجنة        . وسائل حتديد النسل  
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ويف النهاية، مل يقبل الفرع التنفيذي طلب الكنيـسة         . وجود يف الوسائط املطبوعة   
  ).املرجع السابق(

شروع القانون املعدل لقانون الصحة العامة مير حالياً مبرحلة مجود، حيث           وال يزال م    -٥٥٤
. إن أجزاء منه قد ألغيت، مبا يف ذلك احلكم املتعلق بوسائل منع احلمل يف حاالت الطـوارئ  

وجيري تقدمي إضافة بشأن احلقوق اجلنسية واحلقوق اإلجنابية؛ وتعكف اإلدارة القانونية التابعة        
ويكتسي هذا اإلصالح الشامل لقانون الـصحة العامـة   . ياً على مراجعته  لوزارة الصحة حال  

أمهية خاصة حيث إنه ينص على االعتراف يف التشريع الكوستاريكي          ) ١٥ ٤٩٩امللف رقم   (
حبقوق جديدة هتدف إىل محاية الصحة الشاملة لكل فرد وإىل تعزيزها، وإنه يضيف فـصالً               

إلجنابية من خالل هنج جنساين يصب على حنـو         ينص على توسيع نطاق احلقوق اجلنسية وا      
  .خاص يف مصلحة املرأة

، أصدرت اجلمعية التشريعية استنتاجاً باملوافقة      ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ويف    -٥٥٥
ولن يقدم هـذا االسـتنتاج إىل       . باألغلبية على مشروع القرار املعدل لقانون الصحة العامة       

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١ عقدت يف الفترة من      الدورة االستثنائية للكوجنرس اليت   
 ٢٦وتنتهي فترة السنوات األربع للنظر يف مشروع القرار يوم          . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠ إىل

وقد خضع النص البديل الذي صدرت الفتوى بشأنه لتحليالت         . ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 
 وكان نتاجاً لعمل شاق من      .ومشاورات شاملة مع خمتلف مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص       

جانب العديد من األفراد واملؤسسات مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، وحصل على دعم              
دراسـة منهجيـة    : املصدر(من وكاالت دولية مثل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للسكان          

  ).لوحدة الوضع القانوين حلقوق املرأة ومحايتها التابعة للمعهد الوطين للمرأة
، ذكرت الدائرة الدستورية باحملكمة العليا أن احلق يف         ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣ويف    -٥٥٦

الوصول إىل احلقوق اجلنسية واإلجنابية والتمتع هبا متاح للرجال والنساء على حد سواء وعلى    
  .قدم املساواة

ء السياسة  ووفقاً ألمانة املظامل لشؤون املرأة، تفتقر كوستاريكا إىل هنج جنساين إزا            -٥٥٧
. العامة املتعلقة بالصحة، وال تزال احلقوق اجلنسية واإلجنابية تشكل حتدياً للسياسات الصحية           

 Informe Annualأمانة املظامل، (وال يزال على الفرع التشريعي أن يتخذ إجراء يف هذا الشأن 

يف وقد أجرى حتالف النساء الكوستاريكيات دراستني كـشفيتني إحـدامها           ). 2005-2006
 Diagnósticoوكان عنـوان األوىل  . ٢٠٠٤ واألخرى يف عام ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول

Estado de la Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres y Hombres .  وأما الدراسة الثانيـة
 Por el Derecho a una Atención a Nuestra Salud Sexual y Reproductiva y laفعنواهنـا  

Calidad de los Programas en Salud Sexual y Reproductiva Disponibles en los Centros 
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de Salud de la C.C.S.S .   وخلصت الدراستان إىل أنه على الرغم من وضع بـرامج للنـساء
ج هلذه الربامج بفعالية، وانصب التركيـز  هتدف إىل تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية، فلم يروِّ      

وكانت النساء الـاليت مشلتـهن      . اهل الصحة اجلنسية إىل حد كبري     على اإلجناب وجرى جت   
.  عامـاً ٤٢ و٣٢الدراسة االستقصائية يندرجن ضمن الفئة العمرية اليت تتراوح أعمارها بني  

 ٢٣٤مـن  ( يف املائة منهن نساء كوستاريكيات     ٩٠,٦٩وفيما يتعلق باجلنسية، كانت نسبة      
 يف املائـة مـن النـساء يف         ٥٢ولـيس   . ويات يف املائة نيكاراغ   ٢,٣٢، و )امرأة شاركت 

 يف املائة مـن     ٤٣وميارس  . كوستاريكا على دراية بوجود برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية       
وكان املرض املنقول باالتصال اجلنسي األكثر انتشارا يف        . النساء احلياة العائلية مع شركائهن    

طعة غواناكاسيت هي أقل املناطق     اإليدز، ومقا / املناعة البشري  هو فريوس نقص     ٢٠٠٣عام  
  ).٢٠٠٤-٢٠٠٣حتالف النساء الكوستاريكيات، : املصدر(وعياً هبذا املرض 

 خدمات استـشارية للتعقـيم اجلراحـي يف         S-27913وأنشأ املرسوم التنفيذي رقم       -٥٥٨
 اليت جتري هذه اإلجراءات، ووسع نطاق تقدمي االستشارات فيما بعـد            ٢٤ل املستشفيات ا 
وأحرز تقدم حنـو    . وبعض وحدات الرعاية الصحية   ) املستوى الثاين ( العيادات   لكي تشمل 

استحداث مفاهيم واقتراحات عملية لتمكني السكان من اختاذ قـرارات مـستنرية بـشأن              
وتؤكد اخلطوط التوجيهية للمؤسسة أنه ينبغي      . اجلوانب املختلفة بصحتهم اجلنسية واإلجنابية    

 Costa Rican: املصدر(يد النسل عادالً وخالياً من العقبات أن يكون الوصول إىل وسائل حتد

Women’s Alliance) ( ،٢٠٠٧صندوق الضمان االجتماعي.(  
ويعد مركز حبوث الدراسات النسائية دراسة استقصائية لقياس حجم الوقت غـري              -٥٥٩

  .املدفوع األجر الذي تكرسه املرأة للصحة يف املرتل

  محل املراهقات  )ج(  
التـابع  ) ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ٢٨( تقرير مكتب حقوق األطفال واملراهقني       يبني  -٥٦٠

لوزارة التعليم العام عدد الطالبات يف املراحل األوىل والثانية والثالثة ويف التعليم املتنوع الاليت              
 حالـة محـل بـني       ٣ ١٩٨وقد وقعت   . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢أصبحن حوامل فيما بني عامي      
وأنشئ اجمللس املشترك بني الوكاالت واملعين      . ات الثالث هذه  الطالبات على مدى فترة السنو    

القـانون  (برعاية األمهات املراهقات مبوجب القانون العام املتعلق حبماية األمهات املراهقات           
الذي علـق وخيـضع     " (هتيئة الفرص "ويروج هذا اجمللس، إىل جانب برنامج       ). ٧٨٩٩رقم  

ات واملراهقات الاليت أصبحن أمهات ومن أجـل        ، لربامج شاملة من أجل الفتي     )لالستعراض
الفتيات واملراهقات املعرضات للخطر على املستوى االجتماعي؛ ويساعد يف هتيئة الفـرص            
ملساعدهتن على االستقواء على املستويني الشخصي واالجتماعي وعلى تكـوين اسـتقالهلن            

  .التقنية وإمتامهاوحتسني جودة حياهتن ومتكينهن من استكمال دراستهن األكادميية و
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وأصدر صندوق الضمان االجتماعي مواد بشأن اختاذ القرارات فضالً عن وسـائل              -٥٦١
كما أعد مواد بشأن الوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي           . حتديد النسل واحلماية  

  .اإليدز والوقاية من احلمل يف مرحلة املراهقة/املناعة البشريوفريوس نقص 
عمل صندوق الـضمان    ) ٢٠٠٦حىت عام   " (هتيئة الفرص " أثناء وجود برنامج     ويف  -٥٦٢

االجتماعي على حتسني اخلدمات الصحية املقدمة إىل املراهقات احلوامل واألمهات املراهقات           
وأُعد كتيب عـن    . وأبنائهن وعلى تقدميها يف الوقت املناسب؛ وال تزال هذه اخلدمات تقدَّم          

. ع النموذج الذي استحدثته منظمة الصحة العاملية ومنظمة إيبـاس     الرعاية بعد اإلجهاض، يتب   
وصيغ نص توافقي لكتيب بشأن الرعاية قبل الوالدة ورعاية األمومة باالسـتناد إىل اإلطـار        
املفاهيمي للرعاية الشاملة اليت تقدمها الدوائر الصحية، ويتضمن هنجاً جنسانياً وقائماً علـى             

  ).٢٠٠٧ن االجتماعي، إدارة صحة املرأة، صندوق الضما: املصدر(احلقوق 
وتبذَل جهود ترمي إىل تقدمي رعاية أكثر تعاطفاً مع النساء يف أثناء الوالدة، مبشاركة      -٥٦٣

ويقيَّم التثقيف قبل الوالدة على    . ممرضات متخصصات يف التوليد من ثالثة مستشفيات وطنية       
الوصول إليه وحتسني اخلدمات املقدمـة      كافة مستويات الرعاية بغية العمل على زيادة تيسري         

وتنفَّذ حالياً مبادرة تتعلـق باملستـشفيات املواتيـة لألمهـات           . للمرأة يف مجيع أحناء البلد    
: املـصدر  (Hospitales Amigos de la Madre y del(a) Niño(a)واألطفال، ُتعـرف باسـم   

  ).صندوق الضمان االجتماعي الكوستاريكي، إدارة صحة املرأة

  اإليدز/املناعة البشريفريوس نقص   )د(  
 امرأة يف مقابل    ١,٣٤ يف مجيع أحناء البلد      ٢٠٠٤بلغ معدل اإلصابة باإليدز يف عام         -٥٦٤
صـندوق الـضمان    : املـصدر ) ( نـسمة  ١٠٠ ٠٠٠اإلصابة باإليدز لكل    ( رجالً   ٧,٧٨

ويوضح ). Indicadores y análisis de indicadores de género, Costa Rica 2005االجتماعي، 
وعلى . الشكل التايل الوفيات النامجة عن اإليدز يف كوستاريكا حبسب الفئة العمرية واجلنس           

الرغم من ارتفاع املعدل بالنسبة للرجال يف مقابل النساء يف أثناء السنوات األخرية املاضـية،               
ها إجيابيـة   فقد حدثت زيادة يف احلاالت بني النساء، فارتفعت من امرأة واحدة نتائج حتاليل            

  ).وزارة الصحة: املصدر( رجال ٥,٤ رجالً إىل امرأة واحدة لكل ١٢لكل 
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  ٣١الشكل 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٢، الوفيات بسبب اإليدز يف كوستاريكا، حبسب الفئة العمرية واجلنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  .٢٠٠٦، معلومات موثقة استناداً إىل وزارة الصحة، مكون علم األوبئة والعلوم الدميغرافية: املصدر

، قررت احملكمة بكامل هيئتها أنه جيب أن حيصل ضحايا          ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول   -٥٦٥
على عالج وقائي من أجل تاليف اإلصابة       ) الرجال، والنساء، والفتيان، والفتيات   (االغتصاب  

؛ ومل يـصب    ٢٠٠٧مايو  / امرأة ومخسة رجال حىت أيار     ١٣٠وقد عوجلت   . بفريوس اإليدز 
  .أي منهم
 لدى مناقشة   ٢٠٠٥كانت فكرة تنفيذ هذا اإلجراء الطيب قد نشأت يف أوائل عام            و  -٥٦٦

حالة اغتصاب يف اجلمعية التشريعية، واتضح أن ضحايا االغتصاب مل يكونوا حيصلون علـى   
وعقب هذه احلادثة، طلب املستشارون من جلنة القضايا اجلنسانية التابعـة           . الرعاية املناسبة 

 قائمة بالتدابري اليت ينبغي اختاذها حلماية الضحايا، وتقـرر تـوفري            للجهاز القضائي أن تعد   
  .العالج للوقاية من أي إصابة حمتملة بفريوس اإليدز

الـشرطة  (وأرسلت احملكمة تعميماً إىل مجيع وفود وكالة التحقيقـات القـضائية              -٥٦٧
 هلم أن خيتاروا تلقي     ومكاتب املدعني العامني، إلرساء االلتزام بإعالم الضحايا بأن       ) القضائية
غري أن املشكلة الرئيسية تتمثل يف عدم معرفة الناس بوجود هذه اخلطة، وأن ما ُبذل               . العالج

كان قليالً إلذكاء الوعي بني العاملني يف املستشفيات الذين ينتهي هبم األمر بسبب أسـلوب              
ه جيب أن يكـون     وذكرت احملكمة أن  . معاملتهم للضحايا إىل اإليقاع هبم ضحايا مرة أخرى       

وجيب أن .  األوىل من وقوع االعتداء٧٢ل العالج جمانياً وجيب أن يقدم يف غضون الساعات ا    
  .مينح الضحايا موافقتهم مبا أن العالج قاس جداً وأن له عادة آثاراً جانبية

وقد نفذ صندوق الضمان االجتماعي مشروعاً تعليمياً للوقاية من فـريوس نقـص               -٥٦٨
كما نفـذ صـندوق     .  لدى املراهقني؛ ومّول الصندوق العاملي هذا املشروع       ياملناعة البشر 

الضمان االجتماعي مشروعاً مع املراهقني انطوى على توزيع العوازل الطبية على املنـازل يف            
  .سان كارلوس يف املنطقة الشمالية من البلد حيث يوجد تدفق كبري من السائحني األجانب

لوسطى بشأن الوقاية من األمراض اليت تنتقـل باالتـصال          وُينفذ مشروع أمريكا ا     -٥٦٩
اإليدز بني مجوع املهاجرين وسائقي الـشاحنات يف        /املناعة البشري اجلنسي وفريوس نقص    
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وجيري تنفيذ مـشروع بـشأن انتـشار        . املنطقة احلدودية من غواناكاسيت وسان كارلوس     
اإليـدز والعوامـل    /البـشري املناعة  األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس نقص        

 السلوكية بني املشتغلني باجلنس يف كويبوس، وليمـون، وباسـو كـانواس،             -االجتماعية  
وسيوداد نيلي ومنطقة العاصمة الكربى، وذلك باالشتراك مع منظمـة الـصحة للبلـدان              

  . األمريكية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وصندوق الضمان االجتماعي
وُيقدم حالياً التدريب على الوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس              -٥٧٠
اإليدز وعلى اكتشافه املبكر يف مراكز الرعاية الصحية مـن املـستوى            /املناعة البشري نقص  

 يف املائة من السكان اليت ختدمهم هذه      ٥٠وبالتايل، تقّدم تغطية لنسبة     . األول واملستوى الثاين  
وتقدم الوحـدة املعنيـة     .  يف املائة يف منطقة أويتار أطلنطيكا      ٣٠راكز يف منطقة برونكا و    امل

اإليـدز  /املناعة البـشري  بالوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس نقص          
ومكافحتها خدمات مباشرة إىل املشتغلني باجلنس الذكور واإلناث، وتعاجل األمراض الـيت            

ل اجلنسي لدى الرجال نتيجة لطلب تلقائي من داخـل صـندوق الـضمان              تنتقل باالتصا 
  ).٢٠٠٧صندوق الضمان االجتماعي، : املصدر(االجتماعي 

وقـد  . للنيسرية البنيـة  وجتري حالياً معاجلة نتائج دراسة حبثية بشأن التركيز املثبط            -٥٧١
ء على هـذه البكتريـا      أُجريت هذه الدراسة لتحديد تركيز املضادات احليوية املطلوبة للقضا        

  .وحتسني بروتوكوالت العالج
اإليدز ورشة عمل /املناعة البشريونظم اجمللس الوطين للعالج الشامل لفريوس نقص       -٥٧٢

، أي القانون العام    ٧٧٧١ العتماد التعديل املقترح على القانون رقم        ٢٠٠٧أبريل  /يف نيسان 
ت كافة الوكاالت احلكومية املختـصة      واشترك. اإليدز/املناعة البشري املتعلق بفريوس نقص    

واقُترح هذا التعـديل بـسبب      . ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية يف هذا النشاط       
احلاجة إىل حتسني كفاءة تنفيذ التدابري عن طريق الترويج للسياسات والربامج والتدابري املتعلقة           

اإليدز اليت من شأهنا محاية حقـوق       /املناعة البشري بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفريوس نقص      
كمـا يهـدف    . اإلنسان والقضاء على التمييز ضد األشخاص الذين يعانون من هذا املرض          

التعديل إىل حتسني االمتثال لاللتزامات الدولية اليت تتعهد هبا كوستاريكا مثل إعالن االلتزام              
معية العامة االستثنائية لألمـم     دورة اجل : املصدر(اإليدز  /املناعة البشري املتعلق بفريوس نقص    

  ). واإليدزاملناعة البشرياملتحدة املعنية بفريوس نقص 
املناعـة  وُعقدت حلقة عمل بشأن صوغ سياسة وطنية متعلقة بفـريوس نقـص               -٥٧٣

املناعـة  اإليدز، نظمها اجمللس الوطين املعين بـالعالج الـشامل لفـريوس نقـص              /البشري
وكانت التحديات الرئيسية املتناَولة هي مـسائل       . ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ٢٤اإليدز يف   /البشري

  . العدل بني اجلنسني والتنوع واحلاجة إىل استجابة وطنية موحدة وجودة الرعاية الشاملة
/  تـشرين الثـاين    ٣٠وُعقد االجتماع الوطين الثاين لنساء الشرطة لكوسـتاريكا يف            -٥٧٤
اإليـدز  /املناعة البشري ة من فريوس نقص      لتناول مسألة حقوق اإلنسان والوقاي     ٢٠٠٥ نوفمرب
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ومن بني املوضوعات اليت تناولتها املناقشة القضايا اجلنسانية وأمن         . بني النساء يف قوات الشرطة    
اإليدز والقضايا اجلنسانية، وسياسات املـساواة بـني        /املناعة البشري املواطن، وفريوس نقص    

وزارة الداخليـة والـشرطة واألمـن       : راملـصد (اجلنسني اليت تنتهجها وزارة األمن العـام        
  ).٢٠٠٥ العام،

  التأمني الصحي  )ه(  
 يف املائة من السكان الناشطني اقتصادياً مؤمَّناً        ٦٠,٧، مل يكن سوى     ٢٠٠٤يف عام     -٥٧٥

وبعبارة أخرى،  .  يف املائة منهم   ٣١,٨ يف املائة منهم، والنساء      ٦٨,٢عليهم؛ وشكل الرجال    
كان الذكور الناشطني اقتصادياً مشمولني بالتأمني الـصحي، يف       يف املائة من الس    ٦٢,٥كان  

ويوجد أيضاً فرق شاسع فيما يتصل باألشخاص  .  يف املائة فقط كانوا من النساء      ٥٧حني أن   
 يف املائة مـن النـساء       ١٠ يف املائة من الرجال و     ٢٩,٦املؤمن عليهم بوسائلهم اخلاصة، أي      

  ).٢٠٠٥، وزارة الصحة، Indicadores de género y salud: املصدر(
ووفقاً لصندوق الضمان االجتماعي، بلغت النسبة املئوية لتوزيع األشخاص الـذين             -٥٧٦

كانوا مؤهلني للحصول على املعاشات التقاعديـة مبوجـب نظـام اسـتحقاقات العجـز           
 شخـصاً   ١٣٣ ١١٤مـن أصـل     :  على النحو التايل   ٢٠٠٤والشيخوخة والوفاة يف عام     

.  يف املائـة   ٤٥,٦ يف املائة وشكّلت النـساء       ٥٤,٥ة، شكّل الرجال نسبة     مشمولني بالتغطي 
 عاماً من العمر يف املتوسط، وحتصل ٦٥وحيصل الرجال على معاشاهتم التقاعدية عند بلوغهم 

وفيما يتعلق بالعجز، فمن بني إمجايل املشمولني بالتغطية        .  عاماً ٦٤عليها النساء عند بلوغهن     
 يف  ٢٨,٧ يف املائة من الرجال ونسبة       ٧١,٣شخصاً، كانت نسبة     ٤٢ ٣٦٩البالغ عددهم   

: املـصدر ( عاماً على التـوايل  ٥٥ عاماً و٥٩املائة من النساء؛ وبلغت أعمارهم يف املتوسط       
Indicadores y análisis de indicadores de géneroصندوق الضمان االجتماعي ،.(  

عي وعدد من املنظمات االجتماعية     ، صاغ صندوق الضمان االجتما    ٢٠٠٥ويف عام     -٥٧٧
ويهدف . مقترحاً يهدف إىل إجراء إصالح شامل لنظام استحقاقات العجز والشيخوخة والوفاة          

اإلصالح إىل حتسني املثل االجتماعية للنظام، حيث إنه ينص على استقراره املايل ملـدة أربعـة                
مام من أجل النساء، حيث إنه      وسيمثل النظام، إن اعُتمد، خطوة مهمة إىل األ       . عقود على األقل  

حيّسن حالة النساء املشموالت أصالً بالتغطية فضالً عن أولئك الاليت لسن مـشموالت هبـا،               
ومن املتوقع أن يكفل هذا اإلصالح عدم إمكانية إجـراء أي           . سيما هذه اجملموعة األخرية    وال

 ٣٠٠ ٠٠٠وتوجد حاليـاً    . تغيري يف االشتراكات حىت يتحقق الوفاء بأهداف التغطية ومتويلها        
 امرأة عاطلة عن العمل لـيس لـديهن أي معـاش تقاعـدي              ٧٠٠ ٠٠٠امرأة عاملة وحنو    

وتود كثرة من هؤالء النساء أن حيـصلن        . ألنفسهن وال بوصفهن أعضاًء يف أسر املستحقني       ال
  . على هذه التغطية وبوسعهن املسامهة لتحقيق هذا الغرض، سواء بصفة فردية أو مجاعية
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   ١٣ادة امل
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف جمـال                

  :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الفقر وتأثريه على املرأة

  الفقر وأرباب األسر املعيشية  )أ(  
سر  يف املائة من األ    ٢٠,٢ يف املائة من السكان و     ٢٢,٨، كان   ٢٠٠٦يف عام     - ٥٧٨

وعلى الرغم مـن أن كوسـتاريكا       . )١٨(املعيشية الكوستاريكية يعيشون يف حالة فقر     
متكنت من خفض الفقر إىل حد كبري يف أثناء النصف الثاين من القرن العشرين، فـإن                
الوضع مل يتغري كثرياً على مدى السنوات العشر املاضية، حيث إنه مل يتسن خفض نسبة 

 Estrategia para la atención: املصدر( يف املائة ٢٠قل من األسر املعيشية الفقرية إىل أ

de las mujeres en condiciones de pobreza ،٢٠٠٧، املعهد الوطين للمرأة.(  
، كان عدد النساء أكرب من عدد الرجال الذين يعيـشون يف            ٢٠٠٥ويف عام     -٥٧٩

.  العمرية املختلفـة   حالة فقر، وإن كانت النسب املئوية قد تغريت فيما يتعلق بالفئات          
 ١٨ يف املائة تبلغ     ٤٤,٩فمن بني مجيع النساء الاليت يعشن يف حالة فقر، كانت نسبة            

 يف  ٥٤ومع ذلك، فهذا الوضع أكثر بروزاً يف حالة الرجال، حيـث إن             . عاماً أو أقل  
 عامـاً أو أقـل يف       ١٨املائة من الرجال الذين يعيشون يف حالة فقر كانوا يبلغـون            

وكانت نسبة كبرية من النساء الفقريات تقع ضمن الفئة العمريـة الـيت             . ٢٠٠٥  عام
 عاماً؛ ومل تكن تلك هي احلال متاماً مع الرجال يف هذه األعمار             ٣٩ و ١٩تتراوح بني   

  ).املرجع السابق(

__________ 

تستند قياسات الفقر يف كوستاريكا إىل البيانات املستمدة من الدراسات االستراتيجية املتعددة األغـراض               )١٨(
 ومتكّن املعلومات املقدمـة عـن   .بشأن األسر املعيشية اليت جيريها مركز حبوث الدراسات النسائية كل عام    

ونتيجة لتعداد الـسكان الـوطين      ). أسلوب خط الفقر  (طريق هذه األداة من قياس الفقر من حيث الدخل          
، جيري استخدام منهجية بديلة تنطوي علـى        ٢٠٠٠التاسع وتعداد املساكن اخلامس اللذين أُجريا يف عام         

 .غري الـُملباةقياس أوجه النقص احلامسة واالحتياجات األساسية 
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  ١٧اجلدول 
األشخاص الـذين يعيـشون يف حالـة فقـر، حبـسب اجلـنس والفئـة العمريـة، يف                   

  ٢٠٠٥ كوستاريكا،
  )ام املطلقة والنسبيةباألرق(

 اجملموع الرجال النساء

 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد الفئة العمرية

 ١٣ ٢٣١ ١٢١ ١٤ ٦٠٩ ٦١ ١٢,٣ ٦٢٢ ٥٩ أعوام ٦ -صفر 

 ٢٠,٥ ٠٣٤ ١٩١ ٢٣ ٧٤٣ ١٠١ ١٨,٤ ٢٩١ ٨٩  عاما١٢ً-٦

 ١٥,٥ ١٩٧ ١٤٤ ١٧ ٠٩٤ ٧٥ ١٤,٢ ١٠٣ ٦٩  عاما١٨ً-١٣

 ٢٦ ٨٣١ ٢٣٨ ٢٢ ٤٦١ ٩٧ ٢٩,٢ ٣٧٠ ١٤١  عاما٣٩ً-١٣

 ١٨ ٦٦٩ ١٦٣ ١٧ ٤٨٠ ٧٥ ١٨,٢ ١٨٩ ٨٨  عاما٦٤ً-٤٠

 ٧,٦ ٥٣٩ ٧٠ ٨ ٥١٥ ٣٤ ٧,٤ ٠٢٤ ٣٦  عاماً فأكثر٦٥

  الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض بشأن األسر املعيشية، مركز حبوث الدراسات النـسائية،              :املصدر
  ، Estrategia para la atención de las mujeres en condiciones de pobrezaد يف ، ور٢٠٠٥  
  .٢٠٠٥املعهد الوطين للمرأة،   

وتشري البيانات املتعلقة بالفقر إىل أن الفقر يبلغ أعلى مستوياته يف األسر املعيشية اليت                -٥٨٠
لفقراء تضيق حيـث إهنـا      تعيلها امرأة، وأن الفجوة بني أرباب األسر اإلناث والذكور من ا          

وعالوة علـى   . ٢٠٠٦ نقطة يف عام     ١٥ إىل   ٢٠٠٥ نقطة مئوية يف عام      ٢٠اخنفضت من   
 عاماً من ٣٥دون (ذلك، فإن الفقر أكثر شيوعاً يف األسر املعيشية اليت تعيلها النساء الشابات        

 (Estado de la، واليت تكثر فيها احتماالت وجود أطفال ينشأون يف ظـل احلرمـان  )العمر

Nación ،٢٠٠٤.(  
 رجال ونساء يعيلهاويبني الشكل التايل النسبة املئوية لألسر املعيشية الفقرية اليت كان           -٥٨١

  . امرأةتعيلها حني ارتفعت حصة األسر املعيشية الفقرية اليت ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف عامي 
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  ٣٢الشكل 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ناث،  األسر املعيشية الفقرية من الذكور واإللعائليالنسب املئوية 

  

  

  

  
  

  .Informe Brechas de equidad entre los géneros, Programa Estado de la Nación, 2006 :املصدر

، كانت أسرة واحدة من بني كل أربع أسر معيشية تعيلها امـرأة؛             ٢٠٠٥ويف عام     -٥٨٢
ة فيمـا بـني     وميثل هذا زيادة مبقدار مخس نقاط مئوية يف اإلناث املعيالت لألسر املعيـشي            

، ٢٠٠٥ومن بني العدد اإلمجايل لألسر املعيشية الفقـرية يف عـام            . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ عامي
 يف املائة من األسر املعيشية      ٢٩,٩ يف املائة تعيلها امرأة؛ ومل تستطع نسبة         ٣٣,٥كانت نسبة   

 يف  يف املائة من األسر املعيشية اليت تعـيش ٤٣,٥أن تليب احتياجاهتا األساسية، وكانت نسبة       
وكان االرتفاع يف هذه املؤشرات على مدى السنوات اخلمس املاضية          . فقر مدقع تعيلها امرأة   

أكثر حدة بني األسر املعيشية اليت تعيلها امرأة تعيش يف فقر مدقع، فقد ارتفعت مبقدار مثاين                
ار ، يف حني أن الفقر املدقع اخنفض على املستوى الوطين مبقد          ٢٠٠٠نقاط مئوية مقارنة بعام     

: املـصدر ( يف املائة خالل الفترة نفسها       ٥,٦ يف املائة إىل     ٦,١نقطة مئوية واحدة، أي من      
  ).٢٠٠٦، غولدنربغ، Brechas de equidad de géneroبرنامج حالة األمة، 

 يف  ٢٠٠٥وقد حدث أعلى متركز لألسر املعيشية الفقرية اليت تعليها امرأة يف عـام                -٥٨٣
ويـدل  .  يف املائة يف املناطق الريفية     ٢٦,٢ يف املائة؛ وبلغ     ٤٠,٢ املناطق احلضرية، حيث بلغ   

هذا على تغري يف األرقام املبّينة يف التقرير السابق اليت ذكرت أن الفقر كان أكثر انتـشاراً يف                  
املناطق الريفية من حيث متوسط األسر املعيشية ومن حيث األسر املعيشية اليت تعيلها امـرأة               

 هذا التغري انعكاساً لتحضر الفقر؛ فعلى الرغم من أن الفقر أشـد يف              وميثل. على حد سواء  
وتسجل املنطقة الوسطى تليها منطقة أويتـار أطلنطيكـا         . املناطق الريفية، فقد صار يتحضر    

ومنطقة احمليط اهلادئ الوسطى أعلى النسب املئوية من األسر املعيشية الفقرية اليت تعيلها امرأة،    
  .  يف املائة٥٤,٦تسجل أيضاً أعلى مستوى للفقر املدقع، وهو لكن املنطقة الوسطى 

ويعرض الشكل التايل مقارنة بني النسب املئوية لألسر املعيشية الفقرية وغري الفقـرية      -٥٨٤
وكما هو مالحظ، حدثت زيادة     . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اليت تعيلها امرأة خالل السنتني املاضيتني       

 تعليها امرأة، مما يدل على اجتاه تصاعدي يف هذا النـوع  طفيفة يف األسر املعيشية الفقرية اليت    
وتشري هذه البيانات إىل أن غالبية األسر املعيشية اليت تعليها امـرأة تقـع        . من األسر املعيشية  
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ضمن نطاق الفقر نظراً ألن لديها مصدراً واحداً فقط للدخل، يتأتى عادة من قطاع االقتصاد               
  .الثالثي أو غري النظامي

  ٣٣ الشكل
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥) الفقرية وغري الفقرية(النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تعيلها امرأة 

  

  

  

  

  
  معلومات موثقة استناداً إىل مركز حبوث الدراسات النسائية، الدراسـة االستقـصائية املتعـددة                :املصدر

  .٢٠٠٦األغراض بشأن األسر املعيشية، الفقر،   

  ائليةاحلق يف االستحقاقات الع  )أ(  

  اخلدمات املقدمة إىل النساء الاليت يعشن يف حالة فقر  )ب(  
تويل اهتماماً خاصاً لألسـر     "كان من بني توصيات اللجنة طلب لكوستاريكا بأن           -٥٨٥

املعيشية اليت تعليها امرأة ولفئات النساء من ضعاف احلال كالريفيـات واملـسنات ونـساء          
يف املعتمد، وأن تنفّذ برامج ملكافحة الفقر وفتح باب         الشعوب األصلية واملعوَّقات وفقاً للتعر    

وحياول هـذا   ". وصول تلك الفئات من النساء إىل املوارد اإلنتاجية والتعليم والتدريب التقين          
  . القسم الرد على تلك التوصيات

 املتعلقة باعتماد تدابري خاصة مؤقتة للتغلب على االختالالت إىل برامج           ٤تشري املادة     -٥٨٦
دت من أجل النساء الاليت يعشن يف حالة فقر، ُتعترب من تدابري العمل اإلجيايب اخلاصة اليت                أُع

ويـرد  . جيب تنفيذها ما بقيت االختالالت وما دامت النساء ميثلن أعداداً ضخمة بني الفقراء     
  ).٤املادة (وصف تفصيلي هلذه الربامج يف هذه املادة 

ذه الربامج اليت شكّلت اخلربة األساسية الـسابقة        وقد تضمن التقرير السابق وصفاً هل       -٥٨٧
.  املتعلق بتقدمي املساعدة إىل النساء الاليت يعشن يف حالـة فقـر            ٧٧٦٩لصوغ القانون رقم    

وكما ذكر يف هذا التقرير، تعترب بعض القطاعات أن هذه السياسات موجهة حنو التعـويض               
الستثمار االجتماعي الرامـي إىل     االجتماعي واستهداف النفقات، وأهنا تعمل على حساب ا       

  ).CEDAW/C/CRI/4: املصدر(إدماج املرأة 
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" لنكرب معاً "ويف خالل اجلزء األول من فترة اإلبالغ هذه، استمر العمل يف برناجمي               -٥٨٨
بالتنسيق مع املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية، واملعهد الوطين للمـرأة،          " هتيئة الفرص "و

، وصندوق الضمان االجتماعي، ووزارة العمل والضمان االجتمـاعي،         ومعهد التعلّم الوطين  
والوكالة الوطنية لرعاية األطفال، ووزارة التعليم العـام، ووزارة اإلسـكان واملـستوطنات          

فأما برنامج لنكرب معاً فيقدم مساعدة إىل النساء الاليت يعشن يف حالة فقـر، وأمـا        . البشرية
وقد جرى  . ساعدة إىل املراهقات احلوامل واألمهات املراهقات     برنامج هتيئة الفرص فيقدم امل    

، واسُتعرضت استراتيجية تقـدمي  ٢٠٠٦تقييم هلذين الربناجمني خالل النصف األخري من عام        
  .املساعدة إىل هؤالء النساء وأُعيد حتديدها يف إطار اإلدارة اجلديدة

 بعنـوان  ٢٠٠٧أبريـل  / ويعرض تقرير صدر عن املعهد الوطين للمرأة يف نيـسان         -٥٨٩
Estrategia de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza

 اخلطوط العريضة لوضع )١٩(
  :ولوحظت املسائل احلامسة التالية. هذين الربناجمني، ويذكر َمواطن قوهتما وضعفهما

وتكمـن  . كانت لكل من الربناجمني أهداف صاحلة أو تـصميم برنـاجمي            )أ(  
نفيذمها الذي مل يكن مرناً وفعاالً مما تسبب يف عدم الوفـاء باالسـتراتيجيات              املشاكل يف ت  

  ؛واألهداف إال بصورة جزئية
دعا كال الربناجمني إىل إجراءات مؤسسية من شأهنا االستجابة الحتياجـات             )ب(  

خمتلف فئات النساء العديدة اليت تقدم إليهن اخلدمات وطلبات هذه الفئات، لكنهما أحـرزا              
فخيارات املساعدة املقدمة مل تكن مناسبة للطائفة العريضة مـن          . اً ضئيالً يف هذا الشأن    تقدم

احلاالت اليت تشهدها النساء؛ وكان هذا يعين، بعكس ما كان متوقعاً، أن ُتضطر النساء إىل               
  ؛أن تليب اشتراطات اخليارات القليلة املتاحة هلن من املؤسسات املعنية

ني إىل منوذجي الدخول واخلروج اللذين من شـأهنما أن          يفتقر كال الربناجم    )ج(  
ولئن كان برنامج هتيئة الفرص يف مرحلتـه        . يتيحا تقدمي تغذية مرجتعة بشأن النتائج واآلثار      

األخرية قد صمم هذا النوع من األدوات وطبقه، فإنه لن حيقق االستمرارية الزمنيـة نظـراً                
وقد صّعب غياب هذه األدوات واملعلومات متابعة       . للمشاكل التقنية والتشغيلية اليت واجهها    

  ؛تأثري اإلجراءات على حياة النساء وتقييمها
 الربناجمني لتقدمي خدمات متعاقبة ومتراكمة إىل النـساء متثلـت           كالُصمم    )د(  

يف املرحلة األوىل، ُتقدم املساعدة ملؤازرة النساء يف . بصفة أساسية يف ثالثة أوقات أو عمليات
اراهتن احلياتية؛ ويف املرحلة الثانية، ُيقدم التدريب التقين أو التعليم األكـادميي، ويف             تعزيز مه 

ومن الناحية العملية، سّبب    . املرحلة الثالثة، جيري اإلدماج يف أنشطة اإلنتاج أو سوق العمل         
ليـة  هذا التصميم جتزؤاً، وأثار اإلحباط بني العديد من النساء الاليت لن يتمكن من إمتام العم              

__________ 

املعهـد الـوطين   . Estrategia de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza، ٩نظر املرفـق  ا )١٩(
 .٢٠٠٧أبريل /للمرأة، نيسان
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وما هو مطلوب بدالً من العملية اخلطية والتعاقبية هو جمموعة من اخليارات املرنـة              . بالكامل
اليت تستطيع النساء الوصول إليها يف مراحل خمتلفة وفقاً حلالتها اخلاصة؛ كما جيب أن تكون               
 هناك خيارات متزامنة وجيدة التنسيق تقدم التدريب مدى احلياة، والتدريب األكـادميي أو            

وباإلضافة إىل ذلك، مل يتم دائماً بلـوغ        . التقين، واإلدماج يف أنشطة اإلنتاج وسوق العمل      
غاية املنتهى املتمثلة يف اإلدماج يف أنشطة اإلنتاج وسوق العمل، مما حد من تأثري اإلجراءات               

  ؛الرامية إىل إنشاء فرص العمل املدفوعة األجر وإدرار الدخل
وبة يف حتقيق التنسيق بني الوكاالت على الرغم من         كال الربناجمني وجد صع     )ه(  

  اجلهود اليت بذلتها الوكاالت والفرق التقنية املعنية املختلفة؛
مل يتمكن أي من الربناجمني من تطبيق آليات مساءلة فّعالة لتحديد اجملاالت              )و(  

  ضاع؛احلامسة يف استراتيجيات املؤسسات والتدابري اإلصالحية الكفيلة مبعاجلة األو
يتناول كال الربناجمني اآلثار السلبية لالفتقار إىل التنسيق بني اخلدمات الـيت              )ز(  

ومع ذلك، فإهنما مل يعترفا بأن هذا النقص يف         . تقدمها خمتلف الوكاالت إىل النساء الفقريات     
  التنسيق هو واحد من العقبات الرئيسية اليت تعترضهما؛

  ارات للمتابعة والرصد غري مالئمة؛يتبع كال الربناجمني آليات ومس  )ح(  
  .مل يستطع أي من الربناجمني أن يعد استراتيجيات تدخل على املستوى احمللي  )ط(  
 هو تغطية كافة النساء الاليت يعشن يف حالة فقر،          ٧٧٦٩والغرض من القانون رقم       -٥٩١

 املتعلق  ٧٧٣٥ واملراهقات مشموالت بالقانون رقم   . مبا فيهن املراهقات والكبريات واملسنات    
) ٥١املادة  (، والقانون املتعلق باألطفال واملراهقني      ))ز(١٢املادة  (حبماية األمهات املراهقات    

  .اللذين يعززان هذه الرعاية الشاملة
، حقق الربناجمان املعدان للنساء الاليت يعشن       ٢٠٠٦ و ١٩٩٩ويف أثناء الفترة بني عامي        -٥٩٢

 امـرأة   ٤٣ ٠٥٦تغطية كاملة يف التنمية البشرية لعـدد        ) لفرصلنكرب معاً وهتيئة ا   (يف حالة فقر    
 Propuesta de trabajo interinstitucional para el cumplimiento de la Ley de Atención: املصدر(

a Mujeres en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad Social ،٢٠٠٧، األمانة التقنية.(  
  ١٨اجلدول 

  )٢٠٠٦-١٩٩٩(لون بعمليات تدريب التنمية البشرية األشخاص املشمو

  عدد األشخاص  اخليار 
  ٣٠ ٩٠٩  لنكرب معاً

  ١٢ ١٤٧  هتيئة الفرص
  ٤٣ ٠٥٦  جملموعا  

  .٢٠٠٧نية املشتركة بني الوكاالت، األمانة التق: املصدر
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 شخصاً يف بـرامج التـدريب       ٢١ ٦٥٧ويف حالة برنامج لنكرب معاً، جرى إحلاق          -٥٩٣
  .واألكادميي يف خالل الفترة املذكورة آنفاً، كما هو مبني يف اجلدول التايلالتقين 

  ١٩اجلدول 
  متابعة برنامج لنكرب معاً

  )٢٠٠٦-١٩٩٩(األشخاص املشمولون يف املؤسسات التعليمية 
  عدد األشخاص  املؤسسة

  ١٢ ٨٩٠  معهد التعلم الوطين
  ٦ ٨٩٥  وزارة التعليم العام
  ١ ٨٧٢  خيارات أخرى

  ٢١ ٦٧٥  موعاجمل  

  .٢٠٠٧نية املشتركة بني الوكاالت، األمانة التق : املصدر

ن تعزيز املهارات احلياتية اخلاص     ومن بني إمجايل عدد الشباب الذين حصلوا على مكوِّ          -٥٩٤
  . امرأة يف أنشطة التدريب األكادميي والتقين٣ ٠٣١بربنامج هتيئة الفرص، اشتركت أيضاً 

اً وهتيئة الفرص متماثالن كثرياً يف استراتيجياهتما ومنهجيات عملهما،         وبرناجما لنكرب مع    -٥٩٥
لنكرب معاً يستهدف النساء الكبريات، (وإن كانا كما ذكر من قبل، يستهدفان جمموعات خمتلفة        

وقد بدأ هـذان    . ، مما جيعل كالً منهما برناجماً فريداً      )وهتيئة الفرص يستهدف النساء املراهقات    
؛ غري أن املنهجيات املعتمدة واخلربات املكتسبة من برنـامج رؤسـاء         ١٩٩٩ام  الربناجمان يف ع  

 قدمت خلفية مفيدة لربنامج     ١٩٩٨-١٩٩٤األسر املعيشية الذي جرى تنفيذه يف خالل الفترة         
ويف الواقع، وفرت هذه اخلربة املعلومات األساسية الـضرورية العتمـاد القـانون             . لنكرب معاً 

  . بشأن تقدمي املساعدة إىل النساء الاليت يعشن يف حالة فقر١٩٩٨  الصادر يف عام٧٧٦٩ رقم
ويف احلالة  . وقد استمر هذان الربناجمان ملدة مثاين سنوات، حمققني نتائج إجيابية جداً            -٥٩٦

األوىل، أعربت املشتركات عن آراء مواتية بشأن عنصر التنمية البشرية، والتغـيريات الـيت              
غري أن مثة مالحظات أبديت أيضاً بشأن َمواطن الـضعف          . هتنأحدثها هذا التدريب يف حيا    

ومثة حتفظات بـشأن مـا إذا كـان         . اليت جيب التغلب عليها، كما يف حالة التدريب التقين        
التدريب يساعد النساء بالفعل يف إجياد فرص العمل؛ وقد اعترب هذا منذ البداية عنق الزجاجة               

تاجات الرئيسية للتقييمات أنه ينبغي بذل جهـود        ومن بني االستن  . الذي يصعب التغلب عليه   
  .مستدامة ملتابعة كل من اشتركن يف أي من مكونات الربنامج

وأسفر تقييم برنامج هتيئة الفرص إىل استنتاج مفاده أن إنشاءه كان خطوة إجيابيـة                -٥٩٧
ة وأن ضعفه مل يكن يف التصميم بل يف آليات التنفيذ املنـشأة علـى املـستويات الـسياسي             

ويؤكد هذا على الصعوبات القائمة اليت تواجهها املساعي املشتركة بني          . والتشغيلية واهليكلية 
وتكمن املشكلة يف تنفيذه الذي مل يكـن مرنـاً         . الوكاالت، ويظل حتدياً يتعني التغلب عليه     
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 Estrategia de: املصدر(وفعاالً مما تسبب يف عدم تلبية استراجتياته وأهدافه إال بصورة جزئية 

atención a la pobreza ،٢٠٠٧، املعهد الوطين للمرأة.(  
وقد القى املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية، من جانبه، عقبات قانونية عنـدما              -٥٩٨

. ٢٠٠٧قت أعماله يف عـام    ، الذي علِّ  )٢٠(حاول االستعانة بفريق لتنفيذ برنامج هتيئة الفرص      
ت نظراً لاللتباس الناجم عن اعتماد قانون تعزيز املعهد         أما برنامج لنكرب معاً فقد شهد تأخريا      

 من قانون تقدمي املـساعدة      ٧الذي عدل املادة    ) ٨٥٦٣رقم  (املختلط للمساعدة االجتماعية    
  ).٢٠٠٧املرجع السابق، : املصدر ()٢١()٧٧٦٩رقم (إىل النساء الاليت يعشن يف حالة فقر 

ة يف العمل مع هذه اجملموعـة مـن         وأدت هذه الظروف كلها إىل تأخريات عديد        -٥٩٩
وللوفاء بالتعهدات املعقودة، استمر هذا اجلهد يف ظل اإلدارة احلالية اليت قررت أنـه              . النساء

ينبغي ملديرية القضايا االجتماعية ومكافحة الفقر أن جتـري تقييمـاً لالمتثـال للقـانون               
 (Rectoría Social y Lucha contra la والربامج اليت ينفذها املعهد الوطين للمـرأة ٧٧٩٦ رقم

(Pobreza) .             وقد تقرر إعداد استراتيجية جديدة لتقدمي املساعدة إىل النساء الاليت يعـشن يف
  ).املرجع السابق( لالنتقال إىل اخلدمات احملسنة ٢٠٠٧حالة فقر مع استبعاد سنة 

الجتماعية ومكافحة   عن طريق مديرية القضايا ا     وبناء عليه، قامت اإلدارة احلالية عاملةً       -٦٠٠
، إىل أمهيـة وضـع      ٢٠٠٦مـايو   /الفقر بتوجيه عناية املؤسسات املختصة، اعتباراً من أيـار        

استراتيجية تتضمن خيارات خمتلفة من أجل مساعدة النساء الاليت يعشن يف حالة فقـر علـى                
الً وعهد هبذه املهمة إىل املعهد الوطين للمرأة الذي أجـرى حتلـي           . ٧٧٦٩أساس القانون رقم    

واستعراضاً لوضع السياسات والربامج املتعلقة باملرأة والفقر يف أمريكا الالتينية؛ وسياسات احلد            
من الفقر يف كوستاريكا والنهج املتبع إزاء تقدمي املساعدة إىل النساء الاليت يعشن يف حالة فقر؛                

. ولنكـرب معـاً    وبرناجمي هتيئة الفرص     ٧٧٦٩وتبعات وإجنازات وحتديات تطبيق القانون رقم       
 أعدوا عدداً من التقـارير الختاذهـا        )٢٢(وأدت هذا العمل جلنة داخلية مكونة من ستة موظفني        
جلنة لتحديـد   : وأنشئت جلنتان فرعيتان  . ورقات معلومات أساسية لتصميم املقترح األساسي     

ف خصائص النساء الاليت ستقدم إليهن اخلدمات، وأخرى إلرساء التعهدات اليت سيتخذها خمتل           
  .أصحاب املصلحة الذين يقدمون املساعدة إىل النساء الاليت يعشن يف حالة فقر

وبعد إجناز املقترح األساسي، عقدت مشاورات مشتركة بـني الوكـاالت مـع               -٦٠١
، ُعقدت  ٢٠٠٦نوفمرب  /أغسطس وتشرين الثاين  /وفيما بني آب  .  مؤسسة حكومية  ١٤ ممثلي

__________ 

رين عينه املعهد على أساس سـنوي، لكـن اإلدارة          كان يتوىل تنفيذ برنامج هتيئة الفرص فريق من امليسِّ         )٢٠(
ة هذه املمارسة ألهنا تنطوي على إقامة عالقة بني عامـل وصـاحب          القانونية ارتأت أنه ال ميكن مواصل     

 .عمل يف إطار الفريق
وُعهد إىل  . يعيد هذا القانون حتديد كيفية استخدام أموال املعهد، فضالً عن بعض اختصاصات املؤسسة             )٢١(

 معاً، إىل جانب املعهد الوطين للمرأة باملسؤولية عن التنفيذ الشامل ملكون التنمية البشرية يف برنامج لنكرب            
 .حتويل األموال الضرورية

)٢٢( Lorena Camacho, Mabelle Figueroa, Nielsen Pérez, Ivannia Monge, María Ester Vargas and 

Lorena Flores. 
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ة والُنهج واألهداف واجملموعات املستهدفة مـن       مخس دورات عمل ملناقشة املبادئ التوجيهي     
ويف النهاية، أجنز   . االستراتيجية اجلديدة لتقدمي املساعدة إىل النساء الاليت يعشن يف حالة فقر          

، استناداً إىل مدخالت    ٢٠٠٧فرباير  /يناير وشباط /تصميم االستراتيجية فيما بني كانون الثاين     
عهد الوطين للمرأة فضالً عن املشاورات اخلارجيـة        اإلصدارات اليت أُعدت باالشتراك مع امل     

، املعهـد  Estrategia para la atención de mujeres en condiciones de pobreza: املـصدر (
  ).٢٠٠٧الوطين للمرأة، 

. ١٩٩٤ولدى إعداد االستراتيجية، جرى استعراض جلميع خطط الفقر منذ عـام              -٦٠٢
إزاء الفقر واعتراف صريح بتعدد أبعاد الظاهرة وعدم        وكانت احملصلة أنه يوجد هنج مشترك       

وقد انطوت اخلطط الثالث على مشاركة املواطنني والتنمية احمللية والالمركزيـة،           . جتانسها
. ولكن مل توجد استراتيجيات فّعالة لتحديد هذه العناصر أو لكفالة االستمرارية مبرور الزمن            

ج بقدر ما كانت يف وضع تصميمات شاملة ألطر         ومل تكن املشكلة يف تصميم اخلطط والربام      
ومع ذلك، مل تترجم مكامن القوة من حيث التصميم إىل إجـراءات            . وهنج مفاهيمية حديثة  

تنفيذية مرنة وناجحة؛ ونتيجةً لذلك، مل حيدث اخنفاض كبري يف الفقر، ومل حتقق اخلطط اليت               
  ).٢٠٠٧ملرجع السابق، ا(أعدت بوصفها أدوات للسياسة العامة أهدافها الرئيسية 

تقليص الفجوات االقتصادية واالجتماعية    : وهلذه االستراتيجية األهداف التالية     -٦٠٣
تؤثر على النساء على اختالفهن عن طريق زيادة مهاراهتن والفرص املتاحة أمامهن              اليت

حتسني جودة حياهتن واحلد من الفقر، ووضع جمموعة جيدة التنـسيق مـن               من أجل 
 التحويالت واخليارات من أجل النساء الاليت يعشن يف حالة فقـر، مـع              - اخلدمات  

مراعاة دورة حياهتن ووضعهن اخلاص بوصفهن جزءاً من منظومة شـبكات األمـان             
وحتقيقاً لـذلك، سـيكون مـن       . االجتماعي الرامية إىل احلد من الفقر والتغلب عليه       

سىن عقد تعهدات بتقاسم الضروري تشجيع احلوار بني خمتلف أصحاب املصلحة لكي يت
  .املسؤولية بني الدولة واملؤسسات واحلكومات احمللية واجملتمعات احمللية واألسر

واجملموعة املستهدفة هي النساء الاليت يعشن يف حالة فقر، والنساء الاليت يعشن يف فقـر                 -٦٠٥
الـسكان األصـليني،    نساء  : وتوىل األولوية للفئات التالية   . مدقع، والنساء املعرضات خلطر الفقر    

ومعيالت األسر املعيشية، واألمهات املراهقات واملراهقات احلوامل، واملسنات، والنساء املصابات          
  ).٢٠٠٧املرجع السابق، (، والنساء الاليت هن يف أوضاع خاصة املناعة البشريبفريوس نقص 

  برامج اإلسكان احلكومي  )ج(  
 السياسات احلكومية الطويلة األجـل يف       ، عقد منتدى بشأن   ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان   -٦٠٦

ومن بني املبادئ التوجيهية اليت ُبحثت ضـرورة إدمـاج     . جمال اإلسكان واملستوطنات البشرية   
إذ ينبغي أن تعتـرف     . املنظور اجلنساين يف السياسات املتعلقة باإلسكان واملستوطنات البشرية       

ويستلزم هـذا   . بناء االجتماعي للمأوى  هذه السياسات بالدور األساسي الذي تؤديه املرأة يف ال        
القضاء على كافة احلواجز اليت متنع النساء، وال سيما اإلناث املعيالت لألسر املعيـشية، مـن                

وعالوة على ذلك، ينبغي أن يراعي تصميم مشاريع اإلسـكان          . الوصول إىل برامج اإلسكان   
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ضري على املشاركة النشطة    وينبغي أن ينطوي التخطيط احل    . ووحدات السكن احتياجات املرأة   
من الرجال والنساء الذين يعيشون يف املدن مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء والرجال من              

: املـصدر (أجل كفالة تساويهما يف الوصول إىل األماكن العامة وإىل أمن املواطنني واخلدمات             
 Políticas de largo plazo en vivienda y asentamientos. وزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية

humanos: Lineamientos estratégicos para su definición   وزارة اإلسـكان واملـستوطنات ،
 املوئل، برنامج حالة األمـة، الربنـامج        -برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      /البشرية

  ).٢٠٠٥ا، البحثي املتعلق بالتنمية احلضرية املستدامة، سان خوسيه، كوستاريك
وإعانة السكن العائلي هي منحة تقدمها الدولة إىل األسر ذات الدخل املـنخفض،               -٦٠٧

واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملعيالت لألسر املعيشية، وغريهم من الكبار من أجل متكينـهم             
  ، ٢٠٠٤ويف عـام    . من استخدام قدرهتم االئتمانية يف حل مشاكلهم املتعلقـة باإلسـكان          

لوطين لرهون السكن برنامج البدالت لإلسكان الرأسي من أجل هتيئة الفرصة        صمم املصرف ا  
  أمام األسر احلضرية حلل وضعها املتعلق بالسكن عن طريـق بنـاء مـساكن يف عمـارات            

احلـد األقـصى    . ( القـروض  - البـدالت    -مشتركة امللكية، بواسطة برنامج املدخرات      
واحلـد األدىن  .  كولـون  ٣ ٢١٩ ٠٠٠:  كولون، واحلـد األدىن    ٣ ٦٨٠ ٠٠٠ :للبدالت
  ).املرجع السابق) ( كولونا١٢٨ً ٧٧٨: لألجور
كان عدد إعانات السكن العائلي اليت ُصرفت حبسب جنس معيل األسرة املعيـشية               -٦٠٨

، ٢٠٠٣يف عـام      إعانـة للـذكور    ٤ ٧١٢و) لإلناث( إعانة   ٣ ٧٣٧: على النحو التايل  
 إعانـة   ٦ ٧٦٧و) لإلناث( إعانـة   ٤ ٨٠١ئة؛ و  يف املا  ٥٥,٨ يف املائة يف مقابل      ٤٤,٢ أي
 إعانـة   ٤ ٢٦٧ يف املائة؛ و   ٥٨,٥ يف املائة يف مقابل      ٤١,٥، أي   ٢٠٠٤يف عام   ) للذكور(
 يف املائة   ٥٧ يف املائة يف مقابل      ٤٣، أي   ٢٠٠٤يف عام   ) للذكور( إعانة   ٥ ٦٥٠و) لإلناث(
  ).٢٠٠٦وزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية، : املصدر(

  ٣٤ الشكل
   حبسب جنس معيل األسرة املعيشيةاملدفوعةالنسبة املئوية إلعانات السكن العائلي 
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وفيما يلي قيمة املبالغ املستثمرة يف إعانات اإلسكان العائلي حبسب جـنس معيـل                -٦٠٩
  ؛ ٢٠٠٣ للـذكور يف عـام       ١٠ ٨٢٥,١ لإلنـاث و   ٣٩٠,٤: األسرة مباليني الكولونات  

  ) لإلنـاث  (١٣ ٢٨١؛ و ٢٠٠٤يف عـام    ) للـذكور  (١٦ ٩٩٩و) لإلناث (١٣ ١٣٥و
 ١٩٨٧ويف كلتا احلالتني تبني البيانات اعتباراً من عام . ٢٠٠٥يف عام ) للذكور (١٦ ٢٢١و

 (Compendio de Estadísticas delأن اإلعانات كانت موجهة لصاحل معيالت األسر املعيشية

(sector vivienda y asentamientos humanos, 2005.  
  ٢٠اجلدول 

  ، حبسب جنس معيل األسرة املعيشية املدفوعةاالستثمار يف إعانات السكن العائلي
  )مباليني الكولونات(

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 ١٦ ٢٢١,٠ ١٦ ٩٩٩,٠ ١٠ ٨٢٥,١ الذكور
 ١٣ ٢٨١,٠ ١٣ ١٣٥,٠ ٩ ٣٩٠,٤ اإلناث

  .٢٠٠٥إلسكان واملستوطنات البشرية، وزارة ا: املصدر

احلق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية، وغري ذلـك       )ب(  
  من أشكال االئتمان املايل

يف أثناء فترة اإلبالغ، حدث حتسن يف الوصول إىل االئتمان وإدارة مشاريع األعمال               -٦١٠
غرية، مع حصول موظفـات اخلدمـة       للنساء العامالت يف مؤسسات األعمال الصغرية والصُ      

املدنية املشاركات يف جلنة النساء لتنظيم املشاريع على مشورة تقنية وتدريب بشأن القـضايا              
ويف أثناء هذه الفترة، وّسع املصرف الوطين لكوستاريكا بانتظام حافظة قروضـه            . اجلنسانية

وهكذا، . االئتمان الريفي للنساء يف املؤسسات الُصغرية والصغرية واملتوسطة احلجم وجمالس         
 / قرضـاً جديـداً يف كـانون األول   ٣ ٠٢٧ و٢٠٠٢ قرضاً يف عام   ١ ٨٦٩منح املصرف   

ومنح ). Memoria Institucional 2002-2006املعهد الوطين للمرأة : املصدر (٢٠٠٥ديسمرب 
ك بـني  هذا املصرف النساء زيادة يف فرص الوصول إىل املوارد املالية عن طريق برناجمه املشتر           

البنك الوطين ومؤسسة التنمية، واملشاركة يف الصندوق االستئماين للمعهد املختلط للمساعدة         
وميثل هذا هنجاً جديداً، أي خدمة مـن        .  مصرف االئتمان  - مؤسسة باناسيو    -االجتماعية  

من أجل جمموعة املستفيدين، تنسَّق من خالهلا خدمات شـاملة      " املصارف اإلمنائية "خدمات  
ا ثالثة أنواع من الصناديق هي صندوق الضمانات، وصندوق خدمات الدعم االئتماين            تقدمه

، وصـندوق القـروض يف      )التدريب، واملساعدة التقنية، والرقابة، واخلدمات االستشارية     (
  .ذاته حد

وارتفعت املبالغ املمنوحة كقروض، وعدد املعامالت اليت جرى جتهيزهـا بانتظـام              -٦١١
 ٢٠٠٣ قرضـاً جديـداً يف عـام         ٢ ٤٢٩وهكذا، ُمنح   . ٢٠٠٥ و ١٩٩٩بني عامي    فيما

 مليون  ٦ ٠٢٩,٥ (٢٠٠٤ قرضاً جديداً يف عام      ٢ ٥٢٢؛ و ) مليون كولـون  ٤ ٥٩٠,٥(
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: املـصدر ). ( مليون كولون  ٧ ٩٥٩,٥ (٢٠٠٥ قرضاً جديداً يف عام      ٣ ٠٢٧، و )كولون
  ).Memoria Institucional, Administración 2002-2006املعهد الوطين للمرأة، 

وتبني املعلومات املقدمة من الوحدة التنفيذية للـصندوق االسـتئماين أن أمـوال               -٦١٢
  : على النحو التايل٢٠٠٧الصندوق أُنفقت يف خالل النصف األول من عام 

 يف املائة من املستفيدين من الصندوق االستئماين يندرجون ضمن فئة           ٥٠,٨كان   •
ين يعانون من أكرب قدر من الـنقص مـن           اليت تتكون من األشخاص الذ     ٢الفقر  

حيث الدخل والتعليم وفرص تنظيم املشاريع على كل من مستويي إنشاء األعمال            
وكـان معظـم هـؤالء      . التجارية وتدعيمها، وإجياد سوق ملنتجاهتم أو خدماهتم      

  ؛األشخاص يعيشون يف املناطق الريفية
املستفيدة تنـدرج ضـمن      يف املائة من األسر      ٥١,٧يف املناطق احلضرية، كانت      •

 ٦٤,٥ اليت تتكون بصفة رئيسية من مشاريع صغرية ترأسـها امـرأة، أي    ٣ الفئة
 ؛املائة يف

 يف املائة من صفقات القروض اجملهزة يف        ٦٧لن  توضح بيانات أخرى أن النساء مثَّ      •
 يف املائة ذهبـت إىل      ٣٣، يف حني أن نسبة      ٢٠٠٧خالل النصف األول من عام      

األعمـال  : لقروض خمصصة لألنشطة التالية مرتبة حبسب األمهية      وكانت ا . الرجال
يف )  يف املائة  ٥٨(وكان معظمها   . التجارية، واخلدمات، والزراعة، وصيد األمساك    

املناطق الريفية نظراً ألن الصندوق االستئماين مصمم للمساعدة يف احلد من الفقر             
ط اإلنتاج بغية حتديث األنشطة     الذي تشتد وطأته يف املناطق الريفية، ويف تغيري أمنا        

 ؛اجلارية يف املناطق الريفية

منحت القروض املتعلقة بالتدريب قبل االستثمار وبعده يف معظم األحيان للنـساء             •
 يف املائـة  ٣٠ يف املائة من هذه الصفقات، مقارنة بنسبة  ٧٠الاليت استحوذن على    

. كاملة األراضي وإدارهتا  وقُدم تدريب يف جماالت مثل ختطيط املزارع املت       . للرجال
ومع ذلك، فعلى الرغم من أن النساء حريصات على استخدام خدمات التدريب،            

 يف املائة من املقترضني من صـندوق  ٣٣فاجلدير باملالحظة هو أهنن ال ميثلن سوى  
إما أن تكون النساء قد جنحن يف تنميـة  : وميكن تفسري ذلك بطريقتني . الضمانات

ن مث فإهنن مل حيتجن إىل صندوق الضمانات، وإمـا أهنـن            قدرهتن على الدفع وم   
يشعرن بأن يف إمكاهنن طلب الدعم من الصندوق االستئماين حىت حني يكن يف              ال

 .حاجة إليه
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  ٣٥الشكل 
  مقارنة بني املستفيدين ومبالغ القروض ومبالغ الضمانات

  )قيم نسبية(
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧املعهد الوطين للمرأة، : املصدر

  ٣٦كل الش
  جمموع املستفيدين حبسب اجلنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الصندوق االستئماين للمعهد املختلط للمساعدة االجتماعية: املصدر

وميكن استخالص االستنتاجات التالية من نتائج صفقات القروض اجملهزة يف إطـار              -٦١٣
 مليون ٢٨٣,٩جرى حتويل : ٢٠٠٧ ويف النصف األول من عام ٢٠٠٦هذا الربنامج يف عام 

 يف املائة من الرجال؛     ٥٩ يف املائة من املقترضني من النساء ونسبة         ٤١كولون؛ كانت نسبة    
 يف  ٥٩,٥ يف املائة يف املتوسط من مبالغ القروض يف مقابل           ٤٠,٥وحصلت النساء على حنو     

وعلى الرغم من أن البيانات تشري بوجه عام إىل أن النساء استفادت من هـذا               . املائة للرجال 
 يف املائة من اجملموعـة      ٨٥ويقدر أن   . لربنامج، فقد استأثر الرجال حبصة أكرب كمستفيدين      ا

املستهدفة كانت من النساء، وكان ميكن بالتايل أن ُيتوقع أن تستحوذ النساء علـى النـسبة                

املستفيدون
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املستفيدون              قيمة الضمانات قيمة القروض

54,54 59,08 59,42
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وميكن تفسري هذا الوضع بأنه دليل . املئوية نفسها من الطلب على هذا الربنامج التروجيي املهم   
أن املرأة ال تزال ال ترى نفسها عامالً اقتصادياً حيتاج إىل خدمات إدارية، وأهنا ال تزال                على  

  .ترى نفسها عامالً لربامج الرعاية
ويف . ، أطلق مصرف التنمية اجملتمعية والشعب برناجمه لتنمية الشعب        ٢٠٠٤ويف عام     -٦١٤

 الربنـامج إىل النـساء يف        يف املائة من قروض    ٢٠خالل السنة األوىل من عمله، ذهب حوايل        
، أُضيفت مديرية مصرف التنميـة؛  ٢٠٠٥ويف عام   .  وصغرية ومتوسطة احلجم   صغريةمشاريع  

ونفذ هذا الربنامج تعميماً ملراعاة املنظور اجلنساين أتاح إيالء عناية خاصـة لتنميـة األعمـال               
 الـصغرية ع  وختدم حافظة القروض من أجـل املـشاري       . التجارية من أجل اإلناث من زبائنه     

والصغرية املزيد من النساء كل عام؛ وباإلضافة إىل ذلك، فهي تقدم املشورة يف تنظيم املشاريع               
 أعماهلن التجاريـة     من األدوات لتدعيم   بقدر أكرب إىل النساء من زبائن املصرف حبيث يزودن        

، بـدأ تنفيـذ     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وفيما بني عامي    . منشئات للوظائف صبحن  وتدريبهن لكي ي  
 سـيليدون   جـل النـساء يف سـان خوسـيه ويف برييـس           اجمني تثقيفيني جتريبيني من أ    برن
  ).السابق املرجع(

، بدأت املديرية العامة للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم التابعـة          ٢٠٠٥ويف عام     -٦١٥
لوزارة الشؤون االقتصادية تنفيذ برنامج خاص بعنوان إنشاء املشاريع التجاريـة النـسائية              

(Creando Empresarias)ويف خالل الـسنة األوىل  .  بدعم استشاري من املعهد الوطين للمرأة
 امرأة كيفية إعداد خطـط األعمـال التجاريـة          ١٠٠من عمل هذه املبادرة تعلم أكثر من        

  ).Memoria Institucional 2002-2006املعهد الوطين للمرأة : املصدر(
 ٤ ٧٠٤هد املختلط للمـساعدة االجتماعيـة       ويف أثناء فترة اإلبالغ هذه، قدم املع        -٦١٦

قروض ومنح إىل شركات صغرية مملوكة للنساء، وساعدها يف ابتكار أفكار بشأن األنشطة             
وحصلت تسع نساء على دعم من الصندوق االسـتئماين للمعهـد يف خـالل              . اإلنتاجية

  ).٢٠٠٦املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية، : املصدر (٢٠٠٦ عام
 قرضاً جديداً تبلغ قيمتها     ٦ ٤٩٣ ُمنحت النساء    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ا بني عامي    وفيم  -٦١٧

 مليون كولون على مدى فترة السنوات الـثالث؛ ومنحـت هـذه             ١٤ ٤٢١,٦اإلمجالية  
القروض من أجل األنشطة الزراعية مبا فيها املشاريع الصغرية والصغرية واملتوسـطة احلجـم              

 Evoluciones de las colocacionesة والثروة احليوانية، وزارة الزراع: املصدر(واجملالس الريفية 

en BN-Desarrollo para mujeres. Período 1999-2005.(  
، أطلق صندوق تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم واملديرية         ٢٠٠٥ويف عام     -٦١٨

والـصناعة  العامة للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم التابعة لوزارة الـشؤون االقتـصادية    
والتجارة برنامج إنشاء األعمال التجارية النسائية الذي ُنفذ يف عـدة كانتونـات يف البلـد            

وهذا الربنامج مصمم لتمكني منظِّمـات      . بالتعاون مع بعض مكاتب شؤون املرأة بالبلديات      
  .املشاريع الصغرية من حتسني مهاراهتن اإلدارية وقدرهتن على االبتكار
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يف كوستاريكا تركزت   " مصارف التنمية "الواضح أن ما ُيطلق عليه      وباختصار، من     -٦١٩
 سنة مـن    ١٠٠يف مصرفني حكوميني مها املصرف الوطين لكوستاريكا الذي لديه أكثر من            

اخلربة يف تقدمي االئتمانات اإلمنائية يف اجملاالت الريفية ويف املشاريع الصغرية والصغرية الريفية             
الذي اخنرط  ) مصرف الشعب (ف التنمية اجملتمعية والشعب     واحلضرية على حد سواء؛ ومصر    

  .يف الصريفة اإلمنائية على مدى العشرين عاماً املاضية
 ٢٠٠٠وظل املعهد الوطين للمرأة يعمل مع املصرف الوطين لكوستاريكا منذ عـام               -٦٢٠

 هبدف إعمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف كـل          ٢٠٠١ومع مصرف الشعب منذ عام      
 خدماهتما وثقافتهما التنظيمية، نظراً للدور االستراتيجي الذي يؤديه هذان املـصرفان يف             من

  .تعزيز مشاركة املرأة يف الصريفة اإلمنائية
ومن الواضح أن هذا اجلهد قد أتى بثماره من خالل زيادة عدد القروض املمنوحـة                 -٦٢١

ويـبني  . دم منها هذه القروض   ، فضالً عن حجم احلافظة اليت ُتق      ٢٠٠٠إىل النساء منذ عام     
  .٢٠٠٧ذلك اجلدول التايل استناداً إىل املعلومات املقدمة من املصرف الوطين لكوستاريكا، 

  ٢١اجلدول 
  ٢٠٠٦-١٩٩٩لتنمية، ا مصريفتطور اإلقراض للمرأة عن طريق مبادرة 
 **احلافظةأرصدة  القروض اجلديدة

  كولونمليون عدد الصفقات مليون كولون عدد القروض 

٢٩١٫٧٠ ٢٨٢  ٢٩١٫٧٠ ٢٨٢ ١٩٩٩ 

٧٨٩٫٠٠ ١ ٢٥٢ ١  ٥٢٦٫٠٠ ١ ١١٠ ١ ٢٠٠٠ 

٣٦٩٫٠٠ ٣ ٣٩٧ ٢  ٩٨٤٫٠٠ ١ ٣٠٨ ١ ٢٠٠١ 

٩٨١٫٦٠ ٥ ١٦٧ ٤  ١٢٩٫٨٠ ٣ ٨٦٩ ١ ٢٠٠٢ 

٥٧٧٫٦٠ ٨ ٠٧٦ ٥  ٥٩٠٫٥٠ ٤ ٤٢٩ ٢ ٢٠٠٣ 

٨٠٩٫٠٠ ١١ ٥٨١ ٥  ٠٢٩٫٥٠ ٦ ٥٢٢ ٢ ٢٠٠٤ 

٩١١٫٦٠ ١٥ ٤٢٩ ٦  ٩٥٩٫٥٠ ٧ ٠٢٧ ٣ ٢٠٠٥ 

٤٩٨٫٢٠ ٢٣ ١٨٨ ٨  ٦٢٤٫٤٠ ١٢ ٠١٢ ٤ ٢٠٠٦ 

    ١٣٥٫٤٠ ٣٨ ٥٥٩ ١٦ اجملموع
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  ٣٧الشكل 
  تفاصيل اإلقراض

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واجلدير بالذكر أن الطلب األكرب على االئتمان يأيت من النساء الاليت تلتمسن قروضاً   -٦٢٢
ل املتاحة للنـساء، ممـا      وهذا يدل كذلك على نقص فرص العم      . من أجل املشاريع الصغرية   

يؤدي هبن إىل زيادة اإلقبال على تنمية مشاريعهن الصغرية، ويكون ذلك عـادةً يف جمـال                
  . ٢٠٠٦واتضح هذا االجتاه جبالء أكرب يف عام . األعمال التجارية واخلدمات

  ٢٢اجلدول 
 اإلقراض للنساء

 القروض  املبلغ القطاع 

 ٦٢٥ ٨٠٥٫٩٠ ٨٥٠ ٤٩٥ ١ اجملالس الريفية

 ١٧٥ ٣ ١٠٣٫٥٠ ٤٤٧ ١٢٧ ٨ املشاريع الصغرية

 ١٩٣ ١٢٤٫٢٠ ٧٢٤ ٥٠٧ ٢ املشاريع الصغرية

 ١٩ ٥١٥٫١٠ ٣٤٢ ٤٩٣ املشاريع املتوسطة احلجم

 ٠١٢ ٤ ٥٤٨٫٧٠ ٣٦٤ ٦٢٤ ١٢ اجملموع اإلمجايل
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  .٢٠٠٦ البنك املركزي،  :املصدر

نظور اجلنـساين يف املـصرف الـوطين         تعميم امل  إعمال، ويف سياق    ٢٠٠٤ويف عام     -٦٢٣
لكوستاريكا، أُجريت دراسة مشتركة مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر             
الكارييب بشأن آفاق عمل املرأة يف اخلدمات املالية، بغية تقييم االجتاهات يف الفجوات اجلنسانية              

لنساء يف القطاع بكامله ويف املـصرف  وأظهرت الدراسة أن مرتبات ا. يف هذا القطاع الرئيسي   
الوطين لكوستاريكا بصفة خاصة، على الرغم من وجودهن الكبري، أقل دائماً من املرتبات اليت              

وتلك هي احلال بالرغم من أن      . حيصل عليها الرجال وإن كانت هذه الفجوة تضيق بوجه عام         
  . )٢٣(يداًالنساء حاصالت على مستوى رفيع من التعليم ومدربات تدريباً ج

وأظهرت الدراسة أن هناك جماالً ضخماً للتحسني فيما يتعلق بتعميم املنظور اجلنساين     -٦٢٤
داخل املصرف وكفالة التعبري عن مبادئ املساواة والعدل بني اجلنسني يف اخلـدمات الـيت               

  .يقدمها املصرف إىل النساء أيضاً
 للمـرأة أن يـضفي الطـابع        أما بنك الشعب فقد استطاع مبساعدة املعهد الوطين         -٦٢٥

، كما أنه أحرز ٢٠٠٢-١٩٩٨الدميقراطي على هيئاته املعنية باختاذ القرارات يف خالل الفترة 
، ومن أجـل    ٢٠٠٧ويف عام   . تقدماً كبرياً فيما يتصل خبدماته بفضل قانون يتعلق بالتكافؤ        

ق مصرف الشعب سياسته    التنفيذ التدرجيي لسياساته املتعلقة باملساواة يف كال الُبعدين، سيطل        
املشاركة : وتشمل هذه السياسة ثالثة خطوط للعمل     . املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين    

__________ 

)٢٣( Martínez, Juliana. El empleo en los servicios financieros. Costa Rica: buenas y no tan buenas 

noticias. ECLAC, Chile, 2005. 

 ٢٠٠٦القروض اجلديدة يف عام 

               املشاريع املتوسطة

 املشاريع الصغرية

               املشاريع الصغرية

             اجملالس الريفية

               املشاريع املتوسطة

اجملالس الريفية               املشاريع الصغرية
املشاريع الصغرية
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املتكافئة للنساء والرجال يف هيئات التمثيل وهيئات اختاذ القرارات؛ وتعميم مراعاة املنظـور             
باملـصرف؛ وإدارة   اجلنساين يف املبادئ التوجيهية والسياسات واخلطط والـربامج اخلاصـة           

وكانت عملية إعداد السياسة العامة     . املواهب اإلنسانية عن طريق كافة أفرع املصرف وُشعبه       
  .تتسم بدرجة عالية من املشاركة، يف ظل توافق قوي يف اآلراء بني موظفي املصرف وسلطاته

  . النساءويقدم اجلدول التايل تفاصيل تتعلق باخلدمات اليت يقدمها هذا املصرف إىل   -٦٢٦
  ٢٣اجلدول 

  الصريفة اإلمنائية
  عدد الصفقات اإلمنائية

  ٢٠٠٧-٢٠٠٤) نسبية، بالكولوناتالطلقة واملرقام باأل(
 ١(٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤( 

 ٪  مطلقة  ٪  مطلقة  ٪  مطلقة  ٪  مطلقة 

 ١٨ ٣٠٦ ١  ١٨ ٢٤٧ ١  ١٧ ٧٣٩ ١  ١٧ ٦١٢ ١ الشركات

 ٥٤ ٨٧٠ ٣  ٥٥ ٨٣٨ ٣  ٥٧ ٧٤٢ ٥  ٥٨ ٤٢٠ ٥ رجال

 ٢٧ ٩٥٦ ١  ٢٨ ٩٤١ ١  ٢٦ ٦٥١ ٢  ٢٥ ٣٨٠ ٢  نساء

 ١٠٠ ١٣٢ ٧  ١٠٠ ٠٢٦ ٧  ١٠٠ ١٣٢ ١٠  ١٠٠ ٤١٢ ٩ اجملموع

  .٢٠٠٧مصرف التنمية اجملتمعية والشعب،   :املصدر
  وتشري كافة التواريخ األخـرى إىل كـانون        . ٢٠٠٧مارس  /بيانات عن حافظة القروض يف آذار       )١(

  . لسنة احملددةديسمرب من ا/األول  
  .املصارفتصنيف  نظراً لتطبيق معايري ٢٠٠٦ عام بيانات بشأن اخنفاض اإلقراض بعد  )٢(

، جّهـز مـصرف    ٢٠٠٧ والنصف األول مـن عـام        ٢٠٠٤وفيما بني عام      -٦٢٧
 يف املائة   ٢٧وكانت نسبة   .  صفقة ائتمان إمنائي سنوياً يف املتوسط      ١٠ ٠٠٠  الشعب

  . مقدمة للنساءمن قروض حافظة مصرف التنمية 
وفيما يتعلق باملبالغ الـُمخصصة، كانت الفجوة اجلنسانية أوسع حيـث تلقـت              -٦٢٨
 يف املائة من مبالغ القروض املقدَّمة من حافظة مصرف التنمية، يف مقابل حصول              ١١ النساء

ومل يكن مصرف الشعب يف منأى عن الوضع السائد يف          .  يف املائة منها   ٤٠الرجال على حنو    
ويتضح . نات املالية الرمسية األخرى اليت ظلت متخوفة من رؤية النساء عناصر مقترضة           الكيا

هذا من التدريب واملساعدة التقنية غري املناسبني اللذين ُيقدمان إىل النساء؛ والقيـود الـاليت         
يواجهنها من حيث الضمانات احلقيقية اليت يستطعن تقدميها؛ واإلنتاجية احملدودة ألعمـاهلن            

رية، فضالً عن نقص منافذ التسويق وحقيقة أن املرأة تعمل عمل يومني يف يوم واحـد                التجا
وكل هذه العوامل جتعل مـن  . )٢٤(وعليها أن تتعامل مع هيكل سلطوي صعب داخل األسرة    

  . الصعب على املرأة أن تنشئ أعماهلا التجارية
__________ 

)٢٤( Pereira and Carcedo. El perfil de riesgo de la microempresa de mujeres. INAMU. 2003. p. 50. 
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  ٣٨الشكل 
  مصرف التنمية

  نمية، حبسب اجلنسمبالغ القروض املقدمة من حافظة مصرف الت
  

  

  

  
  .٢٠٠٧مصرف التنمية اجملتمعية والشعب،   :املصدر
ويوضح هذا الوضع السبب يف اهتمام مصرف الشعب باعتمـاد سياسـة عامـة                -٦٢٩

نـساين  للمساواة والعدل بني اجلنسني، فهو يريد أن يكفل لرباجمه كافة أن تتضمن النهج اجل             
  . وأن تصمم تدابري للعمل اإلجيايب إزاء املرأة

احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضـية ويف مجيـع              )ج(  
  جوانب احلياة الثقافية

. مل تقّدم املؤسسات املعنية معلومات حمددة عن هذا املوضوع من أجل الفترة احلالية              -٦٣٠
ة الثقافة والشباب والرياضة معلومـات عـن الـسياسات          وقد طلبت أمانة املظامل من وزار     

واإلجراءات اجلاري تعزيزها بغية توسيع نطاق إدماج املرأة يف األنشطة الرياضية وضـمانه،             
التقريـر  : املصدر(وكذلك فيما يتعلق باشتراكهن بوصفهن حكاماً يف مباريات كرة القدم           

  ).٢٠٠٤-٢٠٠٣السنوي ألمانة املظامل عن الفترة 
  ١٤ادة امل

ضمان حقها  . اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية           
  :فيما يلي
  ؛ يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائياملشاركة  )أ(  
  الصحة؛  )ب(  
  الضمان االجتماعي؛  )ج(  
  التعليم؛  )د(  
  الفرص االقتصادية؛  )ه(  
  املشاركة يف اجملتمع احمللي؛  )و(  
  احلصول على االئتمانات الزراعية؛  )ز(  
  .التمتع بظروف معيشية مالئمة  )ح(  

          رف التنمية                                     أرقام مقارنة للقروض املقدمة من حافظة مص
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  املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي  -ألف   

  احلوار والتفاوض االجتماعيان بشأن العدل واملساواة بني اجلنسني    
  بتعزيز وتنسيق موائد مـستديرة للحـوار       ٢٠٠٣قام املعهد الوطين للمرأة يف عام         -٦٣١

سـاحل احملـيط   (ويف بونتاريناس   ) ساحل احمليط األطلنطي  (والتفاوض االجتماعي يف ليمون     
وكان اهلدف من هذه املوائد املستديرة هو تعزيز وصول         . ويف غولفيتو وغواناكاسيت  ) اهلادئ

وكان هناك هدف آخر يتمثل يف      . النساء إىل اخلدمات احلكومية، وحتسني ظروفهن املعيشية      
وقد ثبت أن برامج    . جات اخلاصة للمرأة وتقدمي التدريب على مهارات التفاوض       إبراز االحتيا 

هذه األحداث تشكّل أدوات سياسية فعالة لتأمني استجابات مـن املؤسـسات اإلقليميـة              
  ).Memoria Institucional: Administración, 2002-2006املعهد الوطين للمرأة : املصدر(

 املستديرة للحوار والتفاوض االجتماعيني اليت ُعقدت يف        ولفت املشاركون يف املائدة     -٦٣٢
ليمون االنتباه إىل حقيقة مفادها أن نساء السود والسكان األصليني مل ميثَّلن متثيالً جيـداً يف                

ولذا، فقد دعا املكتب اإلقليمـي للمعهـد        . أثناء صياغة جدول األعمال والتفاوض بشأنه     
ماع لزعيمات النساء السود باملقاطعة ملناقشة وتنظـيم        الوطين للمرأة يف ليمون إىل عقد اجت      

ونتيجة هلذه املبادرة، ُعقد املنتدى األول للنساء املنحدرات مـن أصـل            . مؤمتر لنساء السود  
/  آب ١٣ و ١٢يـومي   " الـسيدة غـادي   "أفريقي يف مقاطعة ليمـون املعـروف باسـم          

 من  ٩: قاطعة الستة  زعيمة نسائية من كانتونات امل     ٦٣وحضرت املنتدى   . ٢٠٠٥ أغسطس
 ٥ من سيكويرس، و   ٥ من ماتينا، و   ٨ من غواسيمو، و   ٧ من وسط ليمون، و    ٢٦تاالَمنكا، و 

ومتثَّلت أهداف املنتدى . من بوكوسي؛ وحضرت أيضاً زعيمة نسائية واحدة من سان خوسيه
  :فيما يلي

التعّرف على احتياجات وخماوف النساء الكوستاريكيات املنحدرات مـن أصـل            •
 يف مقاطعة ليمون، وال سيما يف جماالت العمالة والعمل واالقتصاد والتدريب            أفريقي

 ؛التقين واملشاركة السياسية وحقوق اإلنسان والصحة

التماس خيارات إدماج النساء الكوستاريكيات املنحدرات من أصـل أفريقـي يف             •
ـ            سني، صلب املبادرات املختلفة اجلاري اختاذها لتحقيق العدل واملساواة بـني اجلن

سيما يف ميادين العمالة والعمل واالقتصاد والتدريب التقين واملشاركة السياسية           وال
 ؛وحقوق اإلنسان والصحة

مساعدة النساء الكوستاريكيات املنحدرات من أصل أفريقي يف معرفـة وممارسـة             •
املواطَنة النشطة، وحدة القيادة    : املصدر(حقوقهن االقتصادية والثقافية واالجتماعية     

الشؤون احمللية، املعهد الوطين للمرأة، تقرير املنتـدى األول للنـساء األفريقيـات             و
  ").السيدة غادي"املنحدرات من أصل أفريقي يف مقاطعة ليمون املعروف باسم 
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، تابع املعهد الوطين للمرأة تنفيذ االتفاقات الـيت         ٢٠٠٦-٢٠٠٤ويف خالل الفترة      -٦٣٣
. ملشاركة واملؤسسات العامة يف كال اجملـتمعني احمللـيني        توصلت إليها اجملموعات النسائية ا    

وركزت اإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن على تعزيز الشبكات النسائية اليت ُشكّلت كجزء             
من هاتني املبادرتني عن طريق توفري فرص منتظمة لتدريب اللجان العاملة يف ليمون واألفرقة              

  ).املرجع السابق: دراملص(العاملة املواضيعية يف بونتاريناس 
ويف احلالة اخلاصة ملنطقة أويتار أطلنطيكا، كان من بـني املـشاركات زعيمـات                -٦٣٤

نسائيات من كانتونات املنطقة الستة تنتمني إىل شبكة نساء منطقة البحر الكـارييب وميـثلن            
ف يف هتيئة   ويتمثل اهلد . املؤسسات العامة، والعَمد، ووكاالت التعاون الدولية، وأمانة املظامل       

الفرصة للحوار والتفاوض بني النساء واملؤسسات العامة واحلكومات احمللية اليت يعلى فيها من             
شأن التنوع النسائي واليت ميكن من خالهلا التوصل إىل اتفاقات وعقد تعهدات فيما يتـصل               

من برنـامج  بتلبية احتياجات النساء والنهوض مبصاحلهن االستراتيجية استناداً إىل ما هو ُمعد    
على ، وركّزت  ٢٠٠٣نوفمرب  /وُعقدت دورة املفاوضات األوىل يف تشرين الثاين      . ومقترحات

أة املرأة والصحة؛ واحلقوق االقتصادية؛ واملـر     : املقترحات االستراتيجية للشبكة املتعلقة مبا يلي     
 ومكتـب   القيادة والتنظيم؛ ومكاتب شؤون املرأة يف البلـديات       والفقر؛ واملشاركة السياسية و   

املعهد الوطين للمرأة يف ليمون؛ والتعليم األكادميي والتقين والبديل؛ والبيئة، والفتيان والفتيـات             
ومت التوصـل يف    . واملراهقون وإدمان املخدرات؛ والعنف؛ واملرأة ووسائط اإلعالم؛ واإلسكان       

جلنة متابعـة   هذه الدورة إىل اتفاقات قصرية األجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل، وأُنشئت            
  ).٢٠٠٤-٢٠٠٣التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة : املصدر(لرصد تنفيذها 

  الوصول إىل الفرص االقتصادية واالئتمان الزراعي  -باء   

  السياسة اجلنسانية املتعلقة بالقطاع الزراعي  )أ(  
لجنة الوطنية  ، أدت اجلهود املتضافرة اليت بذلتها ال      ٢٠٠٤أكتوبر  / يف تشرين األول    -٦٣٥

ملنّسقي الشؤون اجلنسانية اإلقليميني من أجل قطاع الزراعة واملعهد الوطين للمرأة إىل إصدار             
ويشكّل هذا  . ٢٠١٠-٢٠٠٢سياسة جنسانية رمسية للقطاع الزراعي يف كوستاريكا للفترة         

بري البيان السياسايت إجنازاً مهماً ويشهد على التـزام املؤسـسات الزراعيـة بتعزيـز التـدا               
االستراتيجية الرامية إىل تضييق الفجوات اجلنسانية، وال سيما فيما يتصل بالقضايا املتعلقـة             

مكتب األمني التنفيذي للتخطيط : املصدر(باإلنتاج واالقتصاد يف القطاع الريفي لكوستاريكا       
  ).٢٠٠٣، "Política de género y plan de acción estratégico 2002-2010"الزراعي، 

وقُدمت مادة املعلومات األساسية هلذه السياسة يف إضافة تتعلق بالقطاعني الزراعـي              -٦٣٦
، فضالً عن خطة عمـل      ١٩٩٧والبيئي إىل خطة تكافؤ الفرص بني النساء والرجال من عام           

  ).املرجع السابق: املصدر (٢٠٠٢-١٩٩٨للفترة 
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نساء والرجال يف القطاع    وتتجه هذه السياسة حنو تعزيز تكافؤ الفرص والعدل بني ال           -٦٣٧
كما أهنا تسعى إىل ضمان قيام املـرأة بـدور حقيقـي يف خمتلـف               . الزراعي لكوستاريكا 

املشروعات املتعلقة باإلنتاج اجلاري تنفيذها من أجل توفري فرص الوصول إىل التكنولوجيـا،           
ؤكد السياسة  وت. والتدريب، واخلدمات املالية، وتنمية األعمال التجارية الزراعية، واألسواق       

على اإلجراءات الرامية إىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية مبا يتماشى مـع              
  ).املرجع السابق: املصدر(التنمية الريفية املستدامة واألهداف القطاعية املواتية للبيئة والتنوع 

  اإلحصاءات الزراعية  )ب(  
رب من املساواة والعدل يف القطاع الزراعـي  من العوامل اليت تتدخل يف حتقيق قدر أك    -٦٣٨

لكوستاريكا عدم قيام املؤسسات الزراعية بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف إدارة املعلومات            
اإلناث أو املتغريات األخرى املتعلقة بنوع      /فإن أياً من متغري الذكور    . الروتينية واالستراتيجية 

وُيصّعب هذا  . لتجميع املعلومات وجتهيزها وعرضها   اجلنس مل ُيدرج يف األشكال املستخَدمة       
وبعد . من رصد تأثري السياسات على حنو سليم ومن تتبع التغطية باخلدمات املقدمة إىل املرأة             

، ُبذل جهد لكفالـة     ٢٠٠٣أكتوبر  /إصدار السياسة اجلنسانية هلذا القطاع يف تشرين األول       
. ث تنعكس مشاركة املرأة يف اإلحصاءات     اإلناث يف هذه األشكال حبي    /إدراج متغري الذكور  

  . غري أن هذا مل ُينجز بعد، وهذا النقص يشكّل عقبة رئيسية أمام إعداد مثل هذا التقرير

  التشجيع على تنظيم املشاريع بني النساء، وخباصة يف املناطق الريفية  )ج(  
لنـساء، أنـشئت يف    يف إطار اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتشجيع تنظيم املشاريع بني ا            -٦٣٩
ومـن بـني    .  جلنة مشتركة بني الوكاالت يشارك فيها القطاع الزراعي بنـشاط          ٢٠٠١ عام

، تدريب املـوظفني يف املؤسـسات       ٢٠٠٦-٢٠٠٥األهداف الرئيسية هلذه اللجنة عن الفترة       
 موظفـاً مـن     ٢٢٥وتلقى ما جمموعه    . املكرسة لتشجيع املشاريع الصغرية اليت تديرها النساء      

ات العاملة مع السكان الريفيني تدريباً على تطبيق أداة لتحديد املفاضالت املتعلقة بنوع             املؤسس
وبفضل هذه املبادرة، جرى توعيـة      . اجلنس بني النساء والرجال يف أي من مؤسسات األعمال        

 يف املائة من موظفي املؤسسات اليت تركز على أنشطة اإلنتاج على الـصعيدين              ٩٠ما يقل عن    
  .احمللي بالقضايا اليت ينطوي عليها تشجيع تنمية املشاريع من منظور جنسايناإلقليمي و

ويقع مقر املوظفني الذين حصلوا على التـدريب يف املنطقـة الغربيـة الوسـطى،                 -٦٤٠
وتشوروتيغا، وأويتار أطلنطيكا، واملنطقة اجلنوبية الوسطى، واملنطقـة الـشرقية الوسـطى،            

قد نقلوا أيضاً املعرفة اليت اكتسبوها عن طريـق مـساعدة           و. ومنطقة احمليط اهلادئ الوسطى   
منظمات املشاريع الريفيات يف وضـع خطـط األعمـال التجاريـة مـن أجـل تعزيـز            

  .املنتجة شركاهتن
ولدى كوستاريكا أرضية مؤسسية إقليمية يقوم من خالهلا منسقون للشؤون اجلنسانية             -٦٤١

  .من املبادرات ورصدها يف مجيع أحناء البلدمن أجل القطاع الزراعي بتعزيز هذه األنواع 
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  برامج دعم اإلنتاج  )د(  
ُتبذل جهود جللب النساء الريفيات إىل شبكات اإلنتاج، لكن تغطية خدمات دعـم               -٦٤٢

وللتوصل إىل حتديد أدق ملستوى مشاركة املرأة       . اإلنتاج ليست كافية بعد لتلبية احتياجاهتن     
ها سلسلة اإلنتاج، جيب التأكيد باستمرار علـى إجنـاز          يف خمتلف األنشطة اليت تنطوي علي     

إحصاءات مصنفة حبسب اجلنس حىت يتسىن احلصول على بعض املؤشرات عن هذا املـتغري              
  . الستخدامها يف الرصد املستمر للتقدم احملرز يف هذا الشأن

  مشاركة املرأة الريفية يف حتديث القطاع الزراعي  )ه(  
كلة اإلنتاج بعضاً من مبادرات التحديث الرئيسية اليت اتبعتها         شكّلت برامج إعادة هي     -٦٤٣

واهلدف من هذه اجلهود هو تكييف      . احلكومات األخرية يف كوستاريكا يف القطاع الزراعي      
اآلليات مع الظروف احمللية من أجل املنافسة بنجاح يف الدفاع عن األسواق احمللية وإرسـاء               

يقاً هلذه الغاية، أعّد القطاع برنامج إعـادة هندسـة          وحتق. موطئ قدم يف األسواق اخلارجية    
اإلنتاج الذي يسعى إىل هتيئة فرص جديدة لتنمية اجملتمعات الريفية وحتسني مستويات املعيشة             

وتتابع هذه األهداف عن طريق تنفيذ خطط ومشاريع ُمرحبـة اجتماعيـاً            . للسكان الريفيني 
 وخباصة داخل قطاع اإلنتاج الزراعي، يف إطـار      واقتصادياً ختدم احتياجات اجملتمعات الريفية    

  .بناء توافق اآلراء والتضامن واإلنصاف
وكان معدل مشاركة النساء يف هذا الربنامج ضعيفاً إىل حد كبري، ويرجع السبب يف   -٦٤٤

ذلك بالتحديد إىل أنه مبادرة ُمبتكرة وأن إدماج املرأة الريفية يف اهليكل املؤسسي كان بـالغ               
 ويشهد على هذه املشكلة نقص اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بوصول النـساء إىل     .الصعوبة

ويشري اإلحصاء احلديث الوحيد املتاح لنا إىل أن مشاركة املـرأة يف برنـامج              . هذه الربامج 
وزارة الزراعة، مكتـب األمـني التنفيـذي        : املصدر( يف املائة فقط     ١٩ بلغت   ٢٠٠٦ عام

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥للتخطيط الزراعي، 

  الوصول إىل خدمات دعم اإلنتاج األخرى  )و(  
 ٨٠٠قُدمت خدمات دعم اإلنتاج يف شكل مساعدة تقنية وتدريب إمنائي لنحـو               -٦٤٥

وركّزت هذه اخلدمات على تنفيذ شـركات       .  امرأة يف أثناء فترة اإلبالغ     ٥ ٥٣٣منظمة و 
شري البيانات اليت مجعهـا     وُت. إنتاج وأتاحت إقامة نطاق واسع من مشاريع األعمال التجارية        

 يف املائة للنساء    ٢٦مكتب األمني التنفيذي للتخطيط الزراعي إىل أن معدالت التغطية بلغت           
وعلى الرغم من تزايد مشاركة النساء بانتظام يف املشاريع الناجحة يف           .  يف املائة للرجال   ٧٤و

مشارِكاً نـشطاً يف هـذا      خالل فترة اإلبالغ، فإن املرأة تؤدي دوراً يزداد ظهوراً بوصفها           
  .القطاع، وال تزال التغطية بعيدة عن حتقيق التوازن

وبالرغم من هذا التحّسن، فقد ظلت مشاركة املرأة يف الربامج املتطورة مثل إعـادة                -٦٤٦
فمن الصعوبة مبكان أن تصل النساء إىل حلقـات         . هندسة أنشطة اإلنتاج يف القطاع متدنيةً     
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 شكل قائم على النتائج من أشكال التمييز ضـد املـرأة يف إطـار             اإلنتاج، وُيترجم هذا إىل   
املبادرات اليت من املفترض أن تساعد يف التغلب على ظروف اإلنتاج غري املواتيـة كوسـيلة            

  .لتحسني األوضاع االجتماعية للمرأة الريفية

  وصول املرأة الريفية إىل األراضي  )ز(  
د النساء الاليت حيصلن على ختـصيص لألراضـي         تعرقَل اجلهود املبذولة لتحديد عد      -٦٤٧

وسندات مبلكيتها يف أثناء فترة اإلبالغ ألن معهد التنمية الزراعية الذي يدير برامج ختصيص              
األراضي يف كوستاريكا مينح األراضي وُيصدر العقود لألسرة املعيشية يف حد ذاهتا عنـدما              

در العقد باسم املرأة أو الرجل وحـده        يكون الشريكان متزوجني أو مقترنني ُعرفياً؛ وال يص       
  .عندما ال يكون للشخص شريك إال

 يف املائة من األشخاص الذين ُمنحوا       ٩٥، اندرج   ٢٠٠٦-٢٠٠٣ويف خالل الفترة      -٦٤٨
 يف املائـة    ١ يف املائة من البقية من النساء، ونسبة         ٤أراضٍ ضمن فئة األزواج؛ وكانت نسبة       

 يف املائة من األراضي بسندات ملكية لألسر        ٤١ت نسبة   وبصورة إمجالية، ُسجل  . من الرجال 
. ومجيع عقود اإلجيار ُمربمة مع أزواج     .  يف املائة للرجال   ٢٤ يف املائة للنساء و    ٣٥املعيشية، و 

واجلدير باإلشارة أن األراضي ُتمنح لألسر املعيشية ال لألفراد من أجل محاية هذا الشكل من               
  .امللكية اجملتمعية

  ٢٤اجلدول 
  وصول إىل األراضي حبسب جنس املتلقيال

٢٠٠٦-٢٠٠٣  
 النسبة املئوية

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣ الفئة الوصول إىل األراضي
 ٩٤٫٩١ إىل أزواج
 ١٫١٧ إىل رجال
 ٣٫٩٣ إىل نساء

 ختصيص األراضي

 ١٠٠٫٠٠ اجملموع
 ٤٠٫٨٤ إىل أزواج
 ٣٤٫٧٧ إىل رجال
 ٢٤٫٣٩ إىل نساء

  تسجيل العقود

 ١٠٠٫٠٠ اجملموع
 ١٠٠٫٠٠  أزواجمع
 ٠٫٠٠  رجالمع
 ٠٫٠٠  نساءمع

 عقود اإلجيار

 ١٠٠٫٠٠ اجملموع

  . استناداً إىل بيانات وردت من معهد التنمية الزراعيةمعلومات موثقة  :املصدر
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وميثل تنظيم جمموعات املزارعني جزءاً من برامج معهد التنمية الزراعية اليت تكمـل               -٦٤٩
تشري اإلحصاءات اجملموعة عن هذا اجملال إىل أن تنظيم اجملموعات     و. خدمة ختصيص األراضي  

 يف املائة فقط من هذه املنظمات كلها   ٢٠ أمام املؤسسة، حيث إن      حتدياًالنسائية ال يزال ميثل     
 يف املائة من أعضاء هذه املنظمات مـن         ٥١غري أن املثري للدهشة هو أن       . تتألف من النساء  

ن مشاركة النساء يف املنظمات اليت يوجد فيها أعـضاء ذكـور            النساء، ويأيت هذا الفرق م    
وال ميكن حتديد عدد النساء مثالً يف املناصب القيادية يف هذه املنظمـات أو كيفيـة     . وإناث

 .نقلهن للمطالب القائمة على الفوارق بني اجلنسني باالستناد إىل املعلومات املتاحة

  ٢٥اجلدول 
  الدعم التنظيمي، حبسب اجلنس

٢٠٠٦-٢٠٠٣  
 النسبة املئوية

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣ الفئة الدعم التنظيمي

 ٧٨,٧٩ العضوية املختلطة إنشاء املنظمات
 ٠,٧٦ عضوية الذكور 
 ٢٠,٤٥ عضوية اإلناث 
 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

 ٤٩,١٩ الذكور العضوية يف املنظمات القائمة
 ٥٠,٨١ اإلناث 
 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

 ٨٥,٨٨ تلطةالعضوية املخ تعزيز املنظمات
 ٥,٤٤ عضوية الذكور 
 ٨,٩٦ عضوية اإلناث 

 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

  . إىل بيانات معهد التنمية الزراعيةاستناداً معلومات موثقة  :املصدر

وميثل الرجال العـزاب    . ئتمانية إىل األزواج يف املقام األول     االساعدة  املوتقدم أيضاً     -٦٥٠
 يف هذا النـوع مـن       غري املتزوجات  مشاركة النساء    ، يف حني أن   املتلقنيأكرب ثاين فئة من     

  .املبادرات تكاد ال تذكر
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  ٢٦اجلدول 
  املساعدة االئتمانية حبسب اجلنس

٢٠٠٦-٢٠٠٣  
 النسبة املئوية

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣ الفئة املساعدة االئتمانية
 ٨٣,٥٥ األزواج الصفقات االئتمانية

 ١٢,٣٩ رجالال 
 ٤,٠٦ نساءال 
 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

 ٨٤,٣٥ األزواج املبلغ املصروف
 ١١,١٠ رجالال 
 ٤,٥٤ نساءال 
 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

  . إىل بيانات معهد التنمية الزراعيةاستناداً معلومات موثقة  :املصدر

تلقى املساعدة يف إنشاء منظمات املزارعني أو تعزيزها تدعيماً من برامج التدريب            و  -٦٥١
مة ملساعدة أعضاء هذه املنظمات يف إنـشاء شـركات           املصم االستشاريةوبرامج اخلدمات   

 يف إطار املنظـور اجلنـساين       بالتحديدغري أن نقص اخلدمات اليت تستهدف النساء        . إنتاجية
  .واضح يف هذا الشأن

  ٢٧اجلدول 
  الدعم التدرييب حبسب اجلنس

٢٠٠٦-٢٠٠٣  
 النسبة املئوية

 الفئة الدعم التدرييب
٢٠٠٦-٢٠٠٣ 

 ٨٧,٤١ ألشخاص من اجلنسنيل يةالوحدات التدريب

 ٥,٠١ للرجال 

 ٧,٥٨ للنساء 

 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

 ٥٤,٤٥ رجال األشخاص املدربون

 ٤٥,٥٥ نساء 

 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

  . إىل بيانات معهد التنمية الزراعيةاستناداً معلومات موثقة  :املصدر
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  ٢٨اجلدول 
  دعم اإلنتاج حبسب اجلنس

٢٠٠٦-٢٠٠٣  
 النسبة املئوية

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣ ئةالف دعم اإلنتاج

 ٩٢,٨٦ لألزواج وحدات إنتاج األسر املعيشية لالستهالك الذايت

 ٣,٥٢ للرجال 

 ٣,٦١ للنساء 

 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

 ٥٠,٣٧ للنساء مشاريع املؤسسات الصغرية املعنية باألمن الغذائي

 ٤٩,٦٣ للرجال 

 ١٠٠,٠٠ اجملموع 

  . إىل بيانات معهد التنمية الزراعيةداًاستنا معلومات موثقة  :املصدر

رن إىل اهلـروب مـن      روقد تلقت أمانة املظامل تقارير عن نساء يذكرن أهنن اضط           -٦٥٢
األرض اليت منحها معهد التنمية الزراعية هلن ولشركائهن ألن شركائهن أسـأن اسـتغالهلن        

. لعمـل ها يف ا  يـستخدمن  كُـن وألن شركائهن السابقني ظلوا مقيمني يف هذه األرض اليت          
وعندما تترك ضحايا العنف هؤالء أراضيهن وال يستطعن العودة إليها، فإهنن يفقدن الوصول             

التقرير السنوي ألمانـة    : املصدر(، حىت وإن كان هلن وألبنائهن حق فيها         إىل تلك األراضي  
  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤املظامل للفترة 

التنمية الزراعية بأن يبقي يف باله      وبالنظر إىل هذا الوضع، أوصت أمانة املظامل معهد           -٦٥٣
احلقيقة اليت مفادها أن األراضي اليت خيصصها يعمل فيها كال الزوجني من ذكر وأنثى، وأن               

: املصدر(محاية حقوق هذين الشخصني تستلزم أن ينص عقد امللكية على أهنا ملكية مشتركة      
  ).املرجع السابق

ملرأة حبالة عقد فيها جملس إدارة مجعية لقصب        وقد أبلغت أيضاً أمينة املظامل لشؤون ا        -٦٥٤
السكر كل أفراده من الذكور يف كانتون هاسييندا أنتريو يف مقاطعة توريالبا اجتماعاً كـان               
مجيع املشاركني فيه تقريباً من الرجال، يف استبعاد للنساء الاليت حصلن أيضاً على خمصصات              

ومل يعترب ممثال معهد التنمية الزراعية . خرجاتمن األراضي والاليت حيق هلن أيضاً نصيب يف امل
  .ومعهد الترويج التعاوين اللذين اشتركا يف هذا االجتماع هذا الوضع مشكلة

 بعدم املـساواة  يعترفاوذكرت أمينة املظامل لشؤون املرأة أنه ينبغي لكال املعهدين أن         -٦٥٥
 وأنه ينبغي هلما أن     ،رأة ضحية هلما  البادي من هذا الوضع وبالتمييز وباالستبعاد اللذين تقع امل        
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حيددا العوامل اليت تعيق وصول املرأة الريفية إىل األراضي والتحكم فيها بغية كفالة االمتثـال              
  ).املرجع السابق: املصدر( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ١٤للمادة 

  نساء السكان األصليني  -جيم   
إيالء اهتمام خاص لسكان النساء األصليني لـدى تنفيـذ بـرامج            أوصت اللجنة ب    -٦٥٦

ويف أثناء  . مكافحة الفقر بغية كفالة وصوهلن إىل موارد اإلنتاج وإىل التعليم والتدريب املهين           
 مبزيـد   نلبحث وضع نساء السكان األصليني وحالتـه      ُبذل جهد أكرب    إعداد هذا التقرير،    

  .التعمق من
ملعهد الوطين للمرأة مشروعاً حبثيـاً الستكـشاف طبيعـة          ، نفذ ا  ٢٠٠٥ويف عام     -٦٥٧

الظروف املعيشية الراهنة لنساء السكان األصليني يف جماالت التعليم والـصحة واإلسـكان             
وكانت هذه الدراسة جزءاً من جهـد حثيـث         . باالستناد إىل اإلحصاءات القائمة يف البلد     

ذه اجملموعة السكانية، أظهر احلاجـة إىل       للشروع يف فهم البيئة االجتماعية اليت تعيش فيها ه        
وأدى . اختاذ إجراءات لالنتقال إىل العدل واملساواة بني اجلنسني وعلى املستوى االجتمـاعي           

 Las Mujeres Indígenas: Estadísticas de la“ إىل إعداد دراسة بعنـوان  يهذا املشروع البحث

Exclusión”)    ُنـشرت يف كـانون      )ادإحـصاءات االسـتبع   : نساء السكان األصـليني ،
وتبحث الدراسة الوضع الراهن هلؤالء النساء يف كوستاريكا وتقـدم     . ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

إسهامات لتحديد تدابري العمل اإلجيايب والسياسات العامة الرامية إىل إفادة ضحايا التمييـز             
 Las Mujeres Indígenas: Estadísticas de la“املعهـد الـوطين للمـرأة،    : املـصدر (هؤالء 

Exclusión” ،٢٠٠٦.(  
وخلصت هذه الدراسة إىل أن املوارد املتاحة بشأن عدد من املتغريات ليست مصنفة               -٦٥٨

.  للوضع الفعلي لنساء السكان األصليني وشـعوهبم أوثقحبسب اجلنس، مما يقوض أي حتليل      
دابري الرامية إىل تغـيري     وهلذا النوع من العقبات اإلعالمية تأثري يف اختاذ القرارات املتعلقة بالت          

  .الظروف املعيشية ألفراد هذه اجملتمعات احمللية
 ذات الصلة ومعظمها مستمد من      النوعيةويقدم اجلزء التايل اإلحصاءات واملعلومات        -٦٥٩

  .الدراسة املشار إليها أعاله

  معلومات عامة  )أ(  
 يف املائة مـن     ١,٦٨( شخصاً   ٦٣ ٨٧٦، ينتمي   ٢٠٠٠وفقاً لتعداد السكان لعام       -٦٦٠

 يف كوستاريكا إىل جمموعات عرقية من السكان األصليني؛ ويبلـغ عـدد             )جمموع السكان 
يبلغ  و ،) يف املائة من إمجايل السكان اإلناث      ١,٦٢ () يف املائة  ٤٨,٥( امرأة   ٣٠ ٩٩٦النساء  
 يف املائــة مــن إمجــايل ١,٧٣) ( يف املائــة٥١,٥( رجــالً ٣٢ ٨٨٠الرجــال عــدد 
  ).الذكور السكان
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ويف حني أن هناك مناطق متثل فيها جمموعات السكان األصليني نسبة مئوية كـبرية                -٦٦١
، مل يكـن هنـاك      ٢٠٠٠يف عـام    . من السكان، فإهنم موجودون يف مجيـع أحناء البلـد        

 شخصاً  ٣٦ ٨٣٥ شخصاً يعيشون يف أقاليم السكان األصليني، يف حني أن           ٢٧ ٠٤١ سوى
 يف املائة من السكان األصـليني يف        ٤٢,٣ وهكذا، يعيش    .كانوا يعيشون يف املناطق األخرى    

 يف املائة يف ضواحي تلـك األقـاليم         ١٨,٢٢أقاليم السكان األصليني يف حد ذاهتا، ويعيش        
والتوزيع املساحي للسكان األصـليني اإلنـاث       .  يف املائة يف أماكن أخرى يف البلد       ٣٩,٤و

  .والذكور متماثل إىل حد كبري
زعوا من ديارهم أو أنه     رقام على أن العديد من السكان األصليني انتُ       وتشهد هذه األ    -٦٦٢

ال يتم إنفاذ القوانني اليت تكفل حق السكان األصليني يف امتالك أراضيهم أو أنه جيري إخراج       
ونتيجة هلذه األضرار االجتماعية اليت يواجهوهنـا       . العديد من السكان األصليني من أراضيهم     

طر العديد من هؤالء األشـخاص إىل التمـاس خيـارات أخـرى             بسبب ثقافتهم، رمبا اض   
  ).املرجع السابق: املصدر(تتماشى مع عاداهتم ورؤيتهم الثقافية للعامل  ال

من السكان األصليني يف مقاطعـات ليمـون        )  يف املائة  ٧٧(وتقيم الغالبية العظمى      -٦٦٣
 يف املائـة مـن      ٤٠ ومقاطعة ليمون وحدها هي موطن حلوايل     . وبونتاريناس وسان خوسيه  

 يف املائة من مجيع نساء السكان األصليني        ٧٧,٣أعضاء جمموعات السكان األصليني، ويعيش      
  .يف واحدة من هذه املقاطعات الثالث

، ) امرأة ٣ ٢٤٩(وتتمركز اإلناث يف أوسع املناطق اجلبلية يف البلد، وهي تاالَمنكا             -٦٦٤
 من نساء   ٢٥٠ويعيش ما جمموعه    ).  امرأة ١ ١٢٨(وكاباغرا  )  امرأة ٢ ٢٨٦(وألتو تشرييبو   

ويف األقـاليم  ). منطقة احمليط اهلـادئ اجلنوبيـة   (السكان األصليني يف باخو تشرييبو وأوسا       
 رجـال   ١٠٧(األخرى غري كيكولدي وكوتو بروس، يفوق عدد الرجال عـدد النـساء             

  ). امرأة١٠٠ لكل
 ني يعشن يف أقاليم السكان األصلي      النساء الاليت  ى، فإن لد  ٢٠٠٠ووفقاً لتعداد عام      -٦٦٥

ويبلغ متوسط عـدد  . عدداً من األطفال أكرب يف املتوسط مما لدى النساء يف بقية كوستاريكا           
، يف حني أن    ٤,١األطفال املولودين لنساء السكان األصليني الذين يعيشون يف هذه األقاليم           

يشري هذان الرقمان إىل أنه كلما      و. ٢,٧الرقم لغري نساء السكان األصليني يف بقية البلد يبلغ          
بعدت املرأة املنتمية إىل السكان األصليني من هذه األقاليم، قل عدد ما ميكن أن يكون لديها                

  .من أطفال
وللسكان األصليني يف كوستاريكا عدد من االحتياجات غري امللباة الـيت جتعلـهم               -٦٦٦

 يف املائة من األشـخاص      ١٠٠نسبة  إذ تكاد تكون ب   . واحدة من أكثر الفئات ضعفاً يف البلد      
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الوصول إىل السكن الالئـق وإىل      ( )٢٥(يف جمموعات السكان األصليني احتياجات غري ملباة      
والنسبة املئوية لنساء السكان األصليني الـاليت       . )الصحة وإىل املعرفة وإىل السلع واخلدمات     

 ٧٦,٢٣(ة إىل حد كبري لديهن احتياجات غري ملباة يف واحدة أو أكثر من هذه الفئات مرتفع
 يف املائة ويف   ٢٣,٧٧وال تتجاوز نسبة النساء الاليت تلىب مجيع احتياجاهتن األساسية          ) يف املائة 

 يف املائة من السكان ٨٠,٣٩، يوجد لدى )مقاطعة تقع يف اجلزء األوسط من البلد(كاراتاغو 
 ٧٣,٧٤يها بونتاريناس بنسبة األصليني املقيمني واحد أو أكثر من االحتياجات غري امللباة؛ وتل

  . يف املائة٥٩,١٩يف املائة مث مقاطعة ليمون بنسبة 
. وتشري بيانات أخرى عن السكان األصليني يف البلد إىل وجود حاالت خطرية للغاية  -٦٦٧

 يف املائة من أفراد شعوب غواميي احتياجات غري ملباة          ٩٩,٧٦فعلى سبيل املثال، يوجد لدى      
 يف املائة لدى شـعوب      ٩٩,٥٥األربعة املذكورة أعاله؛ وتبلغ هذه النسبة       يف مجيع اجملاالت    

قل احلـاالت   أأما شعوب أويتار فهي يف      .  يف املائة لدى شعوب تريييب     ٩٣,٣٩كابيكار، و 
 يف  ٥٥,٦٩خطورة حيث تبلغ نسبة أفراد هذه اجملموعة الذين لديهم احتياجات غري ملبـاة              

وليست الفروق بني اجلنسني داخل هذه      . املتوسط الوطين املائة، بل إن هذه النسبة أعلى من        
اجملموعات كبرية بوجه عام، فال توجد نساء لديها مستوى أعلى من االحتياجات غري امللباة              

  .من الرجال إال يف حاليت شعيب ماليكو وأويتار

  الوصول إىل التعليم  )ب(  
ا يفتحه من أبواب الفرص إىل مل ُتبذل جهود كافية يف كوستاريكا إليصال التعليم وم  -٦٦٨

  . السكان األصليني الذين باتوا غري قادرين على التطلع إىل مستويات معيشية أفضل
، يزيد معدل األمية بني مجاعات السكان األصـليني عـن       ٢٠٠٠ووفقاً لتعداد عام      -٦٦٩

متوسـط  ويبلغ  ).  يف املائة  ٤,٨ يف املائة يف مقابل      ٣٠(املتوسط الوطين مبقدار ستة أضعاف      
 ٧,٥ سنوات يف أقاليم السكان األصليني، يف مقابـل          ٣,٦عدد سنوات الدراسة الـُمنجزة     

  . سنوات يف البلد بكامله
وكارتاغو هي املقاطعة اليت تسجل فيها مجاعات السكان األصليني أعلـى معـدل               -٦٧٠

 أكرب كثرياً   ومعدل أمية النساء  ).  يف املائة للرجال   ٣٦,٨٨ يف املائة للنساء و    ٥٤,٢٤(لألمية  
) يف اجلزء األوسـط مـن البلـد     (من معدل أمية الرجال يف كافة املقاطعات باستثناء إريديا          

  ).يف الشمال بطول ساحل احمليط اهلادئ(وغواناكاسيت 

__________ 

استخدمت أربع فئات من االحتياجات غري امللباة يف التعـداد الـوطين التاسـع للـسكان والـسكن                   )٢٥(
ولكي . لسلع واخلدمات الوصول إىل السكن الالئق والصحة واملعرفة وإىل ا       : ٢٠٠٠لكوستاريكا يف عام    

 على األقل من    ١ُيصنف الشخص بأن لديه احتياجات غري ملباة، جيب أن تكون له حاجة تندرج ضمن               
  . األربعة هذه اجملاالت
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وتـسجل  . وحالة األمية عند النساء يف مجيع الفئات العمرية أسوأ منها عند الرجال             -٦٧١
  . أعلى معدالت األمية عاماً ٦٠النساء البالغات أكثر من 

وتشري اإلحصاءات املقدمة من مركز سكان أمريكـا الوسـطى التـابع جلامعـة                -٦٧٢
 من إناث السكان األصليني البالغات أكثر من مخس         ٧ ٨٥٢كوستاريكا إىل أن ما جمموعه      

 من إناث السكان    ٢ ٩١٩ باملقارنة مع    ٢٠٠٠سنوات مل يذهنب إىل املدارس بانتظام يف عام         
ومن الواضح أن عدد الفتيات والنـساء الـاليت ال يـذهنب إىل             . ني الاليت فعلن ذلك   األصلي

: ومثة أسباب عديدة لعدم الذهاب إىل املدرسة  . املدرسة يفوق بكثري أولئك الاليت يفعلن ذلك      
املسافة بني أماكن إقامتهن واملدارس، وضعف اهلياكل األساسية، وعدم كفاية املنح الدراسية،            

 العمل يف احلقول حىت يتسىن ألسرهن االحتفاظ مبستوى معيشي يـؤّمن حـد              واحلاجة إىل 
الكفاف، والتمييز اجلنسي، والصدمة الثقافية املقترنة باملناهج وأسـاليب التعلـيم القدميـة،             

  .واحلواجز اللغوية، وغري ذلك
ـ              -٦٧٣ ة، ومستويات التعليم الرمسي بني اإلناث يف أقاليم السكان األصليني متدنيـة للغاي

.  يف املائة من الرجال أي تعليم رمسي كـان ٣٤,٧ يف املائة من النساء و٤٠,٧حيث مل يتلق   
والرقم ).  امرأة ١٠٠ من بني كل     ٥٢,٥(ومل يتخط معظم هؤالء السكان املدرسة االبتدائية        

أما عدد النساء الاليت انتظمن يف الدراسـات        . عند الرجال )  يف املائة  ٥٥,٩(أعلى من ذلك    
، وال يـصل إىل هـذا املـستوى مـن التعلـيم             )٦٢( وأمتمناها فهو صغري للغاية      اجلامعية
 يف  ١٠,٢ يف املائة من نساء السكان األصليني، يف مقابل املتوسط الوطين البالغ             ٢,٦٨ سوى
والواقع الذي يفيد بأنه كلما كرب الشخص قل مستوى تعليمه الرمسي يكـشف عـن               . املائة

  .ت، اليت كانت متاحة لألجيال األكرب سناًمدى قلة فرص التعليم، إن ُوجد
ويتمتع السكان األصليون الذين يقيمون خارج أقاليم السكان األصليني حبجم أكرب             -٦٧٤

 يف املائة من هـذه الفئـة إىل         ١٥فعلى سبيل املثال، يذهب     . من الوصول إىل فرص التعليم    
وتبلغ .  األصليني يفعلون ذلك    يف املائة فقط من ساكين أقاليم السكان       ١اجلامعة، يف حني أن     

 يف  ٦ يف املائة ألولئك الذين يعيشون خارج األقـاليم و         ٢٥األرقام املتعلقة بالدراسة الثانوية     
ومل حيصل معظم األشـخاص الـذين يعيـشون يف        . املائة ألولئك الذين يعيشون يف داخلها     

إن مستوى التعليم الرمسـي     ، ومن مثّ ف   ) يف املائة  ٥٣(األقاليم على أكثر من التعليم االبتدائي       
  .منخفض جداً

ومستويات اإلجناز األكادميي ألفراد مجاعة السكان األصليني أدىن كثرياً من املتوسط             -٦٧٥
التعلـيم  (والتعليم الرمسي املتاح ألفراد مجاعات السكان األصليني ال يتضمن ثقافتهم           . الوطين

 املعلمني على ِعلم بالتنوع العرقي والثقايف       ، وليست الكثرة من   )الثنائي اللغة واملتعدد الثقافات   
  .للسكان األصليني

وُتعزى أيضاً معدالت الرسوم والتسرب املرتفعة يف املـرحلتني الدراسـيتني األوىل              -٦٧٦
والثانية إىل املسافات الطويلة اليت يضطر األطفال إىل قطعها من أجل الذهاب إىل املدرسـة،               
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الصعوبات اليت يلقاها املعلمـون يف التحـدث بلغـات          وظروفهم املعيشية دون املستوى، و    
جمتمعات السكان األصليني، وعدم متكّن العديد من األسر املعيشية من حتمل نفقات شـراء              

وباإلضافة إىل ذلك، فإن غالبية املعلمني العاملني يف اجملـالس الـيت ختـدم      . اللوازم املدرسية 
 يف ٥٧,٥٧، على سبيل املثال، كان ٢٠٠٢ ففي عام. السكان األصليني يعملون بعقود مؤقتة

 ١٠٦، كـان  ٢٠٠٤يوليه / املائة من هيئة املدرسني يعملون هبذا النوع من العقود، ويف متوز    
وُتثين . معلمني، وفقاً إلدارة تعليم السكان األصليني بوزارة التعليم العام، يعملون بعقود مؤقتة           

  . اعات السكان األصليني املعنينيهذه املمارسة املعلمني عن االنغماس يف ثقافة مج
وفيما يتعلق بسياسات التعليم اليت تركز على جمتمعات السكان األصـليني، ظلـت               -٦٧٧

 على تعزيز دور احلـضانة يف منـاطق الـسكان           ٢٠٠٢وزارة التعليم العام تعمل منذ عام       
تركون يف برنامج كما أهنا رفعت عدد معلمي املدارس االبتدائية املتجولني الذين يش  . األصليني

تعزيز مدارس السكان األصليني يف جهد يرمي إىل ضمان بقاء عدد أكرب من األطفال مـن                
وقد ُصمم برنـامج فـرص      . مناطق السكان األصليني يف املدارس وحتسني أدائهم األكادميي       

 التعليم للسكان األصليني من أجل تعزيز اخلدمات التعليمية الشاملة املقّدمة إىل هـذه الفئـة              
السكانية عن طريق توسيع نطاق التغطية بالتعليم، وال سيما على املستويني قبـل املدرسـي               

وُيحّسن هذا الربنامج جودة التعليم باألخذ بأساليب للتعليم مكيفة مـع البيئـة             . واالبتدائي
وجيري أيضاً تنفيذ برنامج لتعزيز     .  الثقافية جلماعات السكان األصليني املعنيني     –االجتماعية  

ملشاركة النشطة من مجاعات السكان األصليني يف تصميم وتنفيذ برامج للتنمية تتواءم مـع              ا
كما أُنشئ عدد من املدارس يف أقاليم السكان األصليني يف خـالل            . إطارهم العرقي والثقايف  

  .٢٠٠٢-٢٠٠٠الفترة 
م وأُعدت وحدات التعليم من ُبعد على املستوى الثانوي بـأعلى كثافـة يف أقـالي                -٦٧٨

وتستخدم هذه الوحدات موارد تعليمية مكّيفة مع طلبات التعليم من ُبعد           . السكان األصليني 
، كانت هناك تسع وحدات للتعليم من ُبعد        ٢٠٠٣ويف عام   . وختدم كالً من النساء والرجال    

  . طالبا٢٥٠ًتغطي ما جمموعه ) ٢٠٠٢بزيادة قدرها مخس وحدات عن عام (

  الوصول إىل الصحة  )ج(  
خيتلف الوصول إىل غطاء التأمني االجتماعي من جمموعة إىل أخرى مـن الـسكان                -٦٧٩

فنساء كابيكاريس على سبيل املثال يسجلن أدىن معدل لغطاء الضمان االجتماعي           . األصليني
  ).  يف املائة٢١,٥(وبريربيس )  يف املائة٣١,٧٠(تليهن نساء غوامييس )  يف املائة٥٩,٣٧(

 عن طريق نظام معلومات اجملموعـات       ٢٠٠٤مايو  /ّدثة حىت أيار  وتشري البيانات احمل    -٦٨٠
املستهَدفة التابع للمعهد املختلط للمساعدة االجتماعية بشأن غطاء الضمان االجتماعي إلناث  

 يف  ٧٣,٢٦، أو   ٣ ٣٥٣(السكان األصليني إىل أن األغلبية تستخدم التأمني املقدم من الدولة           
هم الذين يفتقدون أي نوع كان من غطاء الضمان االجتمـاعي           ؛ وميثل غري املؤّمن علي    )املائة
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 يف ٩,٦١(، يليها أولئك الذين لديهم تـأمني عـائلي        ) يف املائة  ١٣,٤١(أكرب جمموعة تالية    
  ). يف املائة٠,٣٧(، وتأمني طوعي ) يف املائة٢,٥٨(، وتأمني مباشر )املائة
تصادية جتعل من الصعب عليهن     وتتعرض نساء السكان األصليني لقيود اجتماعية واق        -٦٨١

أن يدفعن عن هذه األنواع من بواليص التأمني اليت تقدم استحقاقات أفضل، ومـن مثّ فـإن             
وال تستطعن هؤالء النساء الدفع لنظام الـضمان        . التأمني احلكومي هو أكثر خيار صاحل هلن      

  .االجتماعي بسبب انعدام فرص العمل
 يف  ٣,١٢عهد املختلط للمساعدة االجتماعية إىل أن       وتشري املعلومات اليت قدمها امل      -٦٨٢

 ٥٦,٦٤املائة من نساء السكان األصليني يعانني شكالً أو آخر من أشكال العجز، وأن نسبة               
يف املائة من هذه الفئة مصابة بإعاقات بدنية دائمة، وهذا أمر يفاقم من مـشاكلهن بـسبب              

مثة حاجـة إذن إىل  . إىل اخلدمات الصحيةالصعوبات اليت تواجهها هؤالء النساء يف الوصول       
  .العمل اإلجيايب من أجل املساعدة يف ضمان متكّن هؤالء النساء من ممارسة حقهن يف الصحة

 يف املائة من كافة االستشارات الطبيـة املقدمـة          ٥٠ويف تاالَمنكا، يتعلق أكثر من        -٦٨٣
وظـل هـذا    . نسية واإلجنابية  عاماً بالصحة اجل   ٦٤ و ٢٠للنساء الاليت تتراوح أعمارهن بني      

  .٢٠٠٤ و٢٠٠٠االجتاه ثابتاً فيما بني عامي 

  الوصول إىل السكن  )د(  
منظمة الصحة العاملية إىل أن معظـم       /تشري دراسة ملنظمة الصحة للبلدان األمريكية       -٦٨٤

؛ وتلي هذه الفئة مـن      ) يف املائة  ٧٩(األشخاص يف أقاليم السكان األصلية ميتلكون منازهلم        
كان مساكن دون املعايري أو مساكن مؤقتة، ومساكن مؤجرة للساكنني عـن طريـق              اإلس

ومن بني العديـد    . أشخاص آخرين، ومساكن مشتراة بالرهن العقاري، ومساكن مستأجرة       
 يف املائـة    ٤٦,٣من السكان األصليني الذين يقيمون خارج أقاليم السكان األصليني، ميتلك           

خـرون منـازهلم ولكـن علـيهم رهونـات عقاريـة؛             يف املائة آ   ٦,٨منازهلم، وميتلك   
  .  يف املائة يف أماكن مستأجرة من أجلهم٢٣,٨ يف املائة مساكنهم، ويعيش ١٦,٨ ويستأجر
. ومثة مشكلة رئيسية هي نقص اإلمداد مبياه الشرب يف منازل الـسكان األصـليني               -٦٨٥
نابيب، يف حني أن نـسبة       يف املائة فقط من مساكنهم هلا وصالت لنقل املياه عرب األ           ٣٨ فإن
، ٢٠٠٢ووفقاً للتقرير عن حالة األمة لعام       .  يف املائة األخرى ال متلك هذه الوصالت       ٦٢ لا

 يف املائـة    ٢٩ يف املائة من هذه األسر املعيشية باملياه املنقولة عرب األنابيب لكن             ٤٦,٥يتمتع  
.  موارد من الروافد أو األهنار     منها هي وحدها املتصلة بشبكة اإلمداد باملياه؛ وتستخدم البقية        

 يف املائة من األشخاص الذين يعيشون يف أقاليم السكان األصـليني متـصلني    ٧٠وليس حنو   
 يف املائة من األسر املعيشية للسكان األصليني املقيمة خارج     ١٣بشبكة الكهرباء، باملقارنة مع     

  .هذه األقاليم
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ـ         -٦٨٦ ؛ ) مـسكناً  ١١ ٩٨٢(ازل مـستقلة    وتعيش غالبية نساء السكان األصليني يف من
 منهن يف مساكن باألحياء الفقرية أو يف أكواخ، وميثل هذا بوضوح مـشكلة              ٩٢٥ ويعيش

  . يتعني التصدي هلا
ويهيئ بدل السكن الذي تقدمه الدولة ملساعدة الناس يف شـراء منـازهلم فرصـة                 -٦٨٧

 هذه البدالت ألفراد  من٢٠٠إذ ُيخصص ما ال يقل عن . عضاء مجاعات السكان األصلينيأل
 أسـرة مـن هـذا       ١٧٥، استفادت   ٢٠٠٤ويف عام   . مجاعات السكان األصليني كل سنة    

 مـسكناً   ٤٩٧، ُشيد   ٢٠٠٦-٢٠٠٢ويف السنتني األوليني لفترة الوالية الرئاسية       . الربنامج
وُمنحت ألسر تعيش يف أقاليم السكان األصليني يف ماتامبيو يف منطقـة تـشوروتيغا، ويف               

 يف أويتار نوريت، ويف كويترييسي يف املنطقة الوسطى، ويف تايوتيك يف توريالبا، ويف              غواتوسو
وزارة اإلسـكان واملـستوطنات     (بريربي يف تاالَمنكـا وبوروكـا يف منطقـة برونكـا            

  ).٢٠٠٤ البشرية،
كندا تعمل مع وزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية    -وكانت مؤسسة كوستاريكا      -٦٨٨

؛ ٢٠٠٤-٢٠٠٠ مسكناً ألشخاص من السكان األصـليني يف الفتـرة           ١ ٠٨٣على تشييد   
 من هذه الوحدات، وجيري جتهيز الوحدات األخرى البالغ         ٧٣٣وجرت املوافقة بالفعل على     

 مساكن تبلـغ  ١٢ ٠٠٨ كابيكار تشييد   -وتعتزم رابطة نساء بريربي     .  وحدة ٣٥٠عددها  
  . يف تاالَمنكا متراً مربعاً يف منطقة براتسي٥٠مساحة كل منها 

  اإلجراءات املتخذة لفائدة نساء السكان األصليني  -دال   
 اليت تشكل جزءاً من اخلطة االستراتيجية للمعهـد         ٧تركز السياسة املؤسسية رقم       -٦٨٩

 على جمموعات معينة من النـساء، وحتـدد خطوطـاً        ٢٠١٠-٢٠٠٦الوطين للمرأة للفترة    
 الفرص واملـساواة يف احلقـوق لنـساء الـسكان           استراتيجية للعمل ترمي إىل تعزيز تكافؤ     

ويف . األصليني، والكوستاريكيات املنحدرات من أصل أفريقـي، والفتيـات، واملراهقـات          
، صمم املعهد أيضاً واعتمد استراتيجيات حمددة لعمله مع نساء السكان األصليني            ٢٠٠٧ عام

  .شرة للنساء املعنياتومع النساء املنحدرات من أصل أفريقي، تنص على املشاركة املبا
 ٢٧ و ٢٦وللمضي قدماً يف هذا اجلهد على املستوى اإلقليمي، عقد املعهد يـومي               -٦٩٠
وكان الغرض مـن هـذا   .  يف شريوليس دي تاالَمنكا   )٢٦(إريريا منتدى   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

املنتدى هو جتميع نساء كابيكاريس وبريربيس يف مقاطعة ليمون لكي حيددن االحتياجـات             
ترحات وخطوط العمل وآليات التنسيق اليت من شأهنا متكينهن من وضع برنامج لنـساء              واملق

  .السكان األصليني ملنطقة أويتار أطلنطيكا
__________ 

وقد تسىن تنظيم هذا املنتدى بفضل الدعم املقدم        ". املرأة واألرض  "(iriria)يف بريربي، تعين كلمة إريريا       )٢٦(
اء السكان األصليني يف تاالَمنكا، وشبكة نـساء البحـر الكـارييب،             منظمات حملية مثل رابطة نس     من

  .وزعيمات نساء السكان األصليني احملليات األخريات
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ملكية األراضـي،   ) أ: (وكانت املواضيع الرئيسية اليت جرى تناوهلا يف هذا املنتدى          -٦٩١
الوضـع  ) ه(الـصحة، و  ) د (اإلنتاج التقليدي والتسويق والبيئة،   ) ج(الثقافة والتعليم،   ) ب(

  .القانوين والظروف االجتماعية
وملتابعة املقترحات اليت طُرحت يف هذا املنتدى، ستعكف نساء السكان األصـليني              -٦٩٢

 على إعداد برنامج وستبدأ العمـل يف        ٢٠٠٧هلذه املقاطعة يف خالل النصف الثاين من عام         
عامة لعقد التعهدات الضرورية وااللتزام     تصميم وتنفيذ استراتيجية للتفاوض مع املؤسسات ال      

هبا من أجل تعزيز حقوق اإلنسان لنساء السكان األصليني يف املنطقة وكفالة قدرهتن علـى               
  .ممارسة تلك احلقوق

ويف اجتاه مماثل، عقدت األمانة التقنية للجهاز القضائي املعين بالقـضايا اجلنـسانية               -٦٩٣
ات منتدى بشأن السكان األصـليني ووصـوهلم إىل         بالتنسيق مع مكتب الرقابة على اخلدم     

ومتثل اهلدف من ذلك يف تقدمي معلومات وتدريبات فيما يتعلق بوصـول الـسكان              . العدالة
األصليني إىل العدالة وتسليط الضوء على االختالفات الثقافية، وتقريب نظام العدالـة مـن              

لني ملكتب املدعي العام، ومكتب     وتضمن املشاركون ممث  . هؤالء األفراد بطريقة صادقة وفعالة    
. احملامي العام، واجلهاز القضائي، ووكالة التحقيقات القضائية، وممثلني عن السكان األصليني          
 /وملتابعة اإلجراءات املقترحة خالل هـذه احللقـة الدراسـية، اُتخـذت مبـادرة يف آذار               

عمـاء الـسكان    ، مبشاركة عدد من القضاة واحملامني واملدعني العـامني وز         ٢٠٠٣ مارس
األصليني، لتيسري االتصال بني أعضاء اجلهاز القضائي ومجاعات السكان األصليني يف املناطق            
احمليطة بغرانو دي أورو يف توريالبا بغية عقد جلسات مصاحلة يف القضايا املعروضـة علـى                

 التقرير السنوي لألمانـة التقنيـة للجهـاز القـضائي املعـين بالقـضايا             : املصدر(احملاكم  
  ).٢٠٠٣ اجلنسانية،

، أصدر نظام إقامة العدل نظاماً أساسـياً يتعلـق حبقـوق            ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   -٦٩٤
 من هذا النظام األساسـي الـيت        ١٥وتنص املادة   . األشخاص الذين خيدمهم النظام القضائي    

م حتدد أحكاماً تتعلق حبماية مصاحل السكان األصليني على أنه ينبغي للجهاز القضائي واحملاك            
حتديداً أن تكفل وصول السكان األصليني إىل العدالة واملمارسة الكاملة حلقوقهم بالـسماح             
هلم باستخدام لغتهم وتقدمي خدمات أخرى متكنهم من الفهم التام ملعىن اإلجراءات القضائية             

كما تنص املادة على ضرورة توخي ممثلي النظام القضائي واحملـاكم، لـدى             . والغرض منها 
. ع أفراد مجاعات السكان األصليني، الحترام كرامتهم الشخصية وتقاليدهم الثقافية         تعاملهم م 

كما تنص على أنه يتعني على نظام إقامة العدل أن يصمم منوذجـاً آلليـة بديلـة لتـسوية      
املنازعات تتفق مع القانون العريف للسكان األصليني من أجل استخدامها يف القـضايا الـيت               

مكتـب الربوتوكـول    : املـصدر ( السكان األصليني طرفاً فيها      يكون أعضاء من مجاعات   
 Estatuto de la Justicia, y Derechos de lasوالعالقات العامة التابع لنظام إقامـة العـدل،   

Personas Usuarias del Sistema Judicial ،٢٠٠٧.(  
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  ١٥املادة 
  :االعتراف للمرأة  
  باملساواة مع الرجل أمام القانون،  -١  
  أن هلا أهلية قانونية يف املسائل املدنية،ب  -٢  
بالتمتع بذات احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل يف توقيـع العقـود وإدارة               -٣  

  املمتلكات،
  .بتخصيص معاملة متكافئة هلا يف مجيع مراحل إجراءات احملاكم  -٤  
ررة رمسياً  ليست النتائج اإلمجالية لفترة اإلبالغ هذه من حيث األنظمة والقوانني املق            -٦٩٥

فقد ُسن عـدد    . يف كوستاريكا على الدرجة من اإلجيابية اليت كانت عليها يف العقد السابق           
ضئيل من القوانني املصممة خصيصاً ملكافحة التمييز ضد املرأة، كما أُشري إىل ذلك يف القسم               

 بـسن   ومع ذلك، فقد اتُّخذت خطوة رئيسية يف مكافحة العنف ضد املرأة          . ٢املتعلق باملادة   
غري أن التحدي املقبل املتمثل يف تفسري هذا القانون وإنفـاذه           . قانون جترمي العنف ضد املرأة    

  .بطريقة سليمة يتطلب تنسيق اجلهود املشتركة بني الوكاالت
ومع ذلك، فالقضية األمشل اليت يتعني تناوهلا هي أن انعدام املساواة أمـام القـانون                 -٦٩٦

إمنا هو نابع مـن     . ليس جمرد نتيجة لعدم وجود التشريع املناسب      ) ةوبالتايل التمييز ضد املرأ   (
وجود قوانني متييزية، وثغرات وفجوات قانونية، ومن التفسري اخلاطئ والتطبيق غري الـسليم             

والسلوكيات الثقافية تعمق هـذه     . للقانون من قبل املؤسسات واألفراد، مبا يف ذلك القضاة        
  .كان األصليني ملستويات أعلى منهااالختالالت اليت تتعرض نساء الس

ومن األمثلة البليغة على االختالل الناجم عن وجود قانون عمل متييزي حالة خـدم                -٦٩٧
وقد حتقق تقدم كبري حنو اهلـدف       . ١١املنازل اليت جرت مناقشتها يف القسم املتعلق باملادة         

ي نوقش يف ذلك القسم     املتمثل يف إرساء حقوق متساوية للمرأة مع صدور حكم احملكمة الذ          
غري أنه ال يزال يتعني تعديل الفصل املتعلق باخلدمة يف املنازل املدفوعة األجر من              . من التقرير 

 ١٢قانون العمل، وال سيما فيما يتصل بأحكامه املتعلقة بطول يوم العمل الذي يبلغ حاليـاً                
خرين الذين يبلغ يـوم     ساعة، يف تعارض صارخ مع القوانني الواجبة التطبيق على العمال اآل          

  .عملهم مثاين ساعات
ومثة وضع متييزي آخر يؤثر على املرأة بالتحديد وال يعزى فقط إىل عدم وجود نص                 -٦٩٨

قانوين وإمنا ُيعزى أيضاً إىل عدم سالمة تطبيق القانون، يتمثل يف التحرش اجلنسي يف أماكن               
هن إىل وجود ثغرات قانونية تتيح      ويرجع السبب يف ذلك يف الوقت الرا      . العمل ويف املدارس  

. عدم معاقبة املوظفني العموميني املنتخبني من الشعب على ارتكـاب التحـرش اجلنـسي             
وباإلضافة إىل ذلك، فإن األنظمة الداخلية للمنظمات ليست دائماً متوائمة مـع القـوانني              

عات املصاحلة يف بعض فعلى سبيل املثال، تعقد اجتما. الراسخة، وال تطبق دائماً تطبيقاً سليماً   
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األحيان وتنتهي هذه االجتماعات عادةً بسحب الشكوى املقدمة من الضحية، ممـا ميهـد              
  .وال يوجد أيضاً تشريع حمدد بشأن الترهيب يف أماكن العمل. الطريق لإلفالت من العقاب

ويف بعض احلاالت، يطبق قانون مكافحة العنف املرتيل أيضاً بطريقة تنتـهك مبـدأ      -٦٩٩
. ملساواة أمام القانون عن طريق عدم مراعاة التفاوتات يف القوة القائمة على نـوع اجلـنس               ا

وعلى الرغم من أن قانون مكافحة العنف املرتيل يف حد ذاته ينص على أنه يتعني على القضاة                 
أن يكفلوا عدم استخدامه ضد ضحايا االعتداء، فثمة ميل متزايد إىل منح تدابري وقائية لكال               

وهذا يضع النساء الاليت    . أو املتبادل " من اجلانبني "ء والرجال استناداً إىل فرضية العنف       النسا
ومن اجلوانب املقلقة األخـرى مـن       . يتعرضن لالعتداء داخل املرتل يف موقف خطري للغاية       

طريقة تطبيق هذا القانون ذلك العدد الكبري من احلاالت اليت ينتهي فيها األمر بسحب التدابري       
إذ ُيرى رد   ). ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٧٦(ائية ألن النساء ال حيضرن جلسات االستماع        احلم

املفهوم متاماً نظراً للتخويف الذي يتعرضن له ونظراً خلوفهن وسيطرة املعتـدين            (فعل النساء   
على أنه نتاج لوجود هياكل سلطوية غري متكافئة، بل على أنه عدم اهتمام من جانب ) عليهن

وهكذا، فإن احلدث الذي من شأنه أن حيث السلطات على توفري املزيد مـن              . ساءهؤالء الن 
وهذه واملشاكل األخرى اليت تكتنـف      . احلماية ينتهي إىل سحب احلماية اليت سبق توفريها       

قانون العنف املرتيل وتطبيقه هي السبب يف خماوف بالغة، حيث إن هذا القانون هو واحـدة                
 M. Sc. Ana Carcedo:املـصدر (متتلكها النساء حلماية أنفـسهن  من األدوات الرئيسية اليت 

Cabañas, Seguridad Ciudadana de las Mujeres y Desarrollo Humano.(  
ومتشياً مع التوصيات اليت أصدرهتا اللجنة عقب عرض التقريـر الـسابق، ختلـت                -٧٠٠

احلة خارج احملكمة بـني     كوستاريكا عن املمارسة القضائية املتمثلة يف عقد اجتماعات املص        
وُبحثت هذه املمارسة علنيـاً     . النساء واملعتدين عليهم املزعومني يف إطار الدعاوى القانونية       

ويعرقل ) ومن مث فهو غري مشروع(وحظرت حظراً صرحياً ألهنا إجراء ال ينص عليه أي قانون 
 موضع اخلطر   أو حيد من فرص وصول املرأة إىل العدالة واألمن بوضع سالمتها كشخص يف            

 M. Sc. Ana Carcedo Cabañas, Seguridad Ciudadana de las Mujeres y:املــصدر(

Desarrollo Humano.(  
وال بد من إجراء إصالحات كربى لكفالة تطبيق مبدأ التكافؤ من حيـث اتـصاله                 -٧٠١

  .٧باحلق يف املشاركة السياسية، كما أُشري إىل ذلك يف القسم املتعلق باملادة 
وفيما يتصل بقضايا الصحة، تلقت أمانة املظامل شكاوى من نساء رفض صـندوق               -٧٠٢

الضمان االجتماعي طلباهتن احلصول على غطاء تأميين ألزواجهن على أسـاس أن األزواج             
وهذا مبثابة معاملة املرأة على أهنا بـال أهليـة قانونيـة     . ليسوا معيلني اقتصادياً من زوجاهتن    

وهذه األوضاع اليت ختـضع للظـروف الثقافيـة         .  للحق يف املساواة   ويشكل بالتايل انتهاكاً  
تعامل املرأة بوصفها شخصاً قانونياً يتمتع بأهلية قانونية واقتصادية ميكن أن يعتمد عليهـا               ال

وأوصت أمينة املظامل لشؤون املرأة بأن حيصل موظفو صندوق الضمان االجتمـاعي            . الرجل
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بني جلنسني يف أنشطتهم اليومية يف مكان العمل، وبإجراء         على تدريب يف تطبيق مبدأ العدل       
دراسة لتحليل عدد الطلبات املقدمة من النساء للحصول على غطاء تأميين للرجال باملقارنـة              
مع طلبات احلصول عليه للنساء يف احلاالت اليت كان املستفيد الرئيسي فيها هـو الرجـل                

  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفترة التقرير السنوي ألمانة املظامل عن: املصدر(
وذكرت أمينة املظامل لشؤون املرأة أن النساء ضحايا االعتداء اجلنسي يتعرضن مـرة         -٧٠٣

أخرى للوقوع ضحايا بسبب النظام القضائي، وأن على نظام إقامة العدل بوصفه أداة رئيسية              
ة املنظـور   لتحقيق األغراض النبيلة اليت أنشئ من أجلها أال يتنصل من تعهده بتعميم مراعـا             

اجلنساين يف هيكله وتنظيمه وسياساته من أجل كفالة وصول النساء إىل نظام العدالة ومتتعهن              
وكما هو مذكور يف    ). ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة       (مبكان فيه   

ية بالقضايا  من هذا التقرير، عكفت األمانة التقنية للجهاز القضائي املعن٢القسم املتعلق باملادة  
ويف هناية املطاف، ينبغـي أن  . اجلنسانية على إجناز هذا العمل يف كافة أروقة اجلهاز القضائي    

ينعكس هذا اجلهد يف أحكام قضائية تسد الفجوات القانونية وتصوب التفسريات اخلاطئة اليت   
  .تصب يف غري صاحل حقوق املرأة

حيق للمرأة أن تتمتع هبا يف مجيـع مراحـل          وينبغي أن تستند املعاملة املتساوية اليت         -٧٠٤
اإلجراءات القضائية، وال سيما يف الدعاوى املتعلقة باألسرة وترتيبات الوسـاطة، إىل مبـدأ              

ذلك . املساواة باالقتران مع االعتراف بعالقات القوة غري املتكافئة القائمة بني الرجال والنساء           
حلة حتت تـأثري التهديـدات والتخويـف،        أن النساء، يف بعض احلاالت، يوافقن على املصا       

فعلى سبيل املثال، عندما متـر      . فيستسلمن بالتايل حىت ولو كان هذا االتفاق ضد مصلحتهن        
املرأة بإجراءات الطالق، فإنه قد يبدو أهنا تقبل تسوية دنيا للملكية يف حني أهنا تكون جمـربة       

 M. Sc. Ana: املصدر( اعتسافية يف واقع األمر على القيام بذلك من أجل اهلروب من عالقة

Carcedo Cabañas, Seguridad Ciudadana de las Mujeres y Desarrollo Humano .(  ،ولـذا
يوصى بالتحقق من اتفاقات الوساطة واملوافقة عليها عندما يتعلق األمر بأناس ميرون بوضـع              

  .غري موات اجتماعياً أو اقتصادياً
  ١٦املادة 

 املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة           اختاذ مجيع التدابري    
  :مبا يلي

  الزواج؛  )أ(  
  حرية اختيار الزوج؛  )ب(  
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(  
  احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين يف األمور املتعلقة بأطفاهلما؛  )د(  
  ا حبرية عدد أبنائهما؛حق الوالدين يف أن يقرر  )ه(  
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احلقوق واملسؤوليات فيمـا يتعلـق بالواليـة والقوامـة والوصـاية              )و(  
  ؛.إخل والتبين،

  احلقوق الشخصية؛  )ز(  
  .امللكية  )ح(  

  تعزيز مسؤولية الوالدين وتقاسم املسؤولية عن تربية األطفال واملراهقني  )أ(  
يكن األب فيها معروفـاً هـو   كان االخنفاض الكبري يف عدد الوالدات اليت مل        -٧٠٥

كما ينص على ذلك ) الدنا(النتيجة الرئيسية الستخدام اختبار احلمض اخللوي الصبغي 
 ٢٠٠١ يف عام ٢٢ ٣٨٤فقد اخنفض عدد هذه الوالدات من . قانون مسؤولية الوالدين

، وهذا يعادل، بالنسب املئوية،     ٢٠٠٥ يف عام    ٥ ٠٣١، و ٢٠٠٣ يف عام    ٥ ٦٦٦إىل  
 يف املائـة يف     ٧ إىل   ٢٠٠١ يف املائة من مجيـع الـوالدات يف عـام            ٢٩ن  اخنفاضاً م 

 يف املائة من مجيع الوالدات ٢٩وهذا يعادل، بالنسب املئوية، اخنفاضاً من . ٢٠٠٥  عام
ويشهد هذا االجتاه علـى رد الفعـل        . ٢٠٠٥   يف املائة يف عام    ٧ إىل   ٢٠٠١يف عام   

املعهـد الـوطين    : املصدر(يف كوستاريكا   اإلجيايب جتاه هذا القانون من آالف النساء        
  ).Memoria Institucional: Administración, 2002-2006للمرأة، 
وكانت النسبة املئوية للعالمات الوراثية السلبية النامجة عن اختبار الدنا منخفضة إىل              -٧٠٦

ومنذ دخول  . حد كبري، يف حني أن النسبة املئوية لالعترافات الطوعية باألبوة كانت مرتفعة           
 يف املائة من مجيـع      ٤٧,٥، جرى حل    ٢٠٠٥ كانون األول    ٣١هذا القانون حيز النفاذ يف      

 ١٧القضايا عن طريق االعتراف الطوعي باألبوة، يف حني أن اختبار الدنا استبعد األبـوة يف              
  ).املرجع السابق: املصدر(يف املائة من احلاالت 

 الوطين للمرأة على نشر هذا القـانون    ، عكف املعهد  ٢٠٠٥-٢٠٠٢وطوال الفترة     -٧٠٧
واحدة تستند إىل إصدار وتوزيع مواد تعليمية ومواد توعية، واألخـرى           : باتباع استراتيجيتني 

مكتب (ركزت على تدريب موظفي املؤسسات الذين يشاركون مباشرة يف تطبيقه وإنفاذه            
وقـد  ). جتمـاعي السجل املدين واملستشفيات والعيادات اليت يديرها صندوق الـضمان اال         

صدرت امللصقات والنشرات واملواد األخرى التالية اليت تستخدم أشكاالً ولغة بسيطة مـن             
أجل توفري معلومات أساسية عن إجراءات تطبيق هذا القانون والتوعيـة بأمهيـة مـسؤولية          

ووزعت هذه املـواد يف     . الوالدين وتقاسم الرجال والنساء للمسؤوليات عن تنشئة األطفال       
  : أحناء البلدمجيع
  )ملصق ونشرة" (اخلطوات اليت ينطوي عليها تطبيق قانون مسؤولية الوالدين" •
  )نشرة" (دليل مبسط لقانون مسؤولية الوالدين" •
  نسخ حمدثة من قانون مسؤولية الوالدين مع التعليق •
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  )مطوية ونشرة" (أسئلة وأجوبة بشأن قانون مسؤولية الوالدين" •
  )ملصق ونشرة ("ليس لدي رحم ولكن لدي قلب" •
ملـصق  " (األب واألم ... رعاية األطفال وتربيتهم وحبهم وظيفة يؤديها اثنـان         " •

  ).املرجع السابق: املصدر) (ونشرة
وأُجري أيضاً عدد من املشاريع البحثية اليت تناولت قانون مسؤولية الوالدين يف أثناء               -٧٠٨

 التدريب واملعلومات عن هـذا      فترة اإلبالغ بغية تقدمي توجيهات بشأن أفضل السبل لتقدمي        
وجيري تكوين السمات االجتماعية الدميغرافية للنساء الاليت حيتججن هبذا القـانون           . القانون

واآلباء الذين يعترفون باألبوة، وذلك باالستناد إىل املعلومات املتاحة من ملفـات الـسجل              
اب اليت جتعـل النـساء      وجترى أيضاً دراستان استقصائيتان مصممتان لتحديد األسب      . املدين

واحدة يف عيادة مارسيال فاالس واألخرى يف غولفيتو        : يقررن االحتجاج هبذا القانون أو ال     
  ).املرجع السابق: املصدر(

، ركزت أعمال جلنة مسؤولية الوالدين على وضع      ٢٠٠٥-٢٠٠٢ويف خالل الفترة      -٧٠٩
. ليات عن تربيـة األطفـال     وتعزيز سياسة للتشجيع على مسؤولية الوالدين وتقاسم املسؤو       

وبدأت هذه األعمال بوضع مبادئ توجيهية سياساتية وتعهدات وخطط مؤسسية مث جـرى             
االنتقال إىل صياغة مقترح للسياسة يهدف إىل جتميع السياسات األمشل األخـرى املتـصلة              

وتنشأ . نسنياتصاالً وثيقاً هبذه السياسة واملتعلقة باألطفال واملراهقني والعدل واملساواة بني اجل    
املسؤوليات العائلية االقتصادية املتقاَسمة واملتعلقة بتربية األطفال بوصفها عناصـر جديـدة            

  ).املرجع السابق: املصدر(للسياسة العامة يف كوستاريكا 
وأكدت أمانة املظامل أمهية تدعيم هذا القانون بأنشطة التدريب لتـشجيع الرجـال               -٧١٠

 تنشئة األطفال، وبسياسات عامة تثقيفية من أجل مؤسسات         والنساء على تقاسم مسؤوليات   
الرعاية الصحية واملنظمات األخرى املكلفة بواليات مثل املعهد الوطين للمـرأة والوكالـة             

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة : املصدر(الوطنية لرعاية األطفال 
اعتماد وتنظيم معمـل  :  يف تطبيق هذا القانونوتتضمن التدابري األخرى اليت سامهت     -٧١١

اختبار األبوة التابع لصندوق الضمان االجتماعي، وحتسني التنسيق بني املؤسسات املـسؤولة          
عن إنفاذه، مما مكّن من تقليص زمن االستجابة؛ وعمل مكتب السجل املدين مـع مكاتبـه                

 اإلخطار األويل بـاألبوة املفترضـة؛       اإلقليمية على اختصار املدة الزمنية اليت يستغرقها تقدمي       
واُتخذ قرار باالعتراف باستقاللية معمل اختبار األبوة التابع لصندوق الضمان االجتماعي عن       

وأصبح هذا املعمل اآلن بعد أن صارت لـه ميزانيـة خاصـة       . مستشفى سان خوان ديوس   
 هذا من اختصار زمن     ومكّنه. يستطيع أن حيدد أولوياته وأن يضع خططه التشغيلية اخلاصة به         

ويؤمـل يف أن يـوفر املكتـب        .  يوماً ١٥ أشهر إىل    ٩انتظار نتائج االختبارات من حوايل      
التنفيذي للرئيس املوارد االقتصادية والبشرية الضرورية لكي تتسىن مواصلة أعمال هذا املعمل            
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ألمانة املظـامل   التقريران السنويان   : املصدر(املعترف به ملا يقدمه من خدمات رفيعة املستوى         
  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥ والفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٣عن الفترة 

وتبحث جلنة مسؤولية الوالدين يف حاالت األشخاص الذين ال ميثلون إلجراء اختبار              -٧١٢
الدنا من أجل حتديد ما إذا كان عدم ظهورهم يرجع إىل أهنم ال يستطيعون حتّمل تكـاليف                 

وإذا كانت تلك هـي     . إلقامة يف سان خوسيه   انتقال ثالثة أشخاص للحضور إىل املعمل أو ا       
احلال، فإن صندوق الضمان االجتماعي أو املعهد املختلط للمساعدة االجتماعية يستطيع أن            

  ).املرجع السابق: املصدر(يقدم املساعدة 
وقد حددت السوابق القضائية اليت استقرت منذ سّن قانون مسؤولية الوالـدين أن               -٧١٣

دلة دامغة على األبوة، وأنه جيوز للمحاكم أن تفترض ثبوت األبوة إذا مل             نتائج اختبار الدنا أ   
ومن مثّ فـإن  . خيضع األب املزعوم الختبار الدنا دون أن يقدم سبباً وجيهاً لعدم القيام بذلك      

الصكوك القانونية ذات الصلة تفسَّر بطريقة واقعية وبروح القانون الذي يركـز، يف هـذه               
 Informe Técnicoاملعهد الوطين للمـرأة  : املصدر(صاحل الفضلى للقُّصر احلالة، على محاية امل

Jurídico sobre el Estado de la Legislación Nacional en Materia de Paternidad - 

Corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza de sus hijos e hijas]   التقريـر
 تقاسم املسؤولية بني الرجـال      -شريعات الوطنية املتعلقة باألبوة     القانوين التقين عن حالة الت    
  ).٢٠٠٦، إريين أغويالر وباولو كاسافونت، ]والنساء يف تربية أبنائهم

وقانون مسؤولية الوالدين هو نص جديد يف جمال قوانني األسرة، لكنه يعاين، مـع                -٧١٤
  :طبيقهذلك، من سلسلة من القيود والعيوب اليت تقّوض تفسريه وت

على الرغم من أن النسبة املئوية لألطفال املولودين الذين ال يعترف هبـم آبـاؤهم                •
تنخفض بانتظام منذ سّن القانون، فال يزال الواقـع يبـّين أن اآلبـاء وعـدوا يف                 

 يف املائة من الوالدات يف البلد، بالذهاب إىل مكتـب           ٢١,١ يف حالة    ٢٠٠٣ عام
ء لألطفال، يف حني أن الترتيبات الـيت يـنص          السجل املدين لتسجيل أنفسهم كآبا    

 يف املائة فقط من مجيع الوالدات       ٤,٨عليها قانون مسؤولية الوالدين اسُتخدمت يف       
ويدعو هذا إىل القلق، ألنه يدل على أن النساء يثقن يف توّجـه اآلبـاء    ). ٣ ١٤٦(

ترتيبات القانونية  طوعاً لتوقيع شهادة امليالد، ومن مثّ فإهنن ال ُيردن االستفادة من ال           
وحيدث هذا على حساب حقوق األم والطفل عندما ال يـذهب األب إىل             . املتاحة

وتوّضح هذه اإلحصاءات أمهية كفالة تزويد موظفي السجل        . مكتب السجل املدين  
واملسؤولني عن التسجيل يف املستشفيات والعيادات لألمهات اجلديدات مبزيد مـن           

وميكن أيضاً ملـوظفي صـندوق الـضمان        . نوناملعلومات عن حقوقهن وعن القا    
االجتماعي أن يقدموا هذه املعلومات يف أثناء املشاورات السابقة للوالدة، وينبغـي            
لوزارة التعليم أن ُتدمج املعلومات املتعلقة مبسؤولية الوالدين يف الـربامج املدرسـية             

 ؛)أمانة املظامل: املصدر(
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سؤولني عن التـسجيل يف العيـادات       كما أن نقص الوعي والتدريب من جانب امل        •
واملستشفيات هو واحد من األسباب اليت جتعل العديد من النساء ُيحجمـن عـن              

وقد أكدت اللجنة املشتركة بـني      . االستفادة من الترتيبات اليت ينص عليها القانون      
الوكاالت لرصد قانون مسؤولية الوالدين احلاجة املاسة إىل إجراء تدريب مـستمر            

لسجل املدين وموظفي املستشفيات الذين يقومون بتـسجيل الـوالدات          ملوظفي ا 
 ؛)أمانة املظامل: املصدر(

ال بد من إخراج إجراءات إثبات هوية والدي الطفل من جمال احملاكم من أجل دعم                •
فاألشخاص الذين  . املساواة يف حقوق األشخاص املولودين قبل سّن القانون وبعده        

أو الذين مل يسجلوا قبل هذا التاريخ ال يـستطيعون           ٢٠٠١مارس  /ُولدوا قبل آذار  
استخدام اإلجراء اإلداري املبّسط لتسجيل األبوة بل عليهم الدخول يف إجـراءات            

غري أن اجلدير باإلشارة هو أن مكتب ). أمانة املظامل: املصدر(قضائية طويلة وُمكلفة 
م به امرأة بالنيابة عن     السجل املدين قرر قبول طلب لبدء اإلجراء اإلداري الذي تتقد         

وأُسس حكم مكتب السجل    . ابنها املولود والذي مل تسجل والدته قبل سّن القانون        
 من قانون األسـرة     ٩٦على قرار أصدرته الدائرة الدستورية ينص على تطبيق املادة          

بصيغته املعدَّلة مبوجب قانون مسؤولية الوالدين يف حالة وقوع الوالدة املعنية قبـل             
وحكمت احملكمة يف ذلك القرار بأنـه ينبغـي         . ا القانون إىل حيز النفاذ    دخول هذ 

واستند القرار أيـضاً إىل     . تطبيق احلكم القانوين الذي خيدم املصاحل الفضلى للطفل       
جمتمع حملي كثيـف الـسكان يف       (حكم صدر عن حمكمة األسرة ديسامبارادوس       

تحديد نسب قاصر   الذي ذكر، لدى السماح بإجراء خاص ل      ) ضواحي سان خوسيه  
ينبغي إخطار الطـرف يف هـذه       : "، أنه ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ُولد يف   

القضية بأن قبول هذا الطلب ال حيول دون تقدميها طلباً إىل مكتب السجل املـدين               
 ٨١٠١الختاذ اإلجراء اإلداري املنصوص عليه يف قانون مسؤولية الوالـدين رقـم             

، وال حتتاج لتحقيق هذا الغرض إال لتقدمي وثائق ٢٠٠١أبريل / نيسان١٦الصادر يف 
 Informeاملعهد الوطين للمـرأة : املصدر ()٢٧(..."سليمة ُتثبت هويتها إىل املكتب 

Técnico Jurídico sobre el Estado de la Legislación Nacional en Materia de 

Paternidad - Corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza de sus 

hijos e hijas ،؛)٢٠٠٦، إريين أغويالر وباولو كاسافونت 

 ٩٨أصبح األشخاص الذين أقاموا دعاوى قضائية قبل دخول التعديل علـى املـادة               •
ففي . مكرراً من قانون األسرة إىل حيز النفاذ يواجهون اآلن عقبة حجية األمر املقضي            

 ٢٠٠٤-٢١-١٩١٧٥رار رقـم    إحدى القضايا، حكمت حمكمة األسرة مبوجب الق      
__________ 

 عن حمكمة األسـرة يف ديـسامبارادوس،        ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠ من   ٥٥/١٣صدر القرار يف الساعة      )٢٧(
 .FA-637-400309-06م اإلجراء اخلاص، إلثبات النسب من أجل التحقيق يف األبوة، ملف القضية رق
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توافق وراثي،  الرجل والطفل املعين    بني   كان   ولوبأن اختبار الدنا مل يكن دليالً قاطعاً        
ومن مثّ فقد غلّبـت احملكمـة       . ١٩٩٣وأنه ال ميكن بالتايل استبعاد األبوة يف عام         

االعتراض على األبوة، وأكدت مرة أخرى التأثري املادي حبجيـة األمـر املقـضي              
 ؛)أمانة املظامل: راملصد(

ومثة فرق شاسع بني وقت اإلجناز السريع الذي يتيحه معمل اختبار األبوة وأوقات              •
ومعظم الشكاوى اخلمـس    . االنتظار الطويلة اليت تنطوي عليها الدعاوى القضائية      

. املتعلقة باألبوة اليت تلقتها أمانة املظامل يتعلق باحملاكم وليس مبكتب السجل املـدين            
 تستغرق دعاوى إثبات النسب يف احملاكم حىت ثالث سـنوات قبـل أن              وميكن أن 

يصدر قرار هنائي بشأهنا، ويقضي معمل الدنا اخلاص بالفرع القضائي حىت مثانيـة             
أما معمل صندوق الضمان االجتماعي، فلديه القدرة علـى         . أشهر إلصدار التقرير  

أن يدخل الصندوق واجلهـاز     أداء االختبارات اليت تعاجلها احملاكم حالياً، وُينصح ب       
 ؛)أمانة املظامل: املصدر(القضائي يف اتفاق هلذا الغرض 

 من قـانون    ٥٤ومثة مشكلة أخرى مع قانون مسؤولية الوالدين تتصل أيضاً باملادة            •
موعداً واحداً  "حمكمة االنتخابات وتنظيم السجل املدين، تتمثل يف أنه ينص على أن            

وهذه مشكلة  .  إىل األم والقاصر واألب الختبار الدنا      "فقط هو الذي سُيقدَّم باجملان    
ألن املرأة املعنية رمبا تكون قد أقامت عالقات جنسية مع رجلني أو أكثر يف أثنـاء                
الفترة نفسها أو رمبا تكون قد اغُتصبت ومن مثّ فقد ال تكون متأكدة من هوية والد                

فإذا تبني أنـه    . ُمفترضغري أن القانون ُيلزمها بتعيني شخص واحد كوالد         . الطفل
، مل يعد بإمكاهنا الوصول )أي أن اختبار الدنا يستبعد هذا االحتمال    (ليس هو الوالد    

املعهـد الـوطين   : املـصدر (إىل اإلجراء اإلداري ويتعني عليها أن تلجأ إىل احملاكم  
 Informe Técnico Jurídico sobre el Estado de la Legislación Nacional enللمرأة، 

Materia de Paternidad - Corresponsabilidad de hombres y mujeres en la 

crianza de sus hijos e hijas  ،٢٠٠٦إريين أغويالر وباولو كاسافونت.(  
  . وتنظر اللجنة املعنية بقانون مسؤولية الوالدين حالياً يف تعديل مقترح هلذا القانون  -٧١٥

  نفقة الزوجة والطفل  )ب(  
. دت مدفوعات نفقة الزوجة والطفل بأهنا أكرب عوامـل اخلطـر علـى املـرأة         ُحد  -٧١٦
توجد دراسة استقصائية وطنية تقدم معلومات عن هذا املوضوع، لكـن الواقـع هـو                وال
الطفـل  /  من امللفات النشطة املتعلقة بنفقة الزوجـة       ٧٢ ٣٥٩ ملفاً من أصل     ٢٢ ٢٩٧ أن

قد فُتحت يف تلك السنة نفسها، يشهد على  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١املوجودة حىت 
) اآلباء يف الغالبية العظمى من احلاالت     (انتشار هذه املشكلة اليت يطرحها عدم وفاء الوالدين         

ولألسف، فحىت يف ظل اإلجـراءات املوضـوعة،       . طوعياً بالتزاماهتم االقتصادية جتاه أسرهم    
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ل بسرعة أو بفعاليـة محايـة احلـق يف          تزال القوانني واآلليات املؤسسية القائمة ال تكف       ال
وبعض احملاكم لديها متأخرات هائلة، وتشكّل التأخرات يف        . مدفوعات نفقة الزوجة والطفل   

ونتيجة لذلك،  . أوامر استدعاء األشخاص املتخلفني عن الدفع واحداً من االختناقات الرئيسية         
 الـدعاوى القـضائية ألهنـن    ال ُيقبل العديد من النساء ولو على جمرد رفع هذه األنواع من        

 M. Sc. Ana Carcedo Cabañas, Seguridad Ciudadana: املصدر(يعتقدن أهنا ال ُتجدي نفعاً 

de las Mujeres y Desarrollo Humano.(  
 شـكوى يف    ٥٥وعلى سبيل املثال، تلقت أمانـة املظـامل لـشؤون املـرأة               -٧١٧
ختاذ إجراءات إلنفاذ أوامر دفع  بشأن عدم قيام قوات الشرطة با ٢٠٠٤- ٢٠٠٣  الفترة

عدم إنفاذ أوامر االمتثال لالحتجاز الصادرة عن وزارة األمـن          (نفقة الزوجة والطفل    
   . شكوى بشأن تأخر احملاكم يف حتديد مبالغ الدفع املؤقتة والنهائية٣٠و) العام
أو الطفل للعديـد مـن      /ومثة مشكلة أخرى تتمثل يف أن مدفوعات نفقة الزوجة و           -٧١٨

فعلى سبيل املثال، من بني ملفـات       . العائالت ليست كافية لتوفري مستوى معيشي الئق هبا       
 ملفات اليت تناولتها احملكمة املسؤولة عن مدفوعات نفقـة          ١٤ ٤٠٦القضايا البالغ عددها    

، كانت املـدفوعات    ٢٠٠٣الزوجة والطفل يف الدائرة القضائية الثانية لسان خوسيه يف عام           
 يف  ٦٦ كولون، وتراوحت مبالغ املدفوعات يف       ١٠ ٠٠٠ من احلاالت أقل من       يف املائة  ٨ يف

 يف املائة   ٧٤وبعبارة أخرى، تبلغ نسبة     .  كولون ٥٠ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠املائة من احلاالت بني     
دراسة جرت يف   ( كولون   ٥٠ ٠٠٠من مبالغ مدفوعات نفقة الزوجة ورعاية الطفل أقل من          

لة احملكمة املسؤولة عن تناول هذه املسائل يف سان         ويف حا ). ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول 
 ٦٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠ يف املائة من هذه املدفوعات تتراوح بـني          ٧٠خوسيه، كانت نسبة    

  ).٢٠٠٤-٢٠٠٣التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الفترة : املصدر (٢٠٠٣كولون يف عام 
للنساء الكوستاريكيات يف   وتتضمن اخلطوات املتخذة للتصدي هلذه املشكلة اخلطرية          -٧١٩

  :أثناء فترة اإلبالغ ما يلي
عكفت جلنة التحقيقات املسؤولة عن رصد احلق يف مدفوعات نفقة الزوجة والطفل             •

يف كوستاريكا واليت ُتشرف على آليات اإلنفاذ وتتضمن ممثلني عن وزارة العـدل،             
خلزانـة، ومكتـب   ووزارة األمن العام، والفرع القضائي، واملعهد الوطين للمرأة، وا 

احملامي العام، وصندوق الضمان االجتماعي، وأمني املظامل، واحملامني، على العمل مع        
اجلهاز القضائي من أجل تنسيق تنفيذ خطة للتعجيل مبعاجلة قضايا نفقـة الزوجـة              

املشمولني غريهم من   والطفل يف بعض احملاكم عن طريق توفري املزيد من القضاة أو            
ودخل اجمللس العايل للجهاز القضائي يف اتفاقات مـع         . الضخمة تناول املتأخرات ب

املكاتب القضائية يف اجملتمعات احمللية الرئيسية داخل البلد، ستتيح هلا حتسني ما تقدمه 
وبفضل هذه االتفاقات مثالً، متكنت حمكمة أالخويليتا من إعادة توزيع . من خدمات

ل يف حمكمة بافاس؛ ويف غويتشويتشيا، ُعّين       وظائفها اإلدارية؛ وكُلف قاضٍ إضايف بالعم     
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قاضٍ لتناول أوامر اإلحالة؛ ويف أالخويليتا، زادت ختصصات واجبات القـضاة بتعـيني      
قاضيني لتناول متأخرات القضايا املتعلقة بأوامر اإلحالة اخلاصة بعدم الدفع وتـسويات            

 ؛)٢٠٠٤-٢٠٠٣ترة التقرير السنوي ألمانة املظامل عن الف: املصدر(الدفع املؤقتة 

أصدر اجمللس العايل للجهاز القضائي توجيهاً يشري فيه إىل أنه يتعني معاجلة مكافآت              •
املرجـع  (هناية السنة والزيادات املقررة وإعانات الذهاب إىل املدرسة بطريقة تلقائية           

 ؛)السابق

، انضم موظفون من مكتب الرقابة على اخلدمات التابع لنظام إقامـة  ٢٠٠٣يف عام   •
وتتمثل الفكرة يف أن يتوىل هذا املكتب رصد أي تأخريات          . العدل إىل هذه املبادرة   

غري معقولة يف جتهيز أوامر نفقة الزوجة أو الطفل وتقدمي معلومات عـن حقـوق               
 ؛)املرجع السابق: املصدر(املستخدمني هلذه اخلدمة العامة 

 العام حبمالت تفتـيش يف      قامت أمينة املظامل لشؤون املرأة بالتنسيق مع وزارة األمن         •
خمتلف أقسام الشرطة مبا يف ذلك أقسام الشرطة يف أسريي، وسان ميغل، وغيدوس             
دي ديسامبارادوس، من أجل حتديد أسباب عدم إنفاذ أوامر التقييـد أو اإلحالـة              

ووجدت عدداً من الظروف اليت تعوق    . الصادرة مبوجب قانون نفقة الزوجة والطفل     
التقرير السنوي ألمانة املظـامل عـن       : املصدر(سليم لواجباهتم   أداء ضباط الشرطة ال   

 ؛)٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة 

/ وملعاجلة مسألة مدفوعات نفقة الزوجة والطفل، أعّدت وزارة األمن العام يف نيسان            •
 بروتوكول إجراءات الشرطة املتعلقة مبدفوعات نفقة الزوجة والطفل،         ٢٠٠٦أبريل  

اءات الشرطة يف هذا الشأن، ويعـرض اخلطـوط    الذي يشرح املبادئ الناظمة إلجر    
العريضة إلجراءات إنفاذ أوامر التقييد أو اإلحالة، ويناقش اآلليات املتاحة للتـصدي   

وزارة الداخلية  : املصدر(لعدم االمتثال هلذه االلتزامات، إىل جانب العقوبات املقابلة         
 ؛)والشرطة واألمن العام

صميم حماكم نفقـة الزوجـة والطفـل يف         ُوضعت االختصاصات الالزمة إلعادة ت     •
تقرير األمانة التقنيـة    : املصدر(ديسامبارادوس واحملكمة احمللية األوىل لسان خوسيه       

 ؛)٢٠٠٤للجهاز القضائي املعنية بالقضايا اجلنسانية، النصف الثاين من عام 

م حضر حلقة العمل املتعلقة بالتعديالت اإلجرائية لقانون نفقة الزوجة والطفل معظ           •
القضاة الذين يرأسون احملاكم اليت تستمع إىل القضايا املتعلقة هبذه املسائل، وممثلـون       
عن مكتب احملامي العام، وحمكمة األسرة، وحماكم األسرة األخرى، وجلنة الشؤون            

 ؛)املرجع السابق: املصدر(اجلنسانية 

حتليـل  ، اُتخذت خطوات لتنفيذ توصيات املستشار املعني إلجراء         ٢٠٠٦ويف عام    •
أساسي حملاكم نفقة الزوجة والطفل يف احملكمة احمللية األوىل يف سان خوسيه وحمكمة             
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األمانة التقنية للجهـاز    : املصدر(ديسامبارادوس، والقتراح خطة إلعادة تصميمها      
  ).٢٠٠٦القضائي املعنية بالقضايا اجلنسانية، 

  عائق أمام حرية اختيار الزوج: زجيات املصلحة  )ج(  
فت انتباه مكتب اهلجرة واألجانب يف اآلونة األخرية لعدد من احلاالت اليت يتعلق             لُ  -٧٢٠

معظمها بنساء من القطاعات املنخفضة الدخل الاليت يذكرن أهنن تزوجن مـن أجانـب مل               
ويف بعض احلـاالت، كانـت بعـض        ). زجيات املصلحة (يلتقوا هبم من قبل من أجل املال        

  .  إلجراء الترتيبات القانونية هلذه الزجياتمؤسسات األعمال تفرض مبالغ ضخمة
ويدعو هذا الوضع لقلق حقيقي، مبا أنه جيري استغالل هـؤالء النـساء، بـسبب                 -٧٢١

ضعفهن البالغ، يف القيام بعمل له آثاراً قانونية عليهن، وإن كان يشوبه عيب بـّين وكـان                 
فـبعض هـؤالء    . يار الزوج ومن بني هذه اآلثار إعاقة حقهن يف حرية اخت        . معّرضاً لإلبطال 

النساء يردن الزواج من شريكهن احلايل، لكنهن ال يستطعن ذلك حيث إنه يتـضح أهنـن                
كما أهنن يفقدن حقوقاً أخرى؛ فهن يلقون مـثالً صـعوبات           . متزوجات من مواطن أجنيب   

خطرية يف احلصول على املساعدة االجتماعية كبدالت السكن أو استحقاقات املعهد املختلط            
ومن اجلوانب املُقلقة األخرى هلذا الوضع أن بعض هـؤالء النـساء            . ساعدة االجتماعية للم

خيشون من أن يعرف شركاؤهن احلاليون أهنن متزوجات ومن أن يطلق ذلك شرارة العنـف         
  . املرتيل إذا ما عرفوا به

على ويتمثل التحدي الذي جيب التصدي له هنا يف إهناء هذه املمارسة غري القانونية                -٧٢٢
اإلطالق من جانب جمموعات ال ضمري هلا جتعل من تنظيم هذه الترتيبات عمـالً جتاريـاً،                
وإعادة حالة الزواج األصلية هلؤالء النساء، ومن مثّ محايتهن من حتويلهن إىل ضـحايا مـرة                

وسيستلزم هذا تضافر جهود خمتلف املؤسسات احلكومية مثل املديرية الوطنية للهجرة           . أخرى
  .، ونظام إقامة العدل، ونقابة احملامني، وجهات أخرىواألجانب

  ملكية األصول املادية  )د(  
اليت ) ENSCR-04 (٢٠٠٤تبني الدراسة االستقصائية لألمن الوطين لكوستاريكا لعام   -٧٢٣

. تقدم معلومات عن ملكية املنازل والدخل أن هناك اختالفات جنسانية كبرية يف هذا الشأن             
 يف املائة يف ٢٧,٩(ميلكون املنازل اليت يعيشون فيها أكرب من عدد النساء          فعدد الذكور الذين    

، وعلى الرغم من أن عدد اإلناث الاليت أجنب على االستقصاء بـأن             ) يف املائة  ٢٣,٥مقابل  
املرتل مملوك ملكية مشتركة بينهن وبني أزواجهن أكرب من عـدد الرجـال اجمليـبني علـى             

، فإن عدداً من النساء أكرب مـن عـدد      ) يف املائة  ٦,٨ مقابل    يف املائة يف   ١٠,٧(االستقصاء  
 يف  ١٦,٩ يف املائـة يف مقابـل        ٢٨,٥(الرجال أَجنب أيضاً بأن املرتل باسم أزواجهن فقط         

 ٦٠,٧، ومل تعمل نـسبة  د النساء الاليت هلن دخل خاص هبن عن عدد الرجال عديقل  و). املائة
 قيام الرجال باختاذ القرارات االقتصادية لألسرة       د عادةُ وتسو. يف املائة من اجمليبات خارج املرتل     
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 بشأن العنـف ضـد املـرأة        ٢٠٠٣وقد أشارت الدراسة االستقصائية الوطنية لعام       . املعيشية
)ENVCM-03(     يف املائة من النساء الاليت هلن شركاء ال يشتركن يف اختاذ            ١٨,٢ إىل أن نسبة 

  ).كارسيدو كابامياس: املصدر(ريكهن القرارات املتعلقة بالشؤون االقتصادية لش
وميثل احلرمان من الوصول إىل ملكية السلع األساسية واحداً من األشكال الرئيسية              -٧٢٤

فالنساء أكثر ضعفاً أمام هذا النـوع مـن         . للعنف املايل أو االقتصادي اليت تتعرض هلا املرأة       
ثاثهم واملركبات الالزمـة    املخاطر من ضعف الرجال فيما يتصل بكل من ملكية منازهلم وأ          

وتقل احتماالت امتالك النساء لألعمال التجارية، كمـا        . النتقاهلم وانتقال معيلهم ولعملهم   
تقل احتماالت امتالكهن ملنازهلن، وعندما تكون هلن أعمال جتارية، فإهنن ال ميتلكن عـادة              

أة إىل االئتمان بقدر    وبوجه عام، يوجد اجتاه حنو وصول املر      . موارد اإلنتاج اليت يستخدمنها   
  ).املرجع السابق: املصدر ()٢٨(أقل من الرجل أيضاً

ووصول النساء إىل هذه املوارد غري أكيد ويتوقف إىل حد كـبري علـى اسـتعداد                  -٧٢٥
ولعل هذه هي احلال عندما ُتقدم النساء املعنيات جزءاً         . شركائهن للسماح هلن باستخدامها   
وليس مـن النـادر     . َدمة حليازة العقارات أو املمتلكات    من األموال أو كل األموال املستخ     

لدفع مثـن املـرتل أو تـسديد        ) أي أجور املرأة  (استخدام املصدر الثاين من دخل الزوجني       
. الرهونات العقارية املتصلة باملرتل الذي ُيسّجل بعد ذلك باسم الزوج أو الـشريك الـذكر     

. ر مرتفع بفقدان ممتلكاهتا يف حالة الطالق      وهذا هو واحد من األسباب اليت تعّرض املرأة خلط        
وال ينشأ هذا اخلطر عندما مير الزواج بصعوبات أو عندما ُتدرك املرأة هذه املشاكل، وإمنـا                
يظهر عندما ُيسجل الرجل املمتلكات باسم مؤسسة أعمال، فيخرجها بذلك مـن امللكيـة              

ملكيتها إىل أقاربه أو إىل أشخاص      املشتركة اليت يتعني تقسيمها بني الزوجني، أو عندما ينقل          
  ).املرجع السابق: املصدر(آخرين مع بداية فشل الزواج 

ولألسف، مل ُتجَر دراسات بعُد لتحديد كمية هذه األنواع من حتويل امللكية اليت هلا                -٧٢٦
ويف بعض احلاالت، تقبل النساء هـذه       . عادة، عالوة على ذلك، صفة قانونية باملعىن التقين       

ويبني حـدوث هـذه     . ات أو تضطر إىل إظهار قبوهلا هلا طوعياً حتاشياً لسوء العالقة          الترتيب
األنواع من انتزاع امللكية يف أثناء التفاوض على الطالق أن العالقـات اجلنـسانية املقبولـة               
اجتماعياً وقانونياً تضع النساء على أرضية غري مستقرة، ومتر هذه املشكلة مرور الكرام ألهنا              

  ).املرجع السابق: املصدر( سياق ما ُيعترب قواعد أساسية سليمة من الناحية القانونية حتدث يف
ومن عوامل اخلطر األخرى من حيث حقوق املرأة يف امللكية اليت ال تتصل اتـصاالً                 -٧٢٧

مباشراً بالقيمة االجتماعية للممتلكات أو املوارد املعنية تدمري شريك املرأة أو أفراد األسـرة              
 املتعلقـة   ٢٠٠٣وتشري نتائج الدراسة االستقصائية الوطنية لعـام        . ن هلذه املمتلكات  اآلخري

__________ 

 .٣٤-٢٩الصفحات ) ٢٠٠٣(املعهد الوطين للمرأة  )٢٨(
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 يف املائة من مجيع النساء الاليت هلن شـريك ُيقْـدم            ٧,٣بالعنف ضد املرأة إىل أنه يف حالة        
  ).املرجع السابق: املصدر(الشريك أحياناً أو مراراً على تدمري عقاراهتن أو ممتلكاهتن 

اضح أن هذه املسألة تدعو إىل اعتماد وتنفيذ آليات قانونية تكفل وصـول             ومن الو   -٧٢٨
املرأة إىل عقاراهتا وممتلكاهتا ومتتعها هبا، وال سيما عندما تكون ُمعّرضة النتزاع هذه األصول              

  .منها يف أثناء االنفصال أو الطالق
انني ملكيـة   وقد أعد املعهد الوطين للمرأة باالشتراك مع قضاة متخصصني يف قـو             -٧٢٩

األسرة مشروع قرار لعرضه على الكونغرس سيكفل حقوق املرأة االقتصادية واالجتماعية عن 
طريق تعزيز قانون ملكية األسرة ووضع آليات مبتكرة وتشاركية لتوزيع الدخل والنفقـات             

وقد أُرجئ مشروع القرار هذا وهو يف انتظار صياغة نص بديل أبسط عـن              . داخل األسرة 
  .عمل املوطننيطريق حزب 

  املرفقات

        


