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 األرض والسكان

 ٥١ ١٠٠ييت نيكاراغوا وبنما وتبلغ مساحتها تقع كوستاريكا بني البحر الكارييب واحمليط اهلادئ ومجهور -١
 واملعتمدة بقرار التحكيم    ١٨٥٨أبريل  / نيسان ١٥س املعقودة يف     خريي -اس  يمعاهدة كان وحتدد  . كيلومتر مربع 

إيتشاندي ، بينما حتدد معاهدة   )١( احلدود مع نيكاراغوا   ١٨٨٨مارس  / آذار ٢٢الصـادر يف قضـية كليفالند يف        
وتشكل جزيرة كوكو الواقعة يف     .  احلدود مع بنما   ١٩٤١مايو  / أيار ١ املعقودة يف    ايني فرينانديس خ  -مونـتريو   

 .احمليط اهلادئ جزءاً من األراضي الوطنية

  اللغة-ألف 

 على أن ١٩٩٩وينص اإلصالح الدستوري لعام ).  من الدستور٧٦املادة (اإلسبانية هي اللغة الرمسية  -٢
 .)٢("ية وتعمل على انتشارهاتصون الدولة اللغات الوطنية األصل"

  السكان-باء 

 نسمة، ٤ ١٦٩ ٦٧٢ حنو ٢٠٠٤يبلغ عدد السكان يف كوستاريكا طبقا للمؤشرات الدميغرافية لعام  -٣
 يف املائة من جمموع ٤٩,٧وميثل سكان احلضر حنو .  من النساء٢ ٠٤٨ ٩٦٦ من الرجال و٢ ١٢٠ ٧٠٦منهم 
 يف املائة، باإلضافة إىل الزيادة الدميغرافية الناجتة عن ٢ حنو ٢٠٠٣يف عام وبلغ معدل الزيادة يف السكان . السكان

 . يف املائة من جمموع السكان٠,٤موجات اهلجرة، واليت متثل حنو 

 :وفيما يلي توزيع السكان على املقاطعات السبع اليت تشكل التقسيمات اإلدارية هلذا البلد -٤

 املقاطعة جمموع السكان جمموع الرجال ساءجمموع الن لنسبة املئوية لسكان احلضرا
 سان خوسيه ١ ٤٧٠ ٢٨٢ ٧٣٢ ٠٣٧ ٧٣٨ ٢٤٥ ٨٠,٤
 أليخويال ٧٢٩ ٩٤٩ ٤٠٦ ٧٣٢ ٣٨٦ ٢١٧ ٣٦,٢
 كارتاغو ٤٧٢ ٤٩٦ ٢٤٠ ٣٠٠ ٢٣٢ ١٩٦ ٦٦,٢
 هرييديا ٣٩٥ ٨٣٧ ٢٠٠ ٨٤١ ١٩٤ ٩٩٦ ٦٨,٢
 غواناكاسيت ٢٧٩ ٢٨٣ ١٤٣ ٣٦٧ ١٣٥ ٩١٦ ٤١,٩
 بونتاريناس ٣٧٢ ٧٢٥ ١٩٤ ٢٨٧ ١٧٨ ٤٣٨ ٤٠,١
 ليمون ٣٨٦ ١٠٠ ٢٠٣ ١٤٢ ١٨٢ ٩٥٨ ٣٧,١

 .الصحة يف كوستاريكا. ٢٠٠٤املؤشرات األساسية لعام  :املصدر

                                                      

يوجد خالف بني البلدين بشأن تفسري اآلثار املترتبة على هذا التحديد، خاصة فيما يتعلق حبق الشرطة  )١(
والقضية معروضة حالياً على حمكمة العدل . لذي يشكل احلد الفاصل بينهماالكوستاريكية يف املالحة يف هنر سان خوان ا

 .الدولية
، مث ُعدِّل ١٩٧٥يونيه / حزيران٦ الصادر يف ٥٧٠٣ من القانون رقم ٢ُسنَّ هذا احلكم مبقتضى املادة  )٢(
 .١٩٩٩مايو / أيار٢٧ الصادر يف ٧٨٧٨ من القانون رقم ١باملادة 
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 يف املائة من السكان، ٧,٨ نسمة، أي ٢٩٦ ٤٦١ أن ٢٠٠٠ويتبني من التعداد الوطين للسكان لعام  -٥
وبنما والواليات )  املائة من األجانب الذين مشلهم التعداد يف٧٥(وأتى معظمهم من نيكاراغوا . ُوِلدوا يف اخلارج

 .املتحدة األمريكية وكولومبيا

 يف املائة من جمموع ٦أي ( من أهايل نيكاراغواً يف كوستاريكا ٢٢٦ ٣٧٤وحسب ذلك التعداد، يقيم  -٦
من اليد العاملة املومسية اليت ، ولكن ينبغي اإلشارة إىل أن عدداً غري حمدد منهم مل يشملهم التعداد ألهنم )السكان

 .تتنقل باستمرار داخل البلد حسب دورات اإلنتاج الزراعي

، سجلت دائرة اإلحصاءات التابعة لإلدارة العامة للمهاجرين واألجانب         ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلـول  ١ويف   -٧
على ادوا من العفو     أجنبياً مقيماً، مؤقتاً أو دائماً، بصفة شرعية يضاف إليهم األشخاص الذين استف            ٢٨٥ ٨٤٨

 . وآالف املهاجرين املقيمني بوجه غري قانوين١٩٩٩الصادر يف عام املهاجرين غري الشرعيني 

، ويوجد ٢٠٠٠ نسمة حسب تعداد عام ٦٣ ٨٧٦وفيما خيص السكان األصليني، فقد ارتفع عددهم إىل  -٨
 . إقليما٢٢ًدها  يف املائة منهم يف أقاليم السكان األصليني يف البلد اليت بلغ عد٤٢,٣

  املؤشرات الدميغرافية-جيم 

. سجلت املؤشرات الصحية يف كوستاريكا حتسناً مستمراً، وهو ما يتبني من ارتفاع العمر املتوقع للسكان -٩
وقد أتاحت تطورات هامة يف الرعاية االجتماعية وتوفري اخلدمات احلد من وفيات األطفال واإلصابة باألمراض اليت 

واخنفضت أيضاً الفجوات والتباينات اليت كانت قائمة يف اجملال الصحي بني األقاليم وبني             . ضاد هلا يوجد لقاح م  
الفـئات املختلفة من السكان رغم أن الفوارق اليت ال تزال قائمة بني املؤشرات االجتماعية واالقتصادية تتسبب                 

 .حتما يف تفاوت املستويات الصحية للسكان

السكان حسب الفئات العمرية، فإن األكرب عدداً هي فئة من تتراوح أعمارهم بني             وفيما يتعلق بتصنيف     -١٠
وكانت النسب املئوية يف عامي     .  سنة هم األقل عدداً    ٦٠ سـنة، يف حني أن من يبلغون أو يتجاوزون           ٥٩ و ٢٥

 : كما يلي٢٠٠٣ و٢٠٠٢

 الفئة العمرية ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
  سنوات٥أقل من  ٩,٦ ٩,٤
  سنة١٢ت إىل  سنوا٥من  ١٦,٥ ١٦,٠
  سنة١٧ إىل ١٣من  ١٠,٦ ١٠,٥
  سنة٢٤ إىل ١٨من  ١٣,٣ ١٣,٤
  سنة٥٩ إىل ٢٥من  ٤٢,٣ ٤٢,٧
  سنة وأكثر٦٠ ٧,٨ ٧,٩

 .حالة األمة. املؤشرات:    املصدر  
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 سنة ٨١ سنة للرجال و٧٦,٢ سنة، مبتوسط ٧٨,٥، بلغ العمر املتوقع عند الوالدة ٢٠٠٤ويف عام  -١١
ويعزى الفرق املسجل بني اجلنسني بشكل رئيسي إىل ارتفاع .  من أعلى املؤشرات يف البلدان الناميةللنساء، وهذا

 ٦، حيث بلغت )حاالت القتل واالنتحار واحلوادث، وخباصة حوادث السري(وترية املوت العنيف بني الرجال 
 .رجال لكل امرأة واحدة

وكارتاغو وهرييديا، اليت يوجد هبا عدد كبري من        والكـثافة السـكانية أعلى يف مقاطعات سان خوسيه           -١٢
املراكـز احلضـرية املهمة، على خالف مقاطعات غواناكاسيت وبونتاريناس وليمون اليت يوجد هبا عدد كبري من                 

ويبيِّن اجلدول التايل الكثافة السكانية يف كل مقاطعة فضالً عن . السكان الريفيني وتعاين فضالً عن ذلك من اهلجرة
 ١٠٠يف كل   )  سنة للبالغني  ٦٤ سنة للقصر و   ١٥(إلعالة، أي عدد األشخاص املعالني من الناحية النظرية         نسبة ا 

 :شخص ُيفترض أهنم منتجون

 املقاطعة الكثافة السكانية  شخص١٠٠نسبة اإلعالة لكل 
 سان خوسيه ٢٩٦,١ ٥٣,٣
 أالخويال ٨١,٣ ٥٩,٠
 كارتاغو ١٥١,٢ ٥٧,٤
 هرييديا ١٤٩,٠ ٥٢,٣
 غواناكاسيت ٢٧,٥ ٦٣,١
 بونتاريناس ٣٣,١ ٦٤,٦
 ليمون ٤٢,٠ ٦٨,٥
 كوستاريكا ٨١,٦ ٦٠,٠

 .الصحة يف كوستاريكا. ٢٠٠٤املؤشرات األساسية لعام :   املصدر 

 ١ ٠٠٠لكل   (١٧,٥،  ٢٠٠٣وفـيما خيص مؤشرات الوالدة والوفيات، بلغ املعدل اإلمجايل للوالدات يف عام              -١٣
 :وفيما يلي املعدالت املسجلة يف كل مقاطعة).  شخص كذلك١ ٠٠٠لكل  (٣,٨لوفيات ، بينما بلغ معدل ا)شخص

 املعدل اإلمجايل للوفيات
 شخص ١ ٠٠٠لكل 

املعدل اإلمجايل للوالدات 
 شخص ١ ٠٠٠لكل 

 املقاطعة

 سان خوسيه ١٦,٧ ٤,١
 أالخويال ١٧,٣ ٣,٦
 كارتاغو ١٦,٢ ٣,٤
 هرييديا ١٦,٨ ٣,٥
 غواناكاسيت ١٨,٦ ٤,٦
 بونتاريناس ١٩,٩ ٣,٧
 ليمون ١٩,٩ ٣,٢

 .الصحة يف كوستاريكا. ٢٠٠٤املؤشرات األساسية لعام :   املصدر 
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، متت ٢٠٠٣ يف املائة من الوالدات تتم يف املستشفيات؛ ففي عام          ٩٤,٩وجتدر اإلشارة إىل أن أكثر من        -١٤
 . يف املستشفيات٧٢ ٩٣٨ والدة من أصل ٦٩ ٢٢٢

من أدىن  ، ٢٠٠٣ مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠ لكل   ١٠,١ األطفال، الذي بلغ     ويعـد معـدل وفـيات      -١٥
 . مولود حي١٠ ٠٠٠ لكل ٣,٣أما معدل وفيات األمهات فهو . املعدالت يف القارة األمريكية

ومقاطعة ليمون الواقعة   .  يف املائة من الوالدات عن احلمل املبكر       ٢٠,٣، نتج ما نسبته     ٢٠٠٣ويف عام    -١٦
ل الكارييب هي اليت ُسجِّل هبا أكرب عدد من األطفال املولودين ألمهات مراهقات، حيث شكلوا               على طول الساح  

ويوضح اجلدول الوارد أدناه توزيع حاالت احلمل املبكر اليت بلغت          .  يف املائـة من جمموع مواليد املقاطعة       ٢٧,٤
 : حسب الفئات العمرية٢٠٠٣ و٢٠٠١مداها بني عامي 

 األمهات املراهقاتمواليد  ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

  سنة من العمر١٥القاصرات البالغات  ٦٠١ ٤٧٣ ٤٧٩

  سنة من العمر١٩ إىل ١٥البالغات  ١٤ ٨٦٠ ١٣ ٩٨١ ١٤ ٣٥٦

 اجملموع ١٥ ٤٦١ ١٤ ٤٥٤ ١٤ ٨٣٥

 .الصحة يف كوستاريكا. ٢٠٠٤املؤشرات األساسية لعام : املصدر

 جمهولو ٢٠٠٣ املائة من األطفال املولودين يف عام  يف٢٨,٤وباإلضـافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن          -١٧
 . يف املائة ُوِلدوا خارج إطار العالقة الزوجية٥٥,٦ وأن )٣(األب

  خصائص الشعوب األصلية يف كوستاريكا-دال 

الكابيكار، والربيربي، والنغاويب،   : يوجـد رمسـياً مثـان إثنيات أو شعوب أصلية يف كوستاريكا وهي             -١٨
ولكل منها ثقافتها اخلاصة هبا، ويعيش كل       . البوروكا أو الربونكا، واهلويتار، واملاليكو، والشوروتيغا     والتريابا، و 

 .منها، وإن كانت البالد صغرية احلجم، يف إطار اجتماعي وثقايف جد خمتلف

 اليت مت وينبغي أن يؤخذ عدد معني من الضوابط بعني االعتبار يف أي دراسة للشعوب األصلية ألن البيانات -١٩
 .مجعها مبناسبة تعداد السكان تظهر اختالفات ليس بني سكان البلد فحسب، بل داخل اجملموعات اإلثنية أيضاً

                                                      

 بشأن ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٧ الصادر يف ٨١٠١يت يكتسيها القانون رقم ينبغي اإلشارة إىل األمهية ال )٣(
األبوة املسؤولة الذي جييز لألم إبالغ إدارة احلالة املدنية هبوية األب البيولوجي لطفلها؛ وإذا انقضى أجل معني ومل يعترض 

 استدعائه للخضوع الختبار احلمض     وباملثل، إذا مل حيضر األب لدى     . األب املفـترض، محل الطفل تلقائياً امسه العائلي       
ويشمل ذلك الغذاء والترفيه (، ثبت النسب وصار لزاماً عليه املشاركة يف تربية الطفل ورعايته .)أ. ن. د(اخللوي الصبغي 

 .).والرعاية الطبية والكساء، وما إىل ذلك
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حمميات خمصصة  "وعدا بعض االستثناءات، يقطن السكان األصليون منذ أمد طويل مناطق حممية تسمى              -٢٠
 األصلية احمللية والتشريعات الدولية تعريفها      يف القانون الكوستاريكي وتفضل حركة الشعوب     " للسكان األصليني 

وتعيش األغلبية العظمى من السكان األصليني يف هذه األقاليم، ولكن ". األقاليم املخصصة للشعوب األصلية"باسم 
  يف املائة منهم يف أماكن أخرى       ٣٩,٥يعيشون بالقرب من احملميات ويعيش      )  يف املائة  ١٨,٢(كـثريين مـنهم     

 .من البلد

)  يف املائة  ١٤,٢(وألتو شرييبو أو دوشي     )  يف املائة  ٢٠,٧(واألقاليم األعلى كثافة هي تاالمانكا بريربي        -٢١
ويتوزع باقي السكان األصليني على األقاليم األخرى، وأقلها ).  يف املائة٧,١(وكاباغرا )  يف املائة٨,٩(وبوروكا 

واري وأبروخو مونتيزوما وكيكولدي كوكليس وزاباتون وباخو شرييبو ونايري أ)  يف املائة٠,٤(كثافة هي أوسا 
 . يف املائة من جمموع السكان١,٥اليت يأوي كل منها أقل من 

ويبني اجلدول الوارد أدناه توزيع السكان على أقاليم السكان األصليني حسب اجملموعات اإلثنية، ويوضح  -٢٢
 :نسبة السكان األصليني وغري األصليني

النسبة املئوية 
 جانبلأل

النسبة املئوية 
للسكان غري 
 األصليني

النسبة املئوية 
للسكان 
 األصليني

عدد 
السكان غري 
 األصليني

عدد السكان 
 األصليني

النسبة املئوية 
قياساً إىل 
 عدد السكان

العدد 
اإلمجايل 
 للسكان

أقاليم السكان 
الشعوب /األصليني

 األصلية

 ليم السكان األصلينيأق ٣٣ ١٢٨ ١٠٠,٠ ٢٧ ٠٤١ ٦ ٠٨٧ ٨١,٦ ١٨,٤ ٢,٣

        

١,٧ 
٠,١ 
٠,١ 
١,٨ 
١٣,٢ 

١٢,٨ 
٨,٤ 
٢٨,٥ 
٥,٨ 
٥٢,٣ 

٨٧,٢ 
٩١,٦ 
٧١,٥ 
٩٤,٢ 
٤٧,٧ 

١ ٤١٧ 
١١٨ 
٦٧٠ 
٣٩٩ 
٢٣٠ 

٩ ٦٤٥ 
١ ٢٨٥ 
١ ٦٨٣ 
٦ ٤٦٧ 
٢١٠ 

٣٣,٤ 
٤,٢ 
٧,١ 
٢٠,٧ 
١,٣ 

١١ ٠٦٢ 
١ ٤٠٣ 
٢ ٣٥٣ 
٦ ٨٦٦ 
٤٤٠ 

 شعب الربيربي
   ساليتري-
   كاباغرا-
   تاالمانكا بريربي-
   كيكولدي كوكليس-

٠,٤ 
٠,٤ 
٠,٥ 

٤٨,٨ 
٥٣,١ 
٣٥,٧ 

٥١,٢ 
٤٦,٩ 
٦٤,٣ 

١ ٩١٩ 
١ ٥٦٨ 
٣٥١ 

٢ ٠١٧ 
١ ٣٨٦ 
٦٣١ 

١١,٩ 
٨,٩ 
٣,٠ 

٣ ٩٣٦ 
٢ ٩٥٤ 
٩٨٢ 

 شعب برونكا أو برونكا
   بورونكا-
   ري كوري-

٠,٢ 
٠,٠ 
٠,٦ 
٠,٣ 
٠,٧ 
٠,٠ 
٠,٣ 
٠,٣ 

٣,١ 
١,٧ 
١٧,٠ 
٠,٦ 
٢,٥ 
٠,٠ 
٢,٤ 
١,١ 

٩٦,٩ 
٩٨,٣ 
٨٣,٠ 
٩٩,٤ 
٩٧,٥ 
١٠٠,٠ 
٩٧,٦ 
٩٨,٩ 

٣١٤ 
٨٢ 
١٧٥ 
١٠ 
٣٤ 
 صفر
٩ 
٤ 

٩ ٨٦١ 
٤ ٦١٩ 
٨٥٥ 
١ ٨٠٧ 
١ ٣٣٥ 
٥٣٦ 
٣٦٣ 
٣٤٦ 

٣٠,٧ 
١٤,٢ 
٣,١ 
٥,٥ 
٤,١ 
١,٦ 
١,١ 
١,١ 

١٠ ١٧٥ 
٤ ٧٠١ 
١ ٠٣٠ 
١ ٨١٧ 
١ ٣٦٩ 
٥٣٦ 
٣٧٢ 
٣٥٠ 

 شعب كابيكار
   ألتو شرييبو-
   أوخاراس-
   تايين-
   تاالمانكا كابيكار-
   تيلريي-
   باخو شرييبو-
 ري أواري  ناي-

٠,٤ 
٠,٤ 

١٢,٨ 
١٢,٨ 

٨٧,٢ 
٨٧,٢ 

١٢٧ 
١٢٧ 

٨٦٨ 
٨٦٨ 

٣,٠ 
٣,٠ 

٩٩٥ 
٩٩٥ 

 شعب شريوتيغا
   ماتامبو-
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النسبة املئوية 
 جانبلأل

النسبة املئوية 
للسكان غري 
 األصليني

النسبة املئوية 
للسكان 
 األصليني

عدد 
السكان غري 
 األصليني

عدد السكان 
 األصليني

النسبة املئوية 
قياساً إىل 
 عدد السكان

العدد 
اإلمجايل 
 للسكان

أقاليم السكان 
الشعوب /األصليني

 األصلية

١٥,٦ 
١٠,٣ 
٨,٥ 
١٥,٨ 
١٨,١ 

٦,١ 
٤,٧ 
٣,٤ 
١٢,٦ 
٠,٣ 

٩٣,٩ 
٩٥,٣ 
٩٦,٦ 
٨٧,٤ 
٩٩,٧ 

١٦٦ 
١٩ 
٤ 

١٤٠ 
٣ 

٢ ٥٦٣ 
٣٨٧ 
١١٤ 
٩٧١ 
١ ٠٩١ 

٨,٢ 
١,٢ 
٠,٤ 
٣,٤ 
٣,٣ 

٢ ٧٢٩ 
٤٠٦ 
١١٨ 
١ ١١١ 
١ ٠٩٤ 

 امييشعب غو
   أبروخو مونتيزوما-
   أوسا-
   كونيت بوروكا-
   كوتو بروس-

٥,١ 
٥,١ 

٥٨,٧ 
٥٨,٧ 

٤١,٣ 
٤١,٣ 

٦٥٥ 
٦٥٥ 

٤٦٠ 
٤٦٠ 

٣,٤ 
٣,٤ 

١ ١١٥ 
١ ١١٥ 

 شعب ماليكو
   غواتوسو-

١,٣ 
١,٣ 

٥٦,٤ 
٥٦,٤ 

٤٣,٦ 
٤٣,٦ 

٨٠٤ 
٨٠٤ 

٦٢١ 
٦٢١ 

٤,٣ 
٤,٣ 

١ ٤٢٥ 
١ ٤٢٥ 

 شعب تريييب أو تريابا
   تريابا-

١,١ 
١,٣ 
١,١ 

٤٠,٥ 
٨٨,٤ 
٢٢,٣ 

٥٩,٥ 
١١,٦ 
٧٧,٧ 

٦٨٥ 
٤١٢ 
٢٧٣ 

١ ٠٠٦ 
٥٤ 
٩٥٢ 

٥,١ 
١,٤ 
٣,٧ 

١ ٦٩١ 
٤٦٦ 
١ ٢٥٥ 

 شعب هويتار
   زاباتون-
   كيترييسي-

 ).٢٠٠٠(التعداد الوطين التاسع للسكان . املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان: املصدر

رياً من السكان غري األصليني، مثل كيكولدي، إقليم يتبني من هذا اجلدول أن بعض األقاليم تضم عدداً كب -٢٣
 يف املائة من العدد اإلمجايل للسكان، وأيضاً بوروكا، إقليم ٥٢,٣بريربي، حيث يبلغ عدد السكان غري األصليني 

،  يف املائة، وتريابا، إقليم تريييب٥٨,٧ يف املائة، وغواتوسو، إقليم ماليكو، حيث يبلغون ٥٣برونكا، حيث يبلغون 
 . يف املائة٨٨,٤ يف املائة، وزاباتون، إقليم هويتار، حيث يبلغ السكان غري األصليني ٥٦,٤حيث يبلغون 

ومعظم السكان يف األقاليم األخرى املخصصة للسكان األصليني من الشعوب األصلية، وال سيما يف أقاليم  -٢٤
 .السكان األصلينيشعب كابيكار، مثل إقليم تيلريي الذي ال توجد به إال جمموعة من 

 :ويبني اجلدول الوارد أدناه نسبة السكان األصليني من جمموع السكان حسب املناطق اجلغرافية -٢٥

النسبة املئوية 
للسكان غري 
 األصليني

النسبة املئوية 
 للسكان األصليني

السكان غري 
 املنطقة جمموع السكان السكان األصليون األصليني

 كوستاريكا ٣ ٨١٠ ١٧٩ ٦٣ ٨٧٦ ٣ ٧٤٦ ٣٠٣ ١,٧ ٩٨,٣

 أقاليم السكان األصليني   ٣٣ ١٢٨ ٢٧ ٠٤١ ٦ ٠٨٧ ٨١,٦ ١٨,٤

 أطراف األقاليم  ١٩٥ ٢٩٥ ١١ ٦٤١ ١٨٣ ٦٥٤ ٦,٠ ٩٤,٠

 باقي البلد  ٣ ٥٨١ ٧٥٦ ٢٥ ١٩٤ ٣ ٥٥٦ ٥٦٢ ٠,٧ ٩٩,٣

 .٢٠٠٣ عام دراسة أجرهتا اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية يف. املذكرة املتعلقة بالسكان: املصدر
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 يف املائة من ٨١,٦ يف املائة من جمموع السكان و١,٧يتبني من هذا اجلدول أن السكان األصليني ميثلون  -٢٦
 يف املائة فقط ٠,٧ يف املائة من السكان يف أطراف األقاليم املخصصة هلم و٦السكان يف أقاليم السكان األصليني و
 .من سكان املناطق األخرى من البلد

 يف املائة من السكان يف أقاليم السكان ١٨,٤در اإلشارة إىل أن السكان غري األصليني ميثلون وجت -٢٧
األصليني، ويعود ذلك من ناحية إىل أن بعضهم ال يعتربون أنفسهم من الشعوب األصلية النقطاع صلتهم بالثقافة 

 .من اخلارجالتقليدية، ومن ناحية أخرى، إىل وجود مهاجرين من مناطق أخرى من البلد و

 يف املائة من السكان األصليني املقيمني يف البلد ١٨ومـن البـيانات األخرى اليت جتدر اإلشارة إليها أن      -٢٨
 نسمة أعلنوا أهنم ُوِلدوا يف اخلارج، معظمهم يف نيكاراغوا أو بنما، ومعىن هذا أن السكان                ٦٣ ٨٧٦وعددهـم   

 .ملائة من جمموع السكان يف ا١,٣األصليني الكوستاريكيني ال يشكلون سوى 

 :ويبني اجلدول أدناه عدداً من املؤشرات الدميغرافية -٢٩

معدل وفيات 
 األطفال

معدل 
اخلصوبة

متوسط عدد 
األطفال لكل امرأة

النسبة املئوية 
 لألجانب

عدد الرجال 
 جمموعة السكان امرأة١٠٠لكل 

١٠٧ ١,٧ ٤,١ ٣,٤ ٢٨ 
السـكان األصليون الذين يعيشون يف

 يم املخصص هلماإلقل

١٠٦ ٢٠,٠ ٣,٥ ٢,٨ ٤٩ 
السـكان األصليون الذين يعيشون يف

 أطراف األقاليم املخصصة هلم

١٠٥ ٣٨,٠ ٣,١ ٢,٥ ٢٠ 
السـكان األصليون الذين يعيشون يف

 املناطق األخرى من البلد

١٢٠ ٤,٦ ٣,٧ ٢,٨ ١٧ 
السكان غري األصليني الذين يعيشون يف

 أقاليم السكان األصليني

١٠٠ ٧,٦ ٢,٧ ٢,٠ ١٦ 
السكان غري األصليني الذين يعيشون يف

 مناطق أخرى من البلد

 .٢٠٠٣دراسة أجرهتا اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية يف عام . املذكرة املتعلقة بالسكان: املصدر

األصليني يتبني من هذا اجلدول أن نسبة الرجال إىل النساء هي رجل مقابل امرأة يف أوساط السكان غري                   -٣٠
 يف أوساط السكان األصليني     ١٠٠ مقابل   ١٠٥الذيـن ال يعيشـون يف أقاليم السكان األصليني أو يف أطرافها و            

 يف أوساط السكان    ١٠٠ مقابل   ١٠٧املقـيمني يف املناطق ذاهتا، يف حني تبلغ النسبة يف أقاليم السكان األصليني              
 .وتوجد مع ذلك بعض االستثناءات. يني يف أوساط السكان غري األصل١٠٠ مقابل ١٢٠األصليني و

فهم كثريون على وجه اخلصوص يف أوساط السكان        . وينـبغي أن تؤخـذ نسـبة األجانب يف االعتبار          -٣١
األصليني الذين يقيمون يف أطراف األقاليم املخصصة هلم ويف باقي البلد، يف حني أن نسبتهم أضعف يف اجملموعات 
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وعالوة على ذلك، يعد العدد املرتفع لألجانب الذين يعيشون يف     ).  املائة  يف ٧,٦(األخـرى ويف جمموع السكان      
 .أقاليم السكان األصليني أيضاً أمراً مذهالً

 سنة وأكثر، من الواضح أنه أعلى يف أوساط السكان          ١٥وفـيما يتعلق مبعدل خصوبة النساء البالغات         -٣٢
 لكل ألف طفل من مواليد النساء ١٦دل وفيات األطفال ويبلغ متوسط مع. األصليني وقاطين األقاليم املخصصة هلم

 لكل ألف يف    ٤٩ سنة يف البلد بأكمله، ولكنه ينتقل إىل         ٢٤ إىل   ٢٠املنتمـيات إىل الشعوب األصلية والبالغات       
 . يف تلك األقاليم٢٨األقاليم اجملاورة لألقاليم املخصصة للسكان األصليني وإىل 

 . أدناه املؤشرات الدميغرافية املسجلة يف أقاليم السكان األصلينيوختاماً، يبني اجلدول الوارد -٣٣

 
معدل 
اخلصوبة

متوسط عدد 
األطفال لكل 

 امرأة

معدل 
اإلعالة 
الدميغرافية

 
 سنة ٦٥

 فأكثر

 
٦٤ إىل ١٥

 سنة

 
أقل من 

 سنة١٥

 
نسبة الرجال
 إىل النساء

 
أقاليم السكان 

 الشعوب األصلية/األصليني
 اإلقليم ١٠٩ ٤٦,٤ ٤٩,٨ ٣,٧ ١٠١ ٣,٣ ٩,١
        
 شعب بريربي ١١٠ ٤٦,٨ ٤٩,٩ ٣,٣ ١٠٠ ٤,٠ ٣,٣
   ساليتري- ١٠٩ ٤٨,١ ٤٨,٨ ٣,١ ١٠٥ ٣,٨ ٣,٢
   كاباغرا- ١٠٩ ٤٨,١ ٤٩,٥ ٢,٤ ١٠٢ ٤,٣ ٣,٥
   تاالمانكا بريربي- ١١١ ٤٦,٣ ٥٠,١ ٣,٦ ١٠٠ ٤,٠ ٣,٣
 كوكليس-  كيكولدي- ٩٩ ٤٢,٥ ٥٢,٧ ٤,٨ ٩٠ ٣,٤ ٢,٨
 شعب برونكا أو بوروكا ١١١ ٤٠,٨ ٥٤,١ ٥,١ ٨٥ ٣,٩ ٢,٩
   بوروكا- ١١٠ ٤١,٧ ٥٣,٦ ٤,٧ ٨٧ ٣,٨ ٢,٨
   ري كوري- ١١٤ ٣٨,١ ٥٥,٧ ٦,٢ ٨٠ ٤,٣ ٣,٢
 شعب كابيكار ١٠٧ ٥١,٣ ٤٦,١ ٢,٧ ١١٧ ٤,١ ٣,٦
   ألتو شرييبو- ١٠٦ ٥٢,٦ ٤٤,٨ ٢,٦ ١٢٣ ٤,١ ٣,٦
 اس  أوخار- ١٠٤ ٤٤,٥ ٥٠,٤ ٥,١ ٩٨ ٤,١ ٣,١
   تايين- ١٠٤ ٥٣,٧ ٤٤,٧ ١,٥ ١٢٣ ٤,١ ٣,٧
   تاالمانكا كابيكار- ١١٥ ٤٦,٢ ٥١,١ ٢,٧ ٩٦ ٤,١ ٣,٤
   تيلريي- ١٠٦ ٥٣,٠ ٤٤,٨ ٢,٢ ١٢٣ ٣,٦ ٣,٤
   باخو شرييبو- ١١٦ ٥٥,٦ ٤٢,٢ ٢,٢ ١٣٧ ٥,٥ ٥,٤
  أواري-  نايري - ١١٥ ٥٣,١ ٤٤,٦ ٢,٣ ١٢٤ ٣,٤ ٢,٩
 شعب شوروتيغا ١٢٠ ٣٤,٥ ٥٧,٤ ٨,١ ٧٤ ٣,٨ ٢,٤
   ماتامبو- ١٢٠ ٣٤,٥ ٥٧,٤ ٨,١ ٧٤ ٣,٨ ٢,٤
 شعب غواميي ١٠٥ ٥٢,٩ ٤٤,٤ ٢,٦ ١٢٥ ٤,٦ ٤,١
   أبروخو مونتيزوما- ١٠٤ ٥٣,٧ ٤٤,١ ٢,٢ ١٢٧ ٤,٧ ٤,٤
   أوسا- ١١٥ ٤٦,٦ ٥١,٧ ١,٧ ٩٣ ٥,١ ٤,٩
   كونيت بوروكا- ١١٠ ٥١,٠ ٤٦,٣ ٢,٧ ١١٦ ٤,٢ ٣,٦
   كوتو بروس- ٩٩ ٥٥,٣ ٤٢,٠ ٢,٧ ١٣٨ ٤,٨ ٤,٣
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 شعب ماليكو ١٠٤ ٣٨,٨ ٥٥,٧ ٥,٥ ٨٠ ٣,٦ ٢,٦
   غواتوسو- ١٠٤ ٣٨,٨ ٥٥,٧ ٥,٥ ٨٠ ٣,٦ ٢,٦
 شعب تريييب أو تريابا ١١٧ ٣٨,٨ ٥٥,٣ ٥,٩ ٨١ ٣,٩ ٢,٧
   تريابا- ١١٧ ٣٨,٨ ٥٥,٣ ٥,٩ ٨١ ٣,٩ ٢,٧
 شعب هويتار ١٠٨ ٣٦,٢ ٥٧,٧ ٦,٢ ٧٣ ٣,٦ ٢,٦
   زاباتون- ١١٤ ٣٨,٢ ٥٤,٩ ٦,٩ ٨٢ ٤,٥ ٣,٢
   كيترييسي- ١٠٦ ٣٥,٤ ٥٨,٧ ٥,٩ ٧٠ ٣,٢ ٢,٤

 .٢٠٠٣دراسة أجرهتا اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية يف عام . املذكرة املتعلقة بالسكان: املصدر

ليس  كوك -ويف معظـم األقاليم، يفوق عدد الرجال العدد املقابل لـه من النساء، باستثناء إقليم كيكولدي                 -٣٤
اخلاص بشعب بريربي وإقليم كوتو بروس اخلاص بشعب غواميي حيث يفوق عدد النساء العدد املقابل لـه من الرجال   

 . والفارق أوضح على العموم لدى السكان غري األصليني).  امرأة١٠٠ رجالً مقابل ٩٩(

موعة األكرب عدداً، وال    ويـبني التوزيع حسب الفئات العمرية أن الشباب يف بعض األقاليم يشكلون اجمل             -٣٥
 يف  ٤٧ يف املائة و   ٥١ يف املائة و   ٥٣سيما يف أوساط شعوب غواميي وكابيكار وبريربي حيث ميثلون على التوايل            

 .املائة من السكان

 سنة يف مخسة أقاليم املعدل الوطين املتمثل يف         ٦٥وعلى خالف ذلك، تفوق نسبة من تتجاوز أعمارهم          -٣٦
وعلى العكس، فإن هذه النسبة متدنية يف   . ا جيد تفسريه يف هجرة الشباب إىل مناطق أخرى         يف املائة، وهو م    ٥,٦

 ). يف املائة٣,٣(وبريربي )  يف املائة٢,٧(وكابيكار )  يف املائة٢,٦(شعوب غواميي 

 شخص ١٠٠ شخصاً ُمعاالً لكل ٨٢فهي تبلغ . وختتلف نسبة اإلعالة اختالفاً هائالً من منطقة إىل أخرى -٣٧
منـتج يف أقالـيم مثل كيترييسي وزاباتون وتريابا وغواتوسو وماتامبو وري كوري، بينما يفوق عدد األشخاص    

 .املُعالني عدد األشخاص املنتجني يف أقاليم مثل كوتو بروس وباخو شرييبو وأبروخو مونتيزوما وتيلريي

 .)٤( طفل١,٩ملعدل الوطين البالغ  ويف مجيع أقاليم السكان األصليني، يفوق عدد األطفال لكل امرأة ا -٣٨

  وصف املناطق اليت يتركز فيها الكوستاريكيون من أصل أفريقي-هاء 

 نسمة ٧٢ ٧٨٤، بلغ عدد الكوستاريكيني من أصل أفريقي أو السود   ٢٠٠٠حسب تعداد السكان لعام      -٣٩
ر مع ذلك أن املنهج املتبع      ومن اجلدير بالذك  .  من النساء  ٣٦ ٣٠٦ و ٣٦ ٤٧٨، من الرجال    ) يف املائة  ١,٩أي  (

يف الـتعداد مل يـأخذ يف االعتبار املعايري املختلفة اليت كان من شأهنا أن متيز على سبيل املثال املهجنني الذين ال                      
 .وينبغي بالتايل التعامل مع هذه البيانات حبذر. يعتربون أنفسهم من أصل أفريقي

                                                      

 .٢٠٠٤، سان خوسيه، عام مرصد التنميةجامعة كوستاريكا،  )٤(
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 يف املائة من السكان املنحدرين من       ٩٣,٦٨ أن   ٢٠٠٠كان لعام   وفـيما خيص التركيبة اإلثنية، أظهر تعداد الس        -٤٠
 .أصل أفريقي كوستاريكيون أصليون، أي أهنم يشكلون اجملموعة السكانية األكرب عدداً من الكوستاريكيني حبكم املولد

مة  اليت ينبغي حتليلها حبذر مكان ميالد وإقا       ٢٠٠٠ومـن بـني البيانات األخرى يف تعداد السكان لعام            -٤١
 يف املائة منهم قد ُوِلدوا يف مقاطعة        ٦٤,٢٥فإذا كان   . الكوسـتاريكيني مـن أصل أفريقي الذين مشلهم التعداد        

 يف املائة منهم يقيمون فيها، وهو ما يدل على أن األمر يتعلق بفئة ترتقي السلم االجتماعي                 ٧٤,٣٧ليمون، فإن   
 .نيت ليمون وسان خوسيهوتسجل معدالً مرتفعاً من التعليم وتقيم أساساً يف مدي

النسبة املئوية للكوستاريكيني من أصل أفريقي 
 الذين٢٠٠٠الذين مشلهم تعداد السكان لعام 
 يقيمون يف كوستاريكا

النسبة املئوية للكوستاريكيني من أصل أفريقي
 الذين٢٠٠٠الذين مشلهم تعداد السكان لعام 

 املقاطعة قالوا إهنم ُوِلدوا يف كوستاريكا
 سان خوسيه ١١,٧٩ ١٤,٣٠
 أالخويال ٣,٧٤ ٣,٠١
 كارتاغو ٣,٧٢ ٢,١٩
 هرييديا ١,٨٥ ٣,٠٠
 غواناكاسيت ٤,٢٧ ١,٣٦
 بونتاريناس ٤,٠٣ ١,٧٦
 ليمون ٦٤,٢٥ ٧٤,٣٧

 يف اخلارج ٦,٣٦ 
 اجملموع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان. ٢٠٠٠تعداد السكان لعام : املصدر

 يف  ٥٧,١٨، أي   ٤٦ ٩٠٣(يقيم الكوستاريكيون من أصل أفريقي بشكل رئيسي يف املناطق احلضرية           و -٤٢
 يف املائة ٢٦,٧٧ يف املائة يف املناطق الريفية الرئيسية و٨,٧٩ يف املائة منهم يف ضواحي املدن و٧,٢٦ويقيم ). املائة

 .يف املناطق الريفية املتباعدة

 ثلث الكوستاريكيني من أصل أفريقي املتزوجني مقترنون بكوستاريكيات لَسن     وحسـب هذا التعداد أيضاً، فإن      -٤٣
. أفريقي مـن أصـل أفريقي وربع الكوستاريكيات من أصل أفريقي املتزوجات أزواجهن من الكوستاريكيني من أصل               

يف املائة من    ٦٧ يف املائة منهم مع زوجاهتم، وهن يف         ٨٢ رجالً أهنم أرباب أسر؛ ويعيش       ١٤ ٨٢٨وصـرح ما جمموعه     
 . يف املائة من أبنائهم أنفسهم كوستاريكيني من أصل أفريقي٧٥احلاالت كوستاريكيات من أصل أفريقي، واعترب 

 امرأة كوستاريكية من ذوات أصل أفريقي متزوجات،        ١٠ ٩٣٨وعالوة على ذلك، سجل اإلحصاء أن        -٤٤
. بنائهن أنفسهم كوستاريكيني من أصل أفريقي      يف املائة من أ    ٨٦ يف املائـة مـنهن ربات أسر؛ واعترب          ٧٥وأن  

 يف املائة منهن يعشن مع قرنائهن، وهم أيضاً ١١ امرأة من أصل أفريقي ربات أسر؛ وكان ٥ ٨٦٢وباملثل، كانت 
 . يف املائة منهن أبناء كوستاريكيون من أصل أفريقي٨٧ يف املائة من احلاالت، وكان لدى ٧١من أصل أفريقي يف 

مييلون " املختلطة" اإلحصاءات أيضاً مسألة جديرة بالذكر، أال وهي أن أبناء ما يسمى باألسر      وتربز هذه  -٤٥
 .إىل اعتبار أنفسهم من أصل أفريقي، وذلك بصرف النظر عن موقف آبائهم جتاه هذا املوضوع
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  الصينيون-واو 

 من الرجال ٤ ٠٨٩، )ملائة يف ا٠,٢( نسمة ٧ ٨٧٣، ضمت الشرحية الصينية ٢٠٠٠حسب تعداد السكان لعام  -٤٦
 يف املائة   ١١,٢٠ يف املائة يف املدن و     ٧٧,١٨( يف املائة منهم مقيمني يف املناطق احلضرية         ٨٨ من النساء؛ وكان     ٣ ٧٨٤و

 . يف املائة يف املناطق الريفية املتباعدة٨,٣٤ يف املائة يف املناطق الريفية الرئيسية و٣,٢٨و) يف املناطق شبه احلضرية

ـ  -٤٧  كذلـك أن الشرحية الصينية هي اليت ضمت أكرب عدد من            ٢٠٠٠ر تعـداد السـكان لعـام        وأظه
 . يف املائة من الكوستاريكيني باملولد٥١,٥٣ يف املائة، يف حني أن ١٤,٧٣الكوستاريكيني بالتجنس، 

 املؤشرات االجتماعية واالقتصادية

  مؤشر التنمية البشرية-ألف 

منائي جمموعة من املؤشرات واملعايري اليت تتيح قياس املستوى احملَرز من           حيـدد بـرنامج األمم املتحدة اإل       -٤٨
وتقع كوستاريكا ضمن  . التنمـية يف الـبلدان باالستناد إىل مؤشرات قابلة للحصر من الناحية الكمية وللمقارنة             

مراً يف مؤشر التنمية    غري أهنا سجلت اخنفاضاً مست    . البلدان النامية اليت حققت مستوى مرتفعاً من التنمية البشرية        
 .٢٠٠٠ و١٩٩٦ يف الفترة املمتدة بني عامي )٦( ومؤشر التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس)٥(البشرية

 فيما  ٤٢ و ٤٣ و ٤١الصفوف  على التوايل   ، احتلت كوستاريكا    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ويف أعـوام     -٤٩
وترد . مبؤشر التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس فيما يتعلق ١٩ و٢٦ و٢٣يتعلق مبؤشر التنمية البشرية والصفوف 

 .تفاصيل هذين املؤشرين يف اجلدول الوارد أدناه

 مؤشر التنمية البشرية ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 قيمة مؤشر التنمية البشرية ٠,٨٢١ ٠,٨٢٠ ٠,٨٣٢
 املرتبة ٤١ ٤٣ ٤٢
 مؤشر التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس   

 مة مؤشر التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنسقي ٠,٨١٣ ٠,٨١٤ ٠,٨٢٤
 املرتبة ٤٢ ٤١ ٤١
 مؤشر التمكني حسب اجلنس   

 قيمة مؤشر التمكني حسب اجلنس ٠,٥٧١ ٠,٥٧٩ ٠,٦٧٠
 املرتبة ٢٣ ٢٦ ١٩

 .٢٠٠٤كوستاريكا، عام . حالة األمة: املصدر

                                                      

التعمري : شرية التقدم العام للبلدان يف ثالثة جوانب أساسية للتنمية البشرية وهييقيس مؤشر التنمية الب )٥(
 .ومستوى التعليم ومستوى العيش الالئق

يقيس مؤشر التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس التقدم احملرز يف اجلوانب ذاهتا اليت يقيسها مؤشر التنمية  )٦(
و ما يكشف التفاوت القائم يف البلد بني اجلنسني؛ وكلما اختلف مؤشر            البشـرية، ولكنه مييز بني الرجال والنساء، وه       

 .التنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس عن مؤشر التنمية البشرية، كان التفاوت أكرب
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ومؤشر التنمية  . مؤشر التنمية البشرية  ، وخباصة   ٢٠٠١عرفـت املؤشرات حتسناً طفيفاً اعتباراً من عام          -٥٠
البشـرية املرتبط بنوع اجلنس هو الذي سجل القدر األقل من االخنفاض، ولرمبا يعود ذلك إىل التدابري القانونية                  
واإلدارية اليت اختذهتا الدولة خالل العقد األخري من أجل حتسني املساواة بني اجلنسني، وال سيما من خالل إنشاء                  

 .القضاء على العنف األسريآليات تتيح 

  التعليم-باء 

يتضمن الدستور فصالً بشأن التعليم والثقافة، وال يؤكد هذا الفصل على مكاسب املاضي فحسب وإمنا                -٥١
 .يقدم مفاهيم وضمانات أساسية أيضاً

وهو جماين، شأنه يف    . التعليم قبل املدرسي والتعليم األساسي العام ملزم للجميع       " بالتايل على أن     ٧٨وتنص املادة    -٥٢
وال جيوز، طبقاً للقانون، أن تقل امليزانية اليت ترصدها الدولة للتعليم العام،            . ذلك شأن التعليم الثانوي العام، ومتوله الدولة      

تابعة وتقدم الدولة املساعدة ملن ليست لديهم موارد مل       .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٦مبا يف ذلك التعليم العايل، عن       
 ".وتتكفل الوزارة املختصة بتقدمي املنح واملساعدات من خالل اهليئة املنشأة مبوجب القانون. دراستهم العليا

 :ويتضمن الفصل ذاته من الدستور أحكاماً حمددة بشأن النقاط التالية -٥٣

تعليمية اخلاصة  تشجيع املبادرات احلرة يف جمال التعليم وكفالة حرية التعليم، وخضوع املراكز ال            `١`
 للتفتيش من قبل الدولة؛

 التزام الدولة بغذاء وكساء األطفال امللتحقني باملدارس من أبناء السكان األصليني؛ `٢` 

 التزام الدولة بدعم وتنظيم تعليم البالغني ملكافحة األمية ومتكينهم من املشاركة يف احلياة الثقافية؛ `٣` 

الل الذايت والتزام الدولة بتأمني املوارد املالية هلا من خالل صندوق           متتع اجلامعات العامة باالستق    `٤`
 .خاص للتعليم العايل

 التعليم قبل املدرسي )أ( 

تكفـل األقسـام امللحقة مبؤسسات الصفني األول والثاين من التعليم العام األساسي وأقسام التعليم قبل             -٥٤
.  أشهر ٥ سنوات و  ٦ أشهر و  ٥ سنوات و  ٥ املتراوحة أعمارهم بني     املدرسـي يف رياض األطفال املستقلة تعليم األطفال       

 يف املائة من األطفال املنتمني إىل       ٣٣,٢، وفر نظام التعليم يف كوستاريكا التعليم قبل املدرسي ملا نسبته            ٢٠٠٣ويف عـام    
 . طفل إضايف٣ ٠٠٠، أي ما يزيد على ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٣٧,٢وارتفعت النسبة إىل . الفئة العمرية املعنية

. )٧( منهم يف قسم التعليم اخلاص     ٤٥٦ طفالً يف التعليم قبل املدرسي،       ٧٢ ٦٦٨، ُسجِّل   ٢٠٠٤ويف عام    -٥٥
 :٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٢ويبني اجلدول الوارد أدناه التطور يف معدل االلتحاق باملدارس من عام 

                                                      

 .٢٠٠٤وزارة التعليم العام، عام . التقرير بشأن النهوض بالتعليم يف كوستاريكا )٧(
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 السنة النسبة املئوية لألطفال املسجلني يف املدارس
٢٠٠٢ ٨٨,٧ 

٢٠٠٣ ٩١,٦ 

٢٠٠٤ ٩٠,٩ 

 .٢٠٠٤وزارة التعليم العام، عام . تقرير بشأن النهوض بالتعليم يف كوستاريكا:     املصدر 

، متكن  ٢٠٠٣ففي عام   : وجتـدر اإلشارة إىل أنه أعريت عناية خاصة ملسألة تعليم لغة ثانية واملعلوماتية             -٥٦
 . يف املائة منهم املعلوماتية٣١زية و يف املائة من التالميذ من تعلم اللغة اإلنكلي١٦,٢

لتعزيز املبادرات املساعدة لتعميم التعليم قبل      " نوافذ على عامل األطفال   "وُشِرع يف تنفيذ برنامج بعنوان       -٥٧
والربنامج مكرس إلعداد وحدات منوذجية وأدوات تربوية للتعليم اإلذاعي، وموجه على وجه اخلصوص       . املدرسي

 ١٢ويعمل بفضل الدعم الذي يتلقاه من       .  القاطنني يف املناطق الريفية الرئيسية واملتباعدة      إىل السـكان األصليني   
إذاعـة ثقافية تابعة للمعهد الكوستاريكي للتعليم اإلذاعي وصحيفة يومية وطنية واهليئة الوطنية لإلذاعة واملكتب               

 .الوطين للبث اإلذاعي والتلفزيون

 التعليم االبتدائي )ب( 

 يف املائة ٥٨ االبتدائية هي املرحلة اليت يوجد هبا أكرب عدد من التالميذ املسجلني، إذ بلغت نسبتهم املرحلة -٥٨
 يف املائة من املدارس العاملة ٤٢,٣، كان ما نسبته ٢٠٠٣ويف عام . ٢٠٠٣من جمموع التالميذ املسجلني يف عام    

املناطق الريفية والنائية من البلد واليت تضم        مدرسة من املدارس ذات الفصل الواحد اليت تقع يف           ٣ ٩٣٥وعددها  
 يف املائة من   ٤٢ورغم أن املدارس ذات الفصل الواحد تشكل        ). فتيان وفتيات (مسـتويات خمـتلفة من التالميذ       

 . يف املائة من التالميذ املسجلني يف التعليم االبتدائي٧,٥جمموع املدارس، فإهنا ال تضم سوى 

ـ       -٥٩ رية، جتاوز املعدل اإلمجايل والصايف لاللتحاق باملدارس يف قطاع التعليم          ويف السـنوات اخلمـس األخ
 . يف املائة، وهو ما يدل على تعميم التعليم االبتدائي١٠٠االبتدائي 

 :٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ويبني اجلدول التايل معدل التسجيل يف التعليم االبتدائي يف السنوات الدراسية  -٦٠

 السنة عدد التالميذ املسجلني لتمدرس اإلمجايلمعدل ا معدل التمدرس الصايف
٢٠٠٢ ٥٩٨ ٩١٥ ١٠٧,٢ ١٠٠,٦ 

٢٠٠٣ ٥٤٥ ٦٤٥ ١٠٧,٣ ١٠٠,٦ 

 ٢٠٠٤ ٥٣٨ ٠١١ ١٠٦,٥ غري حمدد

 .٢٠٠٤تقرير وزارة التعليم العام، عام . النهوض بالتعليم: املصدر 
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بتدائي اخنفاضاً مرده بشكل رئيسي ، سجل عدد تالميذ التعليم اال٢٠٠١وجتدر اإلشارة إىل أنه، منذ عام  -٦١
 .عوامل دميغرافية تتمثل يف أن عدد املواليد يف تراجع منذ ما يربو على سبع سنوات

، ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٧,٦) الصفني األول والثاين  (وبلغـت نسبة الرسوب يف مرحلة التعليم العادي          -٦٢
 . يف املائة٠,١، أي بتحسن مقداره ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٧,٥مقابل 

، مسجِّالً بذلك تراجعاً ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٤وبلغ معدل االنقطاع عن الدراسة يف مرحلة التعليم االبتدائي  -٦٣
.  يف املائة٣,٩ ليصبح ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٠,١كما اخنفض بنسبة  . ٢٠٠١ يف املائة باملقارنة مع عام       ٠,٥نسـبته   

دراسة، مت تعزيز برامج القسائم املدرسية واملطاعم املدرسية؛ وباإلضافة إىل ذلك،           وملكافحـة ظاهـرة االنقطاع عن ال      
 .وضعت برامج حمددة لتلبية االحتياجات االجتماعية والتعليمية للفتيان والفتيات املسجلني يف املدارس االبتدائية

نوي، أي جمموع األطفال املسجلني وفيما يتعلق مبعدل االلتحاق باملدارس يف مرحليت التعليم االبتدائي والثا -٦٤
يف صـف من صفوف التعليم االبتدائي أو الثانوي مقسم على جمموع األطفال املنتمني إىل الفئة العمرية املوافقة                  

 :لذلك الصف، مت تسجيل اإلحصاءات التالية

معدل االلتحاق باملدارس يف مرحلة التعليم 
 )٢٠٠٢-١٩٩٨(الثانوي يف الفترة 

 أهنوا مرحلة التعليم التالميذ الذين
 )الصف اخلامس(االبتدائي 

معدل االلتحاق باملدارس يف مرحلة التعليم 
 )٢٠٠٣-١٩٩٦(االبتدائي يف الفترة 

 الفتيان الفتيات  الفتيان الفتيات
 يف املائة ٩٠ يف املائة ٩١ يف املائة ٩٤ يف املائة ٦٦ يف املائة ٦٨

 .اليونيسيف. ٢٠٠٥حالة األطفال يف العامل يف عام : املصدر

فقد حصل  : ، كان معدل اإلملام بالقراءة والكتابة مرتفعاً      ٢٠٠٠وطـبقاً للـتعداد الوطين للسكان لعام         -٦٥
 . يف املائة على التعليم الثانوي١٠,٢ سنوات على التعليم االبتدائي و٥ يف املائة ممن جاوزت أعمارهم ٨٩,٦

 التعليم الثانوي )ج( 

، ٢٠٠٤ تلميذاً مسجالً يف التعليم الثانوي يف عام ٣٦٨ ١٢٦التعليم العام، كان حسب إحصاءات وزارة  -٦٦
 .)٨( يف الدروس املسائية٣٥ ٦٠٣ منهم يف الدروس النهارية و٢٨١ ٩٣٦

 يف املائة يف    ٨٢، وحسب املؤشرات اإلحصائية، بلغ املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس          ٢٠٠٤ويف عام    -٦٧
 تلميذاً إضافياً يف    ١١ ٣٧٩، أي   ٢٠٠٣ يف املائة باملقارنة مع عام       ٢,٨ بزيادة نسبتها    مـرحلة التعليم الثانوي،   

 .التعليم الثانوي

                                                      

 .وزارة التعليم العام. إدارة اإلحصاءات )٨(
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 يف التعليم الثانوي يف الفترة ١,١٠وكـان الفـرق يف معدل االلتحاق باملدارس بني الفتيـان والفتيات            -٦٨
 .)٩( يف التعليم العايل خالل نفس الفترة١,١٦وبلغ . ٢٠٠٢-٢٠٠١

 التعليم اجلامعي )د( 

سبتمرب / أيلول ٢٥ الصادر يف    ٢١٦٠يسـتمد التعليم اجلامعي أساسه القانوين من القانون األساسي رقم            -٦٩
 . بشأن التعليم، الذي يعترب القانون اإلطاري لنظام التعليم بعد الدستور١٩٥٧

 ).عاهد التعليم العايلالكليات وم(ويشمل التعليم اجلامعي اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل  -٧٠

الذي حيدد اإلطار القانوين للجامعات احلرة      ) ١٩٨١ (٦٦٩٣وينظم قطاع اجلامعات احلرة القانون رقم        -٧١
ويـنص عـلى إنشاء اجمللس الوطين للتعليم العايل واجلامعات احلرة الذي تتمثل مهمته يف منح التراخيص إلنشاء                  

 .اجلامعات احلرة وإدارهتا

عات العامة هيئة للتنسيق، هي اجمللس الوطين لعمداء اجلامعات، وهيئة للتخطيط، هي مكتب             ولدى اجلام  -٧٢
وهناك باإلضافة إىل ذلك هيئة لالتصال بني الدولة والقطاع اجلامعي العام، تسمى جلنة          . ختطـيط التعلـيم العايل    

. والعلوم والتكنولوجيا واملالية االتصـال وتـتألف من عمداء اجلامعات العامة األربعة ووزراء التعليم والتخطيط             
 . من الدستور٨٤وتتمتع اجلامعات العامة باالستقالل الذايت طبقاً للمادة 

ويـتلقى قطـاع التعليم العايل العام على متويل من الدولة وتوفر املؤسسات اجلامعية جمموعة كبرية من                  -٧٣
املستوى الثاين  ) ب(؛  )الدبلوم(ل  املستوى األو ) أ: (التخصصـات اجلامعـية عـلى يف ثالثـة مسـتويات هي           

 .التخصص، املاجستري والدكتوراه: املستوى الثالث أو التعليم العايل) ج(؛ )الباكالوريوس أو اإلجازة(

جامعة كوستاريكا واملعهد التقين :  جامعات عامة هي٤ مركزاً جامعياً، من بينها ٧٠ويوجد يف البلد حنو  -٧٤
 .اجلامعة الوطنية للتعليم عن بعدلكوستاريكا واجلامعة الوطنية و

 مستعمالً لإلنترنت لكل    ١٩٣ حنو   ٢٠٠٢ويف جمال اإلعالم والعلوم والتكنولوجيا، كان يف البلد يف عام            -٧٥
 عاملاً ومهندساً يف جمال البحث   ٥٣٠ حاسوباً و  ١٩٧ نسـمة؛ وباإلضافة إىل ذلك، كان هبا ما متوسطه           ١ ٠٠٠

 .والتطوير لكل مليون نسمة

 تعليم السكان األصليني  )ه( 

 وقوع متغريات مهمة فيما خيص      ٢٠٠٠فـيما يتعلق بتعليم السكان األصليني، أكد تعداد السكان لعام            -٧٦
 يف  ١٠ يف املائة، أقل من      ٤,٨فقد كان معدل األمية، وإن ظل أعلى من املعدل الوطين البالغ            . التعليم وحمو األمية  

 يف املائة يف    ٩٥، يف حني بلغ     ) يف املائة  ٩,٦(وبوروكا  )  يف املائة  ٩,٤(سي  املائـة يف املتوسط يف جمتمعي كيتريي      
 .وبصفة عامة، يسجل شعب كابيكار، الذي يقطن هذا اإلقليم، أضعف املستويات. جمتمعات مثل تيلريي

                                                      

 الذي يقع مقره يف  control ciudadano- املوقع اإللكتروين ملعهد العامل الثالثانات مستمدة من بـي  )٩(
 ).أوروغواي(مونتيفيديو 



HRI/CORE/CRI/2006 
Page 19 

 :األصلينيوجند يف اجلدول التايل خمتلف املؤشرات املتعلقة بالتعليم واللغة يف كل جمتمع من جمتمعات السكان  -٧٧
 

النسبة املئوية 
للسكان األصليني 

الذين ال يتكلمون أياً 
من لغات الشعوب 

 األصلية

النسبة املئوية 
للسكان األصليني 

الذين لغتهم األم هي 
 اللغة اإلسبانية

النسبة املئوية 
للسكان األصليني 

الذين لغتهم األم هي 
لغة من لغات 
 الشعوب األصلية

النسبة املئوية 
صليني للسكان األ

الذين يتكلمون 
إحدى لغات 
 الشعوب األصلية

 التعليم الثانوي
 أو العايل

 )بالنسبة املئوية(

 التعليم االبتدائي
 )بالنسبة املئوية(

املعدل املتوسط 
لاللتحاق باملدارس

 )بالنسبة املئوية(

 األمية
 )بالنسبة املئوية(

أقاليم السكان 
الشعوب /األصليني

 األصلية

 اإلقليــم ٢٦,٦ ٣,٦ ٥٨,٣ ٩,٩ ٦١,٨ ٥٩,٧ ٣٣,٧ ٠,٨

         

١,٧ 

١,٩ 

٠,٨ 

٣٦,٥ 

١,٠ 

٣٧,٩ 

٢٩,٦ 

٤٤,٤ 

٦٢,٦ 

٧٧,٤ 

٥٥,٢ 

٣٤,٦ 

٤٦,١ 

٦٩,٢ 

٢٢,٦ 

٦٢,٠ 

٣٨,١ 

٥٠,٨ 

١٢,٤ 

٦٨,٩ 

١١,٠ 

٧,٤ 

٦,١ 

٦٨,٢ 

٢٤,٥ 

٦٣,٠ 

٤٧,٧ 

٥٥,٦ 

 

٧٠,٧ 

٤,٢ 

٣,٧ 

٣,٨ 

٤,٤ 

٤,٨ 

١٩,٩ 

٢٤,٤ 

٢١,٥ 

١٨,٨ 

١٤,٦ 

 شعب بريربي

   ساليتري-

 اغرا  كاب-

   تاالمانكا بريربي-

   كيكولدي كوكليس-

٠,١ 

٠,١ 

٠,٠ 

٩٤,٨ 

٩٥,٤ 

٩٣,٥ 

٣,٨ 

٣,٧ 

٤,٠ 

٥,٢ 

٥,٧ 

٤,٢ 

١٦,٨ 

١٧,٢ 

١٥,٦ 

٧٢,٨ 

٧٢,٢ 

٧٤,٦ 

٤,٩ 

٥,٠ 

٤,٧ 

٩,٦ 

٩,٦ 

٩,٥ 

 شعب برونكا أو بوروكا

   بوروكا-

   ري كوري-

٢,١ 

٢,٦ 

٠,٧ 

١١,١ 

٢,٩ 

٠,٠ 

٠,٠ 

٢٥,٠ 

٦,٨ 

١,٤ 

١٦,٠ 

٥,٧ 

٢٤,٥ 

٠,٠ 

١,٧ 

٧,٣ 

٨٦,٥ 

٩٣,٤ 

٦٧,٠ 

٨٤,٤ 

٧٣,٦ 

٩٦,٩ 

٩٢,٢ 

٨٥,٤ 

٨٤,٤ 

٨٩,٠ 

٦٩,٥ 

٨٢,٧ 

٧٦,٤ 

٨٩,٣ 

٩٣,٩ 

٨٥,٠ 

٣,٥ 

٢,١ 

١١,٠ 

٢,٦ 

٣,٣ 

٠,٠ 

٤,٢ 

٦,١ 

٤٠,١ 

٣٠,٤ 

٧٢,٤ 

٦٠,١ 

٥٣,٣ 

٠,٥ 

٣,٤ 

٣٦,٨ 

١,٧ 

٠,٩ 

٣,٨ 

١,٩ 

٢,٩ 

٠,٠ 

٠,٧ 

١,٧ 

٥٠,٧ 

٦٢,٢ 

٢٢,٤ 

٤٠,٧ 

٣٥,٨ 

٩٥,٠ 

٤٥,٤ 

٤٦,١ 

 شعب كابيكار

   ألتو شرييبو-

  أوخاراس -

   تايين-

   تاالمانكا كابيكار-

   تيلريي-

   باخو شرييبو-

   نايري أواري-

٠,٠ 

٠,٠ 

٨٨,٨ 

٨٨,٨ 

٠,٣ 

٠,٣ 

٠,١ 

٠,١ 

١٧,٢ 

١٧,٢ 

٧٤,٩ 

٧٤,٩ 

٥,٢ 

٥,٢ 

١٣,٠ 

١٣,٠ 

 شعب شريوتيغا

   ماتامبو-

١,٤ 

٠,٠ 

٠,٠ 

٠,٨ 

٣٣,٣ 

٥,٣ 

٠,٠ 

٢,١ 

١٢,٤ 

١,٣ 

٨٥,٢ 

٩٩,٤ 

٩٣,٧ 

٧٢,٣ 

٩٠,٥ 

٨٤,٥ 

٩٩,٧ 

٩٣,٧ 

٧١,٩ 

٨٩,٠ 

٥,٥ 

٣,٢ 

٣,٢ 

٧,٠ 

٤,٩ 

٦٤,٩ 

٦٦,٧ 

٧٣,٧ 

٧٠,٠ 

٥٨,٨ 

٣,١ 

٣,٣ 

٢,٦ 

٣,٣ 

٢,٩ 

٢٧,٦ 

٢٦,٠ 

٢١,٠ 

٢٣,٨ 

٣٢,٩ 

 شعب غواميي

   أبروخو مونتيزوما-

   أوسا-

   كونيت بوروكا-

   كوتو بروس-

٠,٩ 

٠,٩ 

٤١,٦ 

٤١,٦ 

٤٩,٠ 

٤٩,٠ 

٧١,١ 

٧١,١ 

١٢,٥ 

١٢,٥ 

٧٦,٢ 

٧٦,٢ 

٤,٨ 

٤,٨ 

١٠,٨ 

١٠,٨ 

 كوشعب مالي

   غواتوسو-

٠,٦ 

٠,٦ 

٨٦,٣ 

٨٦,٣ 

٤,٣ 

٤,٣ 

٤,١ 

٤,١ 

١٠,٧ 

١٠,٧ 

٦٤,٠ 

٦٤,٠ 

٤,٥ 

٤,٥ 

١٠,٢ 

١٠,٢ 

 شعب تريييب أو تريابا

   تريابا-

٠,٦ 

٠,٠ 

١,٦ 

٩٨,٢ 

٨٨,٠ 

٩٨,٨ 

٠,٨ 

٠,٠ 

٠,٨ 

٠,٧ 

٠,٠ 

٠,٧ 

١٦,٥ 

٤,٩ 

٢٠,٧ 

٧٨,٦ 

٧٨,٣ 

٧٨,٨ 

٥,٠ 

٣,٦ 

٥,٤ 

١٣,٥ 

٢٤,٤ 

٩,٤ 

 شعب هويتار

   زاباتون-

 سي  كيتريي-

 .٢٠٠٠تعداد السكان لعام . املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان :املصدر
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 ١٤ للتعليم االبتدائي و   ٢١٠ مركزاً تعليمياً للسكان األصليني، منها       ٢٢٤ويوجـد يف الوقـت الراهن        -٧٨
 . )١٠(للتعليم الثانوي

 تعليم الكوستاريكيني من أصل أفريقي )و( 

 سنة باملدارس ١٧ و١٣اريكيني من أصل أفريقي الذين تتراوح أعمارهم بني يفوق معدل التحاق الكوست -٧٩
كما أن نسبة الكوستاريكيني من أصل أفريقي       ).  يف املائة  ٦٨,١١(املعدل الوطين البالغ    )  يف املائة  ٧٣,٨٧(وهو  

 .الذين تلقوا التعليم الثانوي أعلى من املعدل الوطين

 يف املائة من الرجال الكوستاريكيني من أصل أفريقي         ٥٠,٧٠وحسـب السجالت اإلحصائية، فقد أمت        -٨٠
 يف املائة منهم تعليمهم الثانوي والعايل؛ ومتاثل هذه األرقام ما مت تسجيله فيما              ٤٩,٣٠مرحلة التعليم االبتدائي و   

 يف ٥٣,٥١ يف املائة منهن أمتمن مرحلة التعليم االبتدائي و٤٦,٤٩يتعلق بالكوستاريكيات من أصل أفريقي إذ إن 
 .املائة دراستهن اجلامعية

وتدل هذه األرقام على أنه يوجد من الطالبات الكوستاريكيات من أصل أفريقي يف اجلامعة عدد أكرب من  -٨١
وعلى خالف ذلك، هناك نقص     . الطالبات املنتميات إىل األصول اإلثنية األخرى، باستثناء من هن من أصل صيين           

 .ل أفريقي على صعيد التعليم اجلامعييف متثيل الكوستاريكيني من أص

 سنة، حسب اجلنس، فيما يتعلق مبجموع       ١٧ويتناول اجلدول التايل مستوى تعليم من تتجاوز أعمارهم          -٨٢
اليت ) اليت تفوق املعدل الوطين   (وجتدر اإلشارة إىل النتائج الرائعة      . السـكان والكوسـتاريكيني من أصل أفريقي      

 . يف املائة من الطالب اجلامعيني١٧,٢١ل أفريقي الالئي ميثلن سجلتها الكوستاريكيات من أص

الكوستاريكيات  من أصل 
 أفريقي

 )بالنسبة املئوية(
 جمموع السكان/النساء

 )بالنسبة املئوية(

الكوستاريكيون من أصل 
 أفريقي

 )بالنسبة املئوية(
جمموع السكان/الرجال

 )بالنسبة املئوية(
 

 عليمبدون ت ٦,١٥ ٥,٥٣ ٥,٥٨ ٥,٠٤
 التعليم االبتدائي ٤٩,٥٩ ٤٥,١٧ ٤٨,٨٦ ٤١,٤٦
 التعليم الثانوي ٢٤,٤٩ ٢٩,٥٩ ٢٥,٤٦ ٢٩,٠٨
 التعليم الثانوي التقين ٣,٠٨ ٥,٠٨ ٢,٨٨ ٤,٨٣
 التعليم شبه اجلامعي ١,٨٤ ١,٧٣ ٢,٤٠ ٢,٣٨
 التعليم اجلامعي ١٤,٨٥ ١٢,٩٠ ١٤,٨٣ ١٧,٢١
 اجملموع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان :صدرامل

                                                      

 .٢٠٠٦عام . إدارة تعليم السكان األصليني. وزارة التعليم العام )١٠(
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 تعليم املهاجرين )ز( 

فيما يتعلق باملهاجرين، جتدر اإلشارة إىل تدين معدل تعليم املهاجرين قياساً إىل املعدل الوطين، وال سيما                 -٨٣
رين مرحلة التعليم  يف املائة من املهاج٤٤,٣، مل يتمم ٢٠٠٠فحسب تعداد السكان لعام . املهاجرين النيكاراغويني

االبتدائي أو مل يتلقوا تعليماً على اإلطالق، ويوجد فضالً عن ذلك تفاوت كبري بني الذكور واإلناث إذ مل يتمم                   
 . يف املائة من اإلناث٤١,٥ يف املائة من الذكور مرحلة التعليم االبتدائي مقابل ٤٧,١

 السكن واخلدمات املتصلة به -جيم 

تشجع الدولة بناء املساكن الشعبية واملساكن      " من الدستور على أن      ٦٥، تنص املادة    فيما يتعلق بالسكن   -٨٤
 ".املنخفضة التكاليف للعمال

 تقطن ٢٠٠٣ أسرة، وكانت يف عام     ٩٥٩ ١٤٤، بلغ عدد األسر     ٢٠٠٠وحسـب تعداد السكان لعام       -٨٥
 ٢٠٠٣ أفراد األسرة يف عام واخنفض متوسط.  مسكناً مكتظاً بالسكان٥١ ٧٤٢ مسكناً من بينها ١ ٠٥٦ ٨٥٨

ونظراً هلذه املؤشرات، يرتفع الطلب السنوي على       .  فرداً لألسرة الواحدة   ٤,١ يف املائـة تقريباً وبلغ       ١بنسـبة   
 . يف املائة تقريبا٤ًاملساكن، أي عدد املساكن اجلديدة املطلوبة، بنسبة 

  ١٩٨٤ت تعداد السكان يف عامي وكشـفت دراسـة بشأن قطاع السكن أجريت بناًء على حتليل بيانا         -٨٦
وميكن اإلشارة من بينها إىل أن عدد أفراد األسرة اخنفض          .  عدة جوانب إجيابية فيما يتعلق بالسكن      )١١(٢٠٠٠و

وأن النسـبة املئوية للمساكن املكتظة تراجعت وأن عدد املساكن غري اجملهزة بالكهرباء ضئيل جداً وأن مسكناً                 
 .يست به مرافق صحية مسكن ل١٠٠واحداً فقط من كل 

وعـدا ذلك، كشفت تلك الدراسة أيضاً عن عدم حدوث تقدم يف امليادين األخرى، أي أن عدد األسر                   -٨٧
لكل مسكن ظل دون تغيري وأن حالة املساكن تدهورت وأن النسبة املئوية للمساكن املزودة باملياه من مصادر غري 

 يف املائة من السكان     ٧٩,٥، كان   ٢٠٠٣ مؤشرات عام    وحسب. ١٩٨٤القـنوات أو اآلبار مل تتغري منذ عام         
 . منهم مساكن مزودة باخلدمات الصحيةة يف املائ٩٦,٣ميلكون مساكن مزودة باملاء الصاحل للشرب و

 . مسكنا١٥٧ً ٣٤٦وُيقدر أن العدد املطلوب من املساكن يصل إىل  -٨٨

 يف املائة من جمموع السكان إمكانية ٧٥,٧، ميلك ٢٠٠٠وعالوة على ذلك، وحسب تعداد السكان لعام  -٨٩
التغطية (وترد يف اجلدول التايل بيانات بشأن توزيع املياه املوجهة لالستهالك           . الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب    

 ):ومراقبة اجلودة

                                                      

 .كاكوستاري. املذكورة يف الدراسة القطاعية للصحة) ٢٠٠٢عام (دراسة رودريغيس وموراليس  )١١(
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النسبة املئوية 
للسكان الذين 
ميلكون إمكانية 

الوصول إىل املياه 
 الصاحلة للشرب

 مراقبة اجلودة
 النسبة املئوية )ة املئويةبالنسب(

التغطية بالنسبة جملموع 
 اإلدارة املختصة السكان

 إدارة املياه واخلدمات الصحية ١ ٧٩٥ ٧٩٤ ٤٦,٩ ١٠٠,٠ ٩٦,٦
 البلديات ٦٥٣ ٧١٣ ١٧,٠ ١٠٠,٠ ٦٤,٢
 مؤسسة اخلدمات العامة يف هرييديا ١٨٠ ٠٠٠ ٤,٧ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
  ريفية للخدمات واملياهاملرافق ال ١ ٠٩٨ ٤٩٦ ٢٨,٧ ١٠٠,٠ ٥١,٠

 غري معروفة ٩٦ ٥٩٠ ٢,٧ ٠,٠ -
 اجملموع ٣ ٨٤٢ ٥٩٣ ١٠٠,٠ ٩٧,٤ ٧٥,٧

 .كوستاريكا. دراسة قطاعية للصحة :املصدر

 مساكن السكان األصليني )أ( 

 :، تتسم أقاليم السكان األصليني خبصائص معينة فيما يتعلق بالسكن٢٠٠٠حسب بيانات تعداد السكان لعام  -٩٠

ساكن املزودة امل
 بالكهرباء

املساكن املزودة باملرافق 
الصحية املوصولة خبزان 

 للتفسخ

املساكن املزودة 
باملياه الصاحلة 

 للشرب

املساكن اليت 
توجد يف حالة 

 جيدة

متوسط األشخاص 
الذين يعيشون يف 

 املنطقة اجلغرافية كل مسكن
 يف أقاليم السكان األصليني ٥,٣ ٢٦,٥ ٢٩,١ ٢١,٢ ٣٨,٣

٤,١ ٤٨,٥ ٦٧,٦ ٧٥,٩ ٩٠,٤ 
يف ضـواحي أقالـيم السكان      

 األصليني
 يف بقية البلد ٤,١ ٦٤,٩ ٩١,٠ ٩٠,٧ ٩٧,٥

 .٢٠٠٠تعداد السكان لعام . املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان :املصدر

 شخص مقابل   ٥,٣يـبلغ متوسط األشخاص الذين يعيشون يف كل مسكن يف أقاليم السكان األصليني               -٩١
 .شخص يف ضواحيها وبقية أحناء البلد ٤,١

 يف املائة من السكان غري األصليني داخل األقاليم أن ١٤,٤ يف املائة من السكان األصليني و  ٧,٦ويـرى    -٩٢
وكلما ابتعد السكان األصليون عن أقاليمهم، ارتفعت هذه النسبة، حيث تصل إىل . احتياجاهتم األساسية مستوفاة

 يف املائة بالنسبة ملن ٣٦,٢لق بالسكان األصليني الذين يعيشون يف ضواحي أقاليمهم وإىل  يف املائة فيما يتع ٢٩,٤
 يف املائة   ٦٠,٤ومع ذلك، فإن هذه األرقام متدنية باملقارنة مع بقية البلد حيث يرى             . يقيمون منهم يف بقية البلد    

 .من السكان أن احتياجاهتم األساسية مستوفاة

يف السنوات األخرية بوزارة اإلسكان إىل أن تستثمر، بالتعاون مع          " تارخيي الرمسي الدين ال "وقد حدا هذا     -٩٣
 . كندا، يف مشاريع خمتلفة لبناء املساكن لتلبية احتياجات السكان األصليني-مؤسسة كوستاريكا 

 مسكناً، ٨٧٥ كندا بناء ما جمموعه     -، يسرت مؤسسة كوستاريكا     ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٠ويف الفـترة من      -٩٤
 . كولون١ ٤٩٠ ١٥٠ ٠٠٠ باستثمار بلغ وذلك
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 مساكن الكوستاريكيني من أصل أفريقي )ب( 

 يف املائة من    ١٠,٦٧ أن   ٢٠٠٠يتـبني مـن مؤشـرات السـكن اليت أسفر عنها تعداد السكان لعام                -٩٥
 يف  ٥٩,٧١ يف املائة منهم سكناً مالئماً و      ٢٩,٠٢الكوستاريكيني من أصل أفريقي ميتلكون سكناً رديء احلالة و        

وعالوة على ذلك، تبني    .  يف املائة الباقني   ٠,٦٠املائـة مـنهم سكناً يف حالة جيدة؛ وال نعرف أي شيء عن ال                 
 .اإلحصاءات جبالء أن الكوستاريكيني من أصل أفريقي حضريون يف الغالب

حلال فيما  وينـبغي اإلشارة إىل أن األطفال، فيما يتعلق بفئة الكوستاريكيني من أصل أفريقي كما هو ا                -٩٦
يـتعلق بباقي فئات السكان، يزيد عددهم عن احلد املناسب يف األسر األشد فقراً، غري أن هذه الظاهرة أقل حدة         

 .نوعاً ما فيما يتعلق باألطفال الكوستاريكيني من أصل أفريقي

 مساكن املهاجرين )ج( 

 األسر املعيشية النيكاراغوية تعيش     يف املائة من   ٧,١ أن   ٢٠٠٠يف جمال السكن، يبني تعداد السكان لعام         -٩٧
 يف املائة على التوايل من األسر ١,٥ يف املائة و١,٢مقابل ( يف املائة يف مساكن متداعية ٧,٩يف أحـياء فقـرية و     

 يف املائة من األسر اليت تعيش يف        ٣٥,٤ويف املناطق احلضرية، متثل األسر املعيشية النيكاراغوية        ). الكوسـتاريكية 
 . يف املائة من تلك اليت تقطن مسكناً متداعيا٣٠,١ًة واألحياء فقري

 يف املائة   ٣٠ نسمة ينتمي حنو     ٦٤ ٠٧٠ حياً فقرياً يعيش هبا      ١٥ ٠١٤وحسـب تعداد السكان، هناك       -٩٨
ويف املناطق احلضرية، تشكل األسر .  شخصا٢٢ً ٢٧٩ مسكن و٤ ٤٠٨منهم إىل أسر نيكاراغوية، وهو ما يعادل 

 . يف املائة من جمموع األسر اليت تعيش يف أحياء فقرية٣٥,٤غوية املعيشية النيكارا

اجلدران (وتـبني مؤشرات أخرى أن حنو ربع املساكن اليت يقطنها النيكاراغويون توجد يف حالة رديئة                 -٩٩
 . يف املائة من املساكن غري الالئقة فيما يتعلق باألسر الكوستاريكية١٠، مقابل أقل من )واألرض والسقف

 من املساكن   ة يف املائ  ١٦,٩ذلك أن األسر النيكاراغوية تقطن      : وتـتعلق أهم الفروق باملساكن املكتظة      -١٠٠
 يف املائة إذا أخذنا يف االعتبار عدد        ٢٥,٤املكتظة إذا أخذنا يف االعتبار عدد األشخاص لكل غرفة من املسكن و           

 . التوايل فيما يتعلق باألسر الكوستاريكية يف املائة على٥,١ يف املائة و٢األشخاص لكل غرفة نوم، مقابل 

املياه طريقة التزويد باملياه ومصدر (وختاماً، ُيسجَّل قدر أقل من االستفادة من اخلدمات الصحية األساسية  -١٠١
فية  يف املائة وتتوافر خدمات غري كا   ١٣,٤فال يستفيد منها    : لدى األسر النيكاراغوية  ) ونوع املرافق الصحية وامتالك محام    

 . يف املائة على التوايل فيما يتعلق باألسر الكوستاريكية١٢,٥ يف املائة و٢,٩ يف املائة مقابل ٢٩,٦ملا نسبته 

ومـن الـتحديات الكربى اليت يتعني على البلد مواجهتها يف هذا امليدان تلبية احتياجات السكان ذوي                  -١٠٢
فال بد، يف املدى    ). ٢,٧ مقابل   ٤,١(ل الوطين   األصـل النـيكاراغوي الذين يبلغ معدل خصوبتهم ضعف املعد         

 .املتوسط، من اقتراح حلول أنسب لقطاع حيتاج إىل قدر أكرب من العناية بالنظر إىل احتياجاته
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  الصحة-دال 

خيضع الضمان االجتماعي املنشأ لصاحل العمال واملوظفني لنظام        " منه على أن     ٧٣ينص الدستور يف املادة      -١٠٣
زامي من جانب الدولة وأرباب العمل والعمال، وذلك لتوفري الرعاية هلم يف حالة املرض والعجز               االشـتراك اإلل  

 على أن   ٥١وينص يف املادة    ". واألمومة والشيخوخة والوفاة وغري ذلك من احلاالت الطارئة اليت حيددها القانون          
كما حيق التمتع . ة خاصة من قبل الدولةاألسرة، باعتبارها الركن الطبيعي واألساسي للمجتمع، هلا احلق يف رعاي"

 ".هبذه الرعاية لألمهات واألطفال واملسنني واملرضى املعوزين

ويف التسعينات من القرن املاضي، ويف إطار إصالح القطاع الصحي، نقلت إىل وزارة الصحة املسؤولية                -١٠٤
االجتماعي جبميع األنشطة املتعلقة    عن النظام الصحي بأكمله، وكلفت الوزارة الصندوق الكوستاريكي للضمان          

وأصبح الصندوق نتيجة لذلك مسؤوالً عن مجيع برامج الرعاية الصحية لألشخاص،           . بالرعاية الالزمة لألشخاص  
واستشارات ما قبل الوالدة    ) املختربات والصيدليات والتصوير باألشعة السينية    (مبا يف ذلك خدمات الدعم الطيب       

 .برامج منو الطفل ومنائه وغري ذلك من الربامجوبعدها، وتنظيم األسرة، و

وكانت لعملية اإلصالح انعكاسات جد إجيابية؛ وعلى سبيل املثال، ُمِنحت األولوية لفتح املستوصفات              -١٠٥
 يف املائة إىل معدل     ٢٥,٧الصحية ومراكز الرعاية الصحية األساسية، وهو ما أتاح االنتقال من معدل تغطية يبلغ              

وعالوة على ذلك، مت إدخال حتسينات هائلة على        . ٢٠٠٢ يف املائة تقريباً من السكان يف عام         ٩٠تغطـية يبلغ    
 جهازاً ٣ ٣٩٣ مؤسسة و١٧٩، استفادت ٢٠٠١-١٩٩٨معدات العيادات واملستشفيات؛ وهكذا، خالل الفترة 

 . يف املائة من هذه األجهزة واملؤسسات٩٥من هذه العملية ومت جتديد 

 يف املائة ٨١,٨ أن التأمني الصحي يغطي ٢٠٠٠ باملؤشرات، يتبني من تعداد السكان لعام  وفـيما يتعلق   -١٠٦
وقد ارتفعت هذه النسبة كثرياً خالل السنوات األخرية إذ يستفيد اآلن من اخلدمات الصحية    . من جمموع السكان  

 .الفقراء الذين ال قبل هلم باالشتراك يف تأمني

 :٢٠٠٠تأمني، ترد فيما يلي البيانات املستمدة من تعداد السكان لعام وفيما خيص جماالت تغطية ال -١٠٧

  اجملموع الرجال النساء
 العاملون بأجر ١٨,٧ ٢٥,٠ ١٢,٥
 التأمني الطوعي ٦,٦ ١٠,٠ ٣,٢
 التأمني األسري ٤٣,٢ ٣٢,٠ ٥٤,٣
 التأمني الذي تتكفل به الدولة ٨,٥ ٧,٤ ٩,٦
 أنواع أخرى من التأمني ٤,٧ ٤,٩ ٤,٥
 بدون تغطية ١٨,٢ ٢٠,٦ ١٥,٩
 النسبة املئوية للسكان املؤمن عليهم ٨١,٨ ٧٩,٤ ٨٤,١
 قسط التأمني ٣,٢ ٢,٣ ٥,٤

 .٢٠٠٤كوستاريكا، عام . دراسة قطاع الصحة :املصدر 
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 يف  ٦,٦٨ كولون، أي بنسبة     ٤٢ ٢٠٢ ٢٠٢,٦١، ارتفعت النفقات الصحية لكل شخص إىل        ٢٠٠٣ويف عام    -١٠٨
 . كولون٣٩٨ ٣٩٣ ٠١٠ويف نفس العام، بلغت استثمارات الدولة يف قطاع الصحة . تج احمللي اإلمجايلاملائة من النا

 من األخصائيني يف تقومي ٦ ممرضاً و١٩,٦ طبيباً و ١٦,٩وفيما يتعلق باملوارد البشرية، هناك ما متوسطه         -١٠٩
 نسمة وتبلغ نسبة ملء ١ ٠٠٠  سريراً يف املستشفيات لكل١,٤٥ويوفر البلد  .  نسمة ١٠ ٠٠٠العظـام لكـل     

 ).٢٠٠٣بيانات عام ( يف املائة ٨١,٦٥املستشفيات 

 أيام؛  ٥,٧٣، بلغ متوسط مدة اإلقامة يف املستشفيات        ٢٠٠٣وخبصوص املؤشرات األخرى املتعلقة بعام       -١١٠
يات لكل   دخول باملستشف  ٨,١٣ استشارة يف املراكز الطبية التابعة للقطاع العام، و        ١٤ ٨٦٥ ٣٣٣ومت تسجيل   

 . تدخُّل عاجل لكل شخص١,١٢ نسمة، و١٠٠

 :٢٠٠٣وترد يف اجلدول التايل معدالت التطعيم املسجلة يف عام  -١١١

 معدل التطعيم
 اللقاح املضاد للحصبة

األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
  أشهر٣سنة واحدة و

 معدل التطعيم
لسلاملضاد ل) يب سي جي(لقاح 

عن األطفال الذين تقل أعمارهم 
 سنة واحدة

 معدل التطعيم
 اللقاح الثالثي ضد شلل األطفال

 الذي يؤخذ بالفم
األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 سنة واحدة

 معدل التطعيم
اللقاح الثالثي ضد الدفتريا 

 تيتانوسوالسعال الديكي وال
األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 سنة واحدة

٨٧,٩٤ ٨٧,٩٤ ٨٨,١٨ ٨٩,٨٨ 

 .X Edicion. احلالة الصحية يف كوستاريكا. ٢٠٠٤ات األساسية لعام املؤشر: املصدر

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري )أ( 

اإليدز، ظهرت احلاالت األوىل يف كوستاريكا يف مطلع        /فـيما يـتعلق بفـريوس نقص املناعة البشري         -١١٢
بدم مستوَرد ملوث بفريوس نقص املناعة      الثمانيـنات مـن القرن املاضي لدى املصابني باهلموفيليا الذين ُحِقنوا            

 وثنائيي اجلنس الذين كانوا      تسجيل حاالت اإليدز األوىل لدى املثليني جنسياً       ١٩٨٥وقد مت يف عام     . البشـري 
 .يعيشون يف اخلارج وعادوا إىل كوستاريكا عندما بلغوا املرحلة النهائية من املرض

الدستورية الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي بتوفري ، ألزم قرار أصدرته احملكمة ١٩٩٧ويف عام  -١١٣
 ٧٧٧١ومت يف العام التايل اعتماد القانون االحتادي رقم .  لكل من حيتاجون إليهةاملعكوسالعالج املضاد للفريوسات 

 .اإليدز الذي حيدد حقوق حامليه وواجباهتم ومسؤوليات املؤسسات/املتعلق بفريوس نقص املناعة البشري

 شخصاً بسب هذا    ١٣٤ وحده   ٢٠٠١ حالة إيدز، وتويف يف عام       ٢ ٢٦٣، سجلت   ٢٠٠١وحبلول عام    -١١٤
 يف املائة من    ٨٠,٣٠ويف  . املرض، وهو ما جيعل منه السبب األول للوفاة من بني األمراض الواجب اإلبالغ عنها             

ملائة منهم عن طريق     يف ا  ٨٤,٤ سنة أصيب    ٤٤ و ٢٥احلـاالت، يـتعلق األمر بأشخاص تتراوح أعمارهم بني          
 يف  ٢٤,٨ (، ويليهم الغرييون جنسياً   ) يف املائة  ٤٣,٧٩( أغلب املصابني    االتصال اجلنسي، ويشكل املثليون جنسياً    

 ). يف املائة١٦,٦٨(وثنائيو اجلنس ) املائة
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، تبذل املؤسسات الصحية يف كوستاريكا واملنظمات غري احلكومية وبعض اهليئات           ١٩٨٥ومـنذ عـام      -١١٥
 مهمة يف خمتلف امليادين ملكافحة وباء فريوس        امة والقطاع اخلاص، بالتعاون مع بلدان وهيئات دولية، جهوداً        الع

وبغية إجياد حل تشترك فيه عدة مؤسسات هلذه املشكلة، أنشئ          . اإليدز على الصعيد الوطين   /نقص املناعة البشري  
عالوة على ذلك، توجد شبكة تضم منظمات غري     اإليدز، و /اجمللـس الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري       

حكومـية ومـبادرات خاصـة خمتلفة هتتم يف نفس الوقت بالوقاية والتكفل الكامل حباملي فريوس نقص املناعة                  
 .اإليدز/البشري

  العمل-هاء 

 يكافأ مهنة مفيدة ومعقولة"ينص الدستور على أن الدولة ينبغي أن حترص على أن تتوافر جلميع املواطنني  -١١٦
عـنها بأجـر مستحق، وأن متنع بالتايل نشوء حالة متس بأي شكل حرية الشخص أو كرامته أو حتيله إىل جمرد                     

مثان (كما يتضمن الدستور أحكاماً بشأن احلد األدىن من األجور وعدد ساعات العمل يف اليوم الواحد                ". بضاعة
عة األجر واحلقوق النقابية والقوة اإللزامية لالتفاقات ويوم للراحة يف األسبوع واإلجازات السنوية املدفو) ساعات

 .اجلماعية واحلق يف التعويض يف حالة الطرد التعسفي

 يف املائة؛ وحسب املؤشر املستند      ٦ إىل   ٥ويف السنوات األخرية، ظل معدل البطالة املعلن ثابتاً يف حدود            -١١٧
، بلغ  ٢٠٠١لرجال يف احلصول على عمل؛ ففي عام        إىل نـوع اجلنس، تالقي النساء عموماً صعوبات أكثر من ا          

 . يف املائة بالنسبة للرجال، رغم أهنن ميضني مدة أطول يف التعليم٥,٢ يف املائة مقابل ٧,٦معدل بطالة النساء 

 يف الوسط الريفي ٢٠٠١وفيما يتعلق مبعدل البطالة املعلن يف املناطق احلضرية والريفية، فقد ارتفع يف عام  -١١٨
وتالقي النساء أيضاً مشقة أكثر من الرجال يف إجياد عمل يف           .  يف املائة يف املدن    ٥,٨ يف املائـة، مقابل      ٦,٥إىل  

 . يف املائة٩,٨املناطق الريفية، حيث يبلغ معدل بطالتهن املفتوحة هناك 

 عمل السكان األصليني )أ( 

 يف املائة، وُتسجَّل أعلى     ٥٠ تكشـف مؤشرات النشاط االقتصادي عن معدالت مشاركة صافية تناهز          -١١٩
 يف  ٨٠(ونايري أواري   )  يف املائة  ٦٢(وتاالمانكا كابيكار   )  يف املائة  ٥٨(األرقـام يف أقالـيم تاالمانكا بريربي        

وباملقابل، تتسم معدالت املشاركة يف أقاليم ري كوري وأوخاراس وأبروخو مونتيزوما وزاباتون بُضعف             ). املائة
 . يف املائة٤٠ ِنسيب حيث يبلغ متوسطها

 إقليماً من أقاليم السكان األصليني ١٤ يف املائة يف ٢أما فيما يتعلق مبعدل البطالة املفتوحة، فهو ال يتعدى  -١٢٠
 يف  ٥,٩(وبوروكا  )  يف املائة  ٥,٦(وتريابا  )  يف املائة  ٥,٤(زاباتون  :  منها وهي  ٤ يف املائة يف     ٥ولكـنه يتجاوز    

ويعمل معظم السكان األصليون يف قطاعي الزراعة وتربية املاشية، باستثناء         ). ائة يف امل  ١٠,٤(وغواتوسو  ) املائـة 
 ). يف املائة٤٢,٧(والثالث )  يف املائة٣٥,٤(إقليم كيترييسي حيث يعمل عدد كبري منهم يف القطاعني الثاين 
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 عمل الكوستاريكيني من أصل أفريقي )ب( 

لبطالة املفتوحة يف أوساط الرجال املتراوحة أعمارهم بني       ، بلغ معدل ا   ٢٠٠٠حسب تعداد السكان لعام      -١٢١
 يف املائة فيما يتعلق بالشبان      ٧,٢٠ يف املائـة عـلى الصـعيد الوطـين، وما متوسطه             ٤,٨٧ سـنة    ٢٩ و ٢٠

وباملقابل، يتجاوز معدل مشاركة الكوستاريكيات من أصل أفريقي يف سوق          . الكوسـتاريكيني من أصل أفريقي    
 .ملعدل الوطينالعمل بشكل ملحوظ ا

 :وترد فيما يلي األرقام املتعلقة بعمل السكان الكوستاريكيني من أصل أفريقي -١٢٢

الكوستاريكيات  جمموع
 من أصل أفريقي

 )بالنسبة املئوية(

السكان  جمموع
 من اإلناث

 )بالنسبة املئوية(

الكوستاريكيني من  جمموع
 أصل أفريقي

 )بالنسبة املئوية(

السكان  جمموع
 الذكور

 )بالنسبة املئوية(
 

 يعمل فعالً ٦٣,٤٨ ٥٩,٤٨ ٢٥,٥٩ ٢٨,٧٦

 يعمل أو يقدم مساعدة لقريب بدون مقابل ٠,٦٦ ٠,٣٣ ٠,١٥ ٠,٠٧

 ال يعمل ولكنه كان يعمل من قبل ١,٢٧ ٢,٠١ ٠,٦١ ٠,٨٦

 يبحث عن عمل ولكنه كان يعمل من قبل ٣,٢٩ ٤,٣٢ ٠,٥٥ ٠,٧٤

  مرةيبحث عن عمل ألول ٠,٤٧ ٠,٦٦ ٠,١٣ ٠,١٧

 صاحب دخل/متقاعد ٥,٨٦ ٦,٠٦ ٣,٢٦ ٣,٤٠

 بدون عمل/طالب ١٥,٩٠ ١٧,٥٠ ١٥,٧٠ ١٧,٧٥

 أعمال مرتلية/يعمل باملرتل ٢,٥٨ ٢,٩٤ ٥١,٦٦ ٤٥,٢٦

 حاالت أخرى ٦,٤٩ ٦,٧٠ ٢,٣٥ ٣,٠٠

 اجملموع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

 .٢٠٠١يوليه /متوز. ٢٠٠٠منتدى بشأن تعداد السكان لعام . برنامج حالة األمة :املصدر

، تشغل الكوستاريكيات من أصل أفريقي على وجه اخلصوص وظائف ٢٠٠٠حسب تعداد السكان لعام  -١٢٣
 يف املائة فيما يتعلق بباقي السكان من ٤٤,٩٢ منهن يقمن بعمل إداري أو فين، مقابل ٥٠,١٩ذلك أن ): مكتبية(

 .لني منهن نسبة ضعيفة نسبياًاإلناث؛ وعالوة على ذلك، يشكل العمال غري املؤه

ومن جهة أخرى، إذا كانت النسبة املئوية للكوستاريكيني من أصل أفريقي الذين يشغلون مناصب إدارية  -١٢٤
أضعف بقليل من املعدل الوطين، فإهنم يشكلون األغلبية يف الطرف اآلخر من          )  يف املائة  ٢٧,٧٥( فنية   -وتقنـية   

 .غري املؤهلني تفوق بشكل واضح املعدل الوطينالسلم الوظيفي بنسبة من العمال 

وترد يف اجلدول التايل بيانات بشأن معدل مزاولة السكان النشيطني للمهن حسب اجلنس واألصل اإلثين                -١٢٥
 ):مقارنة بني جمموع السكان والسكان الكوستاريكيني من أصل أفريقي(



HRI/CORE/CRI/2006 
Page 28 

 

الكوستاريكيات /النساء
 من أصل أفريقي

 )بالنسبة املئوية(

اجملموع/النساء
 )بالنسبة املئوية(

الكوستاريكيون /الرجال
 من أصل أفريقي

 )بالنسبة املئوية(

 اجملموع/الرجال
 )بالنسبة املئوية(

 

٣,٠٠ ٢,٠٨ ٢,٣١ ٢,٢٢ 
منصـب إداري يف اإلدارة العمومية أو يف مؤسسة         

 جتارية

 العمل الوظيفي العلمي أو الفكري ٥,٩٥ ٥,٦٦ ١٥,٧٤ ٢١,٥٢

 العمل التقين العلمي أو الفكري ١٢,٨٠ ١٣,٧٣ ١٢,٣٠ ١١,٧٥

 العمل اإلداري ٤,٩٣ ٦,٢٨ ١٤,٥٧ ١٥,٤٢

 البيع أو تقدمي اخلدمات ١١,٨٥ ١١,٧٠ ١٩,٤٧ ٢٠,٨٦

٧,٩٤ ٤,٨٥ ٠,٦١ ٠,٣٢ 
العمل الذي يتطلب مؤهالت يف قطاع الزراعة       

 أو الصيد

١٤,٩٤ ١٢,٨٦ ٢,٦٣ ٢,٩١ 
بناء أو العمل الذي يتطلب مؤهالت يف قطاع ال    
 الصناعة امليكانيكية أو قطاع التصنيع

 العمل يف مصنع للتركيب والتجميع ١٢,٠٣ ١١,١١ ٧,١٩ ٢,٨٠

 العمل الذي ال يتطلب مؤهالت ٢٦,٥٥ ٣١,٧٤ ٢٥,١٧ ٢٢,١٨

 اجملموع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

 .٢٠٠١وليه ي/متوز. ٢٠٠٠منتدى بشأن تعداد السكان لعام . برنامج حالة األمة :املصدر

 املهاجرون )ج( 

رغـم أن املهاجـرين ينتشرون يف األراضي الوطنية بأسرها، فإهنم، وبوجه خاص النيكاراغويني منهم،                -١٢٦
يعيشون على وجه اخلصوص يف مناطق الوسط والساحل األطلسي والشمال حيث توجد القطاعات االقتصادية اليت 

 .التصديرية ومصانع املنتجات الزراعية واخلدماتالزراعة : جتتذب اليد العاملة املهاجرة وهي

ويتركز الكولومبيون على وجه    . أمـا البنميون، فيتنقلون بني املناطق احلدودية ومناطق إنتاج النب واملوز           -١٢٧
اخلصوص يف املناطق احلضرية حيث يشغلون الوظائف اليت تتطلب مستوى متوسط من املؤهالت يف قطاعي التجارة 

 .واخلدمات

 سنة، وهو ما يدل على أن البحث عن عمل هو ٣٩ و٢٠وتـتراوح أعمـار املهاجرين يف املتوسط بني          -١٢٨
 يف املائة من النيكاراغويني من هذه       ٥٠، كان حنو    ٢٠٠٠ففي عام   . السبب الرئيسي يف موجات اهلجرة األخرية     

وُيفسَّر وجود عدد كبري من .  سنة٥٠ يف املائة منهم فقط جتاوزت أعمارهم ١١الفـئة العمـرية، يف حـني أن         
املراهقني والشباب ضمن هذه التدفقات من املهاجرين يف جانب منه برغبة األسر يف تشغيل مجيع من يستطيعون                 

 .ذلك من أفرادها

 النظام السياسي يف كوستاريكا

 تتمثل   نظاماً رئاسياً  ١٩٤٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧أنشـأ الدسـتور الساري املفعول والذي اعتمد يف           -١٢٩
 :خصائصه الرئيسية يف ما يلي
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 ؛) من الدستور١٣٠ و١٠٦املادتان (ينتخب الشعب رئيس اجلمهورية والنواب  �

رئـيس اجلمهوريـة وحده هو الذي جيوز لـه تسمية الوزراء أو عزهلم طبقاً لسلطته التقديرية         �
 ؛) ألف١٣٩املادة (

 تكون اجلمعية التشريعية من جملس واحد؛ �

  هي رقابة أخالقية؛١٢١ من املادة ٢٤املنصوص عليها يف الفقرة الرقابة  �

، )١١٨املادة (رئيس اجلمهورية وحده هو املسؤول عن تنفيذ القوانني أثناء الدورات االستثنائية            �
 وهو املسؤول عن إعداد امليزانية؛

ة والوزير ينـبغي أن حتمـل مراسـيم وقرارات ولوائح السلطة التنفيذية توقيع رئيس اجلمهوري            �
 ؛)١٤٦املادة (املختص 

 ).١٤٧املادة (إنشاء هيئة مشتركة ذات صالحيات سياسية خاصة تسمى اجمللس االستشاري للحكومة  �

  سلطات الدولة-ألف 

التنفيذية والتشريعية والقضائية، اليت تتمتع باالستقالل التام يف        : حيـدد الدستور عمل السلطات الثالث      -١٣٠
 . وعالوة على ذلك، حيدد الدستور عمل احملكمة االنتخابية العليا وجهاز املراقبة احلكومية.عالقتها مع بعضها

وعلى غرار السلطات الثالث، تتمتع اهليئات الدستورية باستقالل واسع يف عملها، ويتيح ذلك لكل منها     -١٣١
ا، بالتايل، عالقة تبعية أو رئاسية،      فال توجد بينه  . ممارسة صالحياهتا باالستقالل التام عن غريها من هيئات الدولة        

 .وتنحصر العالقة بينها على التكامل يف عملها

وينص الدستور كذلك على أن القانون حيدد عمل اهليئات األخرى اليت، وإن أنشئت مبوجب الدستور، ال  -١٣٢
اجمللس األعلى ) أ: (ت التاليةوهذا، على سبيل املثال، شأن اهليئا. تتمتع باالستقالل ألهنا تابعة هليئة دستورية أخرى

) ١٧٧املادة  (إدارة امليزانية وزارة املالية     ) ب(الذي خيضع للسلطة التنفيذية؛     )  من الدستور  ٨١املادة  (للتعلـيم   
) ٥٧املادة  (اجمللس الوطين لألجور    ) د(؛  )السلطة التنفيذية ) (١٨٥املادة  (اخلزينة العامة   ) ج(؛  )السلطة التنفيذية (
 .التابعة إدارياً للمحكمة االنتخابية العليا) ١٠٤املادة (ودوائر احلالة املدنية ) فيذيةالسلطة التن(

وتتمـتع هـذه اهليئات مبا يكفي من االستقالل الذايت ألداء املهام املنوطة هبا بالوجه املناسب؛ وعلى أية         -١٣٣
 .حال، ميكن القول بأن األمر يتعلق بال مركزية دستورية

 شريعية السلطة الت-باء 

 نائباً  ٥٧ويضم الربملان   . يف كوستاريكا، يتكون الربملان، الذي يسمى اجلمعية التشريعية من جملس واحد           -١٣٤
املادتان (فرباير  /جيـري انتخاهبم باالقتراع العام يف انتخابات جتري كل أربع سنوات يوم األحد األول من شباط               

 ). من الدستور١٠٧ و١٠٥
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 نائباً بعد انتهاء مدة واليتهم اليت تبلغ أربع ٥٧راً انتخاب النواب الذين يبلغ عددهم وال جيوز أن يعاد فو -١٣٥
ويقوم . سـنوات، وينبغي هلم االنتظار فترة والية واحدة على األقل قبل ترشيح أنفسهم مرة أخرى لالنتخابات               

 األصوات على عدد اجلهـاز املسؤول عن االنتخابات حبساب األصوات الصحيحة يف كل مقاطعة ويقسم جمموع   
وتوزع املقاعد املتبقية بعد ذلك بني األحزاب بشكل . املقاعد املخصصة للمقاطعة للحصول على رقم يسمى احلصة

ولكن، يتعني الستفادة األحزاب السياسية من هذا التوزيع أن حتصل . تنازيل حسب ما حصلت عليه من األصوات
 .ضاً احلصة الفرعيةعلى كم من األصوات يعادل نصف احلصة، يسمى أي

 من الدستور، يتعني على الشخص لكي يكون نائباً يف الربملان أن يتمتع حبقوق              ١٠٨ومبقتضـى املـادة      -١٣٦
 سنوات منذ حصوله على ١٠املواطـنة وأن يكون كوستاريكياً باملولد أو بالتجنس شريطة أن يقيم يف البلد مدة            

 . سنة كاملة من العمر٢١اجلنسية وأن يبلغ 

تأدية مهامه أي لدى قيامه  أثناء اجلمعية التشريعيةعلى اآلراء اليت يعرب عنها يف عضو الربملان ال حياسب  -١٣٧
مينح هذا االمتياز هلدف واحد فقط هو       هو  و.  أيضاً  وخارجه بل) اجللسات العامة، اللجان  (بعمله يف حرم الربملان     

 .تأدية مهامهأثناء ته محاي

 أو مبوافقةاجلمعية إالَّ بتصريح من مدنية يف إطار قضية ب ئ ناتوقيف الدورات نعقادخالل فترة ا وزوال جي -١٣٨
اإلجراءات أصبحت  ١٩٨٩ املدنية والتجارية يف عام يف القضايا بديناإلكراه الإلغاء ومنذ .  نفسه على ذلكالنائب

 .اليت جتيز التوقيفاليت تتخذ لإلرغام على دفع النفقة مبوجب قانون األسرة هي اإلجراءات الوحيدة 

 به احملكمة االنتخابية العليا انتخا إعالن حلظةاعتباراً من من حريته ألسباب جنائية      ئبوال جيوز حرمان نا    -١٣٩
 هذه احلصانة ولكن ال تسري.  مسبقاً اجلمعية قد أوقفته عن العملون تكوذلك شريطة أالَّ فترة واليته، حىت هنايةو

وجيب مع .  من تلقاء نفسه عن هذه احلصانة   هنازليف حال ت   باجلرمية أو    ائب متلبساً  إلقاء القبض على الن    يف حـال  
 .أمرت اجلمعية بذلكإذا  ميةاجلريلقى عليه القبض وهو متلبساً ب عن النائب الذي ذلك أن يفرج

تنازل ولكن ال جيوز لـه ال     التوقيفل عن حصانته من     أن يتناز  جيوز للنائب     ال  على أنه  تشديدوينبغي ال  -١٤٠
جلمعية التشريعية  وهو امتياز ال جيوز إلغاؤه يف مجيع احلاالت إالَّ بتصريح من ا           من املسؤولية اجلنائية    عن حصانته   

 .ء اجلمعيةثلثي أعضاتبلغ  مشروطةأغلبية بعد التصويت ب

سياسية؛ الابة  قرال) ب(و؛  يةتشريعالوظيفة ال ) أ: (ويشمل اجلهاز التشريعي املهام الرئيسية اخلمس التالية       -١٤١
 .غري تشريعيةمهام  ) ه(وسياسي؛ التوجيه ال) د(و؛ ئيةقضاالوظيفة ال) ج(و

ها بطل من الدستور على أن اجلمعية التشريعية تصدر القوانني وتعدهلا وت          ١٢١ من املادة    ١وتنص الفقرة    -١٤٢
أن تقدم  حملكمة االنتخابية العليا    ا على    اليت يةاملسائل االنتخاب ب يف ما يتصل  وتعطـي التفسري الصحيح هلا، ما عدا        

 .اً هلا صحيحاًتفسري

تقوم أيضاً جبملة أمور من بينها تعيني القضاة        التشريعية  على أن اجلمعية     نفس املادة    يـنص الدستور يف   و -١٤٣
و رفضها،  الدائمني واملناوبني يف احملكمة العليا، واملوافقة على االتفاقيات الدولية واملعاهدات العامة واالتفاقات أ            
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كما تقوم باملوافقة أو عدم املوافقة على دخول فرق عسكرية األراضي الوطنية، وتعليق احلقوق والضمانات الفردية 
ويؤدي أعضاء هيئات السلطات العليا القسم      . وذلك مبوافقة أغلبية ال تقل عن ثلثي أعضاء اجلمعية بكامل هيئتها          

عية أو ترفض التهم املوجهة ضد كبار املسؤولني يف السلطات العليا       وتقبل اجلم . أمـام اجلمعـية باستثناء الوزراء     
وجيـوز هلـا أن تأمر بوقفهم عن العمل إذا استلزم األمر ذلك، وهي حتدد امليزانيات العادية وغري العادية، وتعني            

ها أو باستخدامها املراقب املايل العام ومساعد املراقب املايل العام، وتفرض الضرائب، وتتصرف بأمالك الدولة ببيع
ألغراض عامة، وتوافق على القروض يف إطار املالية العامة ومتنح اجلنسية الشرفية، وتسن القوانني املتصلة بوحدة                
 .النقد، وتشجع على تنمية العلوم والفنون، وتؤسس احملاكم، وتشكل جلان التحقيق، وتقوم مبساءلة وزراء احلكومة

ـ  -١٤٤ وخالل . مشاريع القوانني على اجلمعية التشريعية    خالهلا  عرض  ترحلة متهيدية    مب  العملية التشريعية  بدأوت
 وتكون املبادرة   . باقتراحها السلطة التنفيذية باقتراح القوانني أو تقوم      يـبادر فرادى النواب   الـدورات العاديـة     

 . خالل الدورات االستثنائية فقط السلطة التنفيذيةية من اختصاصالتشريع

 مكتب للمبادرة الشعبية بغية إتاحة جمال أفسح للمسامهة يف أعمال           ١٩٩٩أبريل  /نيسان ١٣وأسس يف    -١٤٥
 .اجلمعية التشريعية واملقاربة يف نفس الوقت بني املواطنني واجمللس

). مبن فيهم القصَّر  (واملكتـب مؤهل الستالم اقتراحات وعروض ومشاريع قوانني متهيدية من املواطنني             -١٤٦
ات شهرياً بعد تلخيصها وإبراز فحواها إىل النواب ومستشاريهم ليحتفظوا مبا يتسم باألمهية منها              وتـرفع تلـك املـبادر     
 .وعندما تتم املوافقة على مبادرة شعبية يبلغ صاحبها بذلك كما يبلغ باإلجراءات الالحقة. ويباشروا العملية التشريعية

وجيوز يف  . معية التشريعية املنعقدة بكامل هيئتها    وتتم مرحلة النظر يف إطار إحدى اللجان مث يف إطار اجل           -١٤٧
 اقتراحات  مرحلة النظر يف إطار إحدى اللجان أن يقدم النواب الذين يشكلون اللجنة وغريهم من أعضاء اجلمعية               

وحيال املشروع بعد مناقشته واملوافقة عليه يف اللجنة إىل         . املعروضنص  الشـكلية وموضـوعية لتعديل مشروع       
يدرج مشروع وعندئذ .  باآلراء املعرب عنها، سواء كانت إجيابية أم سلبية مشفوعاًهيئتهانعقدة بكامل اجلمعية امل

 . ُتجرى يف أيام خمتلفة قراءات وخيضع لثالث هيئتهابكامل املنعقدة القانون يف جدول أعمال اجلمعية 

وجيوز . ل السلطات التشريعية  وينص النظام الداخلي للجمعية على تأسيس ثالث جلان دائمة ختول بكام           -١٤٨
 نائباً أن تنظر يف مشاريع القوانني اليت مت إبداء رأي بصددها أو يف ١٩هلذه اللجان اليت تتألف كل واحدة منها من 

 ١٧٧مشاريع القوانني اليت مل ختضع لدراسة متهيدية من طرف إحدى جلان اجلمعية وذلك وفقاً ملا ورد يف املادة                   
شريطة أن تكون مشاريع تلك القوانني قد أدرجت يف جدول أعمال اجلمعية املنعقدة بكامل              من النظام الداخلي و   

وجيب يف االقتراحات اليت تطلب إحالة مشروع قانون أو مشاريع قوانني . هيئتها ومل حتظ بالقبول يف القراءة األوىل
سيحال إليها مشروع القانون أو مشاريع      خمتلفة للنظر فيها مرة أخرى، أن يتم حتديد اللجنة التشريعية العامة اليت             

 :وال حتظى تلك االقتراحات بالقبول إالَّ بعد أن يوقع عليها. القوانني املختلفة

  نائباً؛٣٨رئيسان على األقل من رؤساء اجملموعات الربملانية ميثالن معاً عدداً ال يقل عن  �

 ايل؛عدد ال يقل عن نصف عدد رؤساء اجملموعات الربملانية اإلمج �
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 . نواب من جمموعتني أو أكثر١٠عدد ال يقل عن  �

 .وجيب للموافقة عليها أن حتظى بأصوات ثلثي أعضاء اجلمعية

املطلوبة األصوات  املناقشة الثالثة بأغلبية باملوافقة بعدن وع القانومشر حيظى مرحلة املوافقة أنوينبغي يف  -١٤٩
 .  عليهوافق السلطة التنفيذية لت عقب ذلك ويرفع إىلتشريعيال املرسوم ويصاغ. الدستور وفقاً ملا ورد يف يف كل حالة

وتتم . أما املرحلة اليت تضفي على املشروع أثراً قانونياً فهي املرحلة اليت يتم فيها إصدار القانون ونشره                -١٥٠
 .ب ولذلك يضفي اإلصدار األثر القانوين املطلوكوستاريكا يف عملية واحدةهاتان العمليتان يف 

ولقد واكبت اجلمعية التشريعية يف كوستاريكا االجتاهات احلالية اليت متيل إىل إناطة الربملان بدور نشط يف  -١٥١
فتتحقق اجلمعية بالتايل من أن السلطات العامة األخرى وخباصة السلطة التنفيذية . جمال الرقابة السياسية أو الربملانية
 .داة األساسية اليت ميكن من خالهلا القيام بذلك هي جلان التحقيق اخلاصةواأل. تراعي يف عملها مقتضيات القانون

تكلفها هبا اجلمعية قضية  يف أي قق من الدستور، أن حت١٢١ من املادة ٢٣وجيوز للجان التحقيق، مبوجب الفقرة  -١٥٢
حتقيقاهتا إلجراء  فة اهليئات الرمسية    كاحبرية اللجوء إىل    للجان  تتمتع ا و. دد لـه  يف املوعد احمل   هاوجيب عليها أن تقدم تقرير    

 وتستدعي أي شخص للمثول أمامها       بأنواعها  األدلة تتلقى هلا أن    وزوجي. واحلصـول على ما تراه ضرورياً من معلومات       
 .هاستجواببغرض 

يئات هبدستور  اليت ينيطها ال  السلطات  يكـون موضوع التحقيق الذي تكلف به تلك اللجان مرهوناًً ب          و -١٥٣
مكتب املراقب مرفوعة إىل  قضية أو دعوىتحقيق يف ال جلنة أن تتدخل ، على سبيل املثال،ال ميكنف. ة أخرىأساسي

 أن  وأ "لدولةاأسرار  " أمور تعترب من      يف ا كما ال جيوز هلا أن حتقق      العـام للجمهورية أو احملكمة االنتخابية العلي      
من  ٣٠ و ٢٤قيود تفرض مبوجب أحكام املادتني      ، علماً بأن مجيع هذه ال      خاصة حتـاول احلصول على مستندات    

 .ذات طابع سياسيتوصيات فهي جمرد قانوين أثر   هذه اللجان أيتقاريروال يكون ل. الدستور

للجمعية، على أن القضائية الوظيفة يتصل ب  فيما   ، من الدستور  ١٢١ من املادة    ١٠ و ٩وتـنص الفقرتان     -١٥٤
إن بوشرت فهم عن العمل وقلطات العليا من اإلجراءات اجلنائية وتأمر ب السمسؤويلترفع حصانة اجلمعية هي اليت 

متابعة اإلجراءات  حبتة إذ ال ميكن     قضائية  وهذه وظيفة   .  صدرت أحكام بإدانتهم    أو إجـراءات قضـائية ضدهم    
قبل  السلطات العليا إال إذا كانت اجلمعية قد خلصت          رفع شكوى جنائية ضد أحد مسؤويل     يف حال   القضـائية   

 .اتجراءمباشرة هذه اإل أسباب تربر وجود إىل ،، بأغلبية ثلثي أعضائهاكذل

 احلقوق والضمانات الدستورية؛   تعليق  ) أ (:، هي  الطوارئ ت حاال  من ثالثة يـنص الدسـتور عـلى أنـواع       و -١٥٥
الدورة  خارجيزانية  املبنود   يف تعديل ق  مراقبة احل ) ج(و وبعقد اتفاقات السلم؛   ةالوطنيلطوارئ  اإلذن بإعالن حالة ا   ) ب(و

 .الربملانية

ما ال يقل عن ثلثي     بعد موافقة   احلقوق والضمانات الدستورية إال     للسلطة التنفيذية أن تعلق     ال جيـوز    و -١٥٦
 غري تلك اليت يتم     ضمانات وأحقوق  أي   تعليق جيوز   الو.  يوماً ٣٠ وجيب أالَّ تتجاوز تلك الفترة    أعضاء اجلمعية   
 . من الدستور١٢١ من املادة ٧  يف الفقرةحتديدها بوضوح
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اجلمعية تؤديه  ينص عليه الدستور و   حبتة، أي ممارسة نشاط     ممارسة سلطة سياسية    فهي ختص    ية الثان أمـا احلالـة    -١٥٧
 هذا النشاط الطعن يف وزوال جي. خارج الدورة الربملانية ويتسم باألمهية للدولة واجملتمع ككلالتشريعية أو السلطة التنفيذية     

 .احلقوق الشخصية أو املصاحل املشروعة لألفراد بصورة مباشرة وفورية سألنه ال ميالقضاء اإلداري أمام 

وتستدعي . وأخرياً تتمتع اجلمعية بسلطة رقابية عندما يتم تعديل خمصصات بنود امليزانية خارج الدورات             -١٥٨
لى الفور بغية املوافقة على التعديل املقترح يف        السلطة التنفيذية اجلمعية التشريعية عند ذاك لتعقد دورة استثنائية ع         

 .امليزانية أو رفضه

قد أخذت يف االعتبار الواجب      السلطة التنفيذية    ملعرفة ما إذا كانت    متارس اجلمعية رقابة سياسية      هكذا -١٥٩
 ةالداخليطرابات  االضب أو   واحلر"و" أو غري املتوقعة  لحة  الضرورة امل "يني الغامضني ومها مفهوما     القانونومني  فهامل

 ".رث العامةواأو الك

  السلطة التنفيذية- جيم

مستقلة عن  سلطة  وهي  . لدولةيف ا السياسية واإلدارية   يؤدي املهام    دستوري   هي جهاز  السلطة التنفيذية  -١٦٠
 . رئاسيةكل تبعية احلكومية األخرى اليت تقيم معها السلطة التنفيذية عالقات متوازنة بعيدة عن سلطاتال

ـ وال -١٦١ . هي اليت توجه النشاط السياسي للدولة مما جيعلها يف الواقع اجلهاز الرئيسي للحكم            لطة التنفيذية   س
 يف الدولة بينما تقوم، على الصعيد القانوين،        قرارات األساسية  ال  تتخذ السلطة التنفيذية   ،لى الصعيد السياسي  وع
 .ة والالمركزية على حد سواء، املركزيتنسيق وتوجيه كافة املهام احلكومية واإلداريةب

واجمللس االستشاري للحكومة ومن أجهزة أخرى الوزراء  و اجلمهوريةيس رئ منالسلطة التنفيذيةوتتألف  -١٦٢
 .تابعة للسلطة التنفيذية كاملؤسسات املستقلة

أن يتمتع  وولدامل اجلمهورية من رعايا كوستاريكا حبكم اسة املرشح ملنصب رئ الدستور أن يكونويشترط -١٦٣
وال جيوز انتخاب األشخاص التالني     . سنة من العمر   ٣٠يتجاوز   لمانيني وأن عه املدنية عالوة على كونه من ال      كافة حقوق ب

رئيس ال، ونائب   بغض النظر عن فترة واليته    كل شخص شغل منصب الرئيس      ) أ: (لشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس     
هذا املركز الذي شغل رئيس  النائب  ) ب( و ؛)١٢(الوالية الدستورية  فترة   اجلزء األكرب من  خالل    الرئيس حـل حمل  الـذي   
شاغل منصب رئيس اجلمهورية وقت     تربط بينه وبني    كل شخص    )ج(والسابقة لالنتخاب؛   اإلثـين عشر شهراً     خـالل   
 ؛ اتالنتخابلالسابقة  خالل اإلثين عشر شهراً     وزير  الكل شخص شغل منصب     ) د(و ات صـلة قرابة أو رحم؛     االنـتخاب 

كمـة العليا والقضاة املناوبون يف احملكمة االنتخابية العليا ومدير السجل املدين ومديرو             يف احمل  دائمـون القضـاة ال   ) ه(و
 . العام للجمهوريةراقب املايل العام ومساعد املراقب املايلاملؤسسات املستقلة أو املسؤولون اإلداريون فيها وامل

                                                      

 قبول الطعن املقدم بعدم دستورية التعديل       ٢٠٠٣-٢٧٧١ و ٢٠٠٠-٧٨١٨أعلـن عمالً بالقرارين      )١٢(
، وبناًء ١٩٦٩يوليه / متوز١١ الصادر يف ٤٣٤٩ من الدستور مبوجب القانون رقم ١٣٢ من املادة ١املدخل على الفقرة  

وجيوز بالتايل أن يعاد انتخاب رؤساء      . جديدعلـيه أصـبحت اإلجراءات اليت اختذت قبل التعذيب سارية املفعول من             
 .اجلمهورية السابقني
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فرباير من العام الذي يتعني فيه /من شهر شباطأحد الرئيس يف أول يوم     انتخاب الرئيس ونائب     جيـري و -١٦٤
ب انتخيتم يف االنتخابات الوطنية ا    و. ة أربع سنوات  تبلغ فترة الوالية الرئاسي   و. )١٣(انـتخاب هذيـن املسؤولني    

 .)١٤(احسب ترتيب تعيينهماملؤقت أو الدائم  أثناء غيابه  الرئيس حمليحالل يف نفس الوقت يهنائبوالرئيس 

وهو  . الدولةأنشطةتنسيق املهمة الرئيسية لرئيس اجلمهورية هي  من الدستور على أن      ١٣٩وتنص املادة    -١٦٥
 ستنسابه ويتوىل القيادة العليا للقوات العامة، ائه حسب وإقالة وزرانتيجة لذلك املمثل الرمسي للدولة، يقوم بتعيني

البلد ما خارج السفر ب تصرحياًطلب ي واجلمعية التشريعية عن أنشطتهمايو من كل عام تقريراً إىل / أيار١يف قدم وي
 . أيام١٠ ولفترة ال تتجاوز  أو بنماالوسطى إىل بلد من بلدان أمريكا هعدا يف حال سفر

 ٢٦من املادة   ) د(و) ج(وخيول رئيس اجلمهورية باإلضافة إىل ذلك ومبوجب أحكام الفقرتني الفرعيتني            -١٦٦
م لإلدارة العامة بتسوية اخلالفات بني السلطات الالمركزية واإلدارة املركزية فضالً عن تلك اليت قد من القانون العا

 . بني الوزاراتعن تنازع االختصاصات تنشأ

 املباشرين وجيب عليهم التوقيع جبانبه لرئيسا هم مساعدووزراء ال من الدستور على أن ١٣٠تنص املادة و -١٦٧
 .  يصدروهنا بصورة مشتركة مبوجب الدستور لتكون سارية املفعوللقرارات اليتاعلى كافة 

 وأدرجت بعد ذلك يف القانون العام لإلدارة        املمارسة التشريعية نائب الوزير يف األصل إىل      عود وظيفة   وت -١٦٨
سلطات املخولة هلم حبكم منصبهم بوصفهم من        ال  على أن ميارس نواب الوزراء     ٤٨العامـة الذي ينص يف مادته       

ويقوم نواب الوزراء بتوجيه وتنسيق األنشطة      . كـبار املسؤولني اإلداريني العاملني حتت إشراف الوزير املختص        
 على  دور منسق االتصاالت يف الوزارة    يؤدون   الوزير؛ و  سلطاتبالداخلـية واخلارجـية للـوزارة دون املساس         

 الوزارة  العمل يف سري  سن  الالزمة حل  يضطلعون بالدراسات وجيمعون املستندات    و الصـعيدين الداخلي واخلارجي   
ـ فوِّيو القانون احملدد يف   نطاق  الضمن  ينوبون عن غريهم يف تأديتها      أو  م أخرى   هامبعون  ضطلياملهام و بعض   ونض

 .العام لإلدارة العامة

لوزارة ألن  ة ل  واإلداري ةالسياسيمة تدبري الشؤون    مه، من وجهة نظر عملية،      يتقاســم نواب الوزراء   و -١٦٩
 .شىت جماالت النشاط املشمولة يف اختصاصه ةعاجلم  منلوزيردون متكن ا د املهام واملسؤوليات حيول مادياًتعد

وجيوز لـه  . والوزراءرئيس اجلمهورية   ويـتألف اجمللس االستشاري للحكومة، وهو جهاز مشترك، من           -١٧٠
 جيوز له تعيني وإقالة املمثلني الدبلوماسيني طبقاً ملهامه أن يطلب إىل اجلمعية التشريعية إعالن حاالت الطوارئ كما

للجمهورية وتعيني مديري املؤسسات العامة وإسداء املشورة يف املسائل اليت يطرحها عليه رئيس اجلمهورية إلبداء 
 .الرأي عندما تربر خطورة الظروف ذلك

                                                      

وانتخب الدكتور أوسكار آرياس    . ٢٠٠٦ فرباير/ شباط ٥جـرت االنـتخابات الوطنية يوم األحد         )١٣(
 ٢٠٠٦مايو / أيار٨سانتشيز رئيساً للجمهورية وسيتوىل مهامه يف 

اغل هذه الوظيفة يف الواقع دوراً نشطاً بل        ال يـنظم الدسـتور وظيفة نائب الرئيس ولكن يؤدي ش           )١٤(
 . ويكلف يف بعض األحيان مبهام الوزير
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  السلطة القضائية- دال

 هي إحدى السلطات الثالث اليت تتألف منها حكومة  على أن السلطة القضائية ٩ينص الدستور يف املادة      -١٧١
 األخرى  واحملاكمالعليا  كمة   من احمل  السلطة القضائية تتألف   " من الدستور على أن    ١٥٢وتنص املادة   . اجلمهورية

 ".مبوجب القانوناملنشأة 

يوجد يف   هألن  نظامياً استقالالًإالَّ   لاالستقالليس هذا   و. مبدأ الفصل بني السلطات   يكـرس الدستور    و -١٧٢
غري القابلة   يفتها األساسية بوظحتتفظ   سلطةكل   وإن كانت    لجمهوريةالسلطات التابعة ل  بني خمتلف   ترابط   الواقع

 .للتفويض

العالقة املوجودة بني السلطتني هي و. استقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيةينص الدستور على و -١٧٣
ضائية وتلتزم احملاكم   القاألحكام  ذ  يتنف التابعة للسلطة التنفيذية عند االقتضاء ب      طةقوات الشر ة تعاون إذ تقوم     عالق

 .بتطبيق القرارات اإلدارية اليت تصدرها السلطة التنفيذية شريطة عدم صدور ما يفيد أهنا باطلة

ن أمام  عن طريق الدعاوى اإلدارية الطع    إذ ميكن    ختضع السلطة التنفيذية للمحاكم    ومـن جهة أخرى،      -١٧٤
 .اهليئات القضائية يف قانونية القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بل ويف دستوريتها

 ال سلطان عليها لغري     على أن احملاكم  ،  يما يتعلق باجلمعية التشريعية   ، ف  من الدستور  ١٥٤تـنص املادة    و -١٧٥
 قيود غري    ولكن توجد   التشريعي هاز اجل  آخر يصدر عن   ال يلزمون بالتايل باالمتثال ألي بيان     القضاة  القانون وأن   

اجلهاز القضائي وتعيني   على ميزانية   يف كل سنة    املوافقة  ك التشريعي على السلطة القضائية      هاز اجل هايفرض مباشرة
 .القضاة، ومها من الصالحيات اليت تنفرد هبا اجلمعية التشريعية

 اجلمعية التشريعية يف مراقبة دستورية القوانني،       علىالسلطة القضائية   الذي تفرضه   القيد الرئيسي   يتمثل  و -١٧٦
ـ إذ   ذلك فضالً عن أنه ينبغي     . بسبب عيب شكلي أو جوهري فيه     وز لـلمحكمة الدستورية أن تبطل قانوناً        جي

مبوجـب قانون احملكمة الدستورية أن تعرض على احملكمة الدستورية مشاريع القوانني اليت تتطلب تعديالت دستورية أو                 
 .لى اتفاقيات أو معاهدات دولية مبا يشمل التحفظات املدخلة أو املقترحة، لتتأكد احملكمة من دستوريتهااملوافقة ع

ـ  -١٧٧ كمة العليا  تعترب احمل و. كمة العليا واحملاكم األخرى املنشأة مبوجب القانون السلطة القضائية        احملارس  ومت
 . وجهة النظر اإلداريةهي السلطة العليا أيضاً منالقضائي ولنظام أعلى حمكمة يف ا

الدعاوى األوىل اليت تبت يف القضايا املدنية والتجارية ودائرة ال: هيدوائر  أربعكمة العليا من    احملوتتألف   -١٧٨
 اإلفالساملتصلة ب القضايا  يف  الثانية اليت تبت يف القضايا املتصلة بقانون األسرة وقانون العمل و          الدائرة   و ؛اإلدارية

فهي تبت " الرابعة"أو الدائرة دستورية لثالثة اليت تنظر يف القضايا اجلنائية؛ أما الدائرة ال   ادائرة  ال؛ و  عموماً اإلرثو
 .يف القضايا الدستورية

 الدستورية  دائرةالثالث األوىل باألغلبية املطلقة لألصوات بينما ينتخب قضاة ال        الدوائر  وينتخـب قضاة     -١٧٩
 . التشريعية بكامل هيئتهاجلمعيةثلثي أعضاء اشروطة تتألف من بأغلبية م
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وجيب أن  . سبعة قضاة من  لدستورية  دائرة ا التألف   مخسة قضاة بينما ت     من األوىلدوائر الثالث   الوتتألف   -١٨٠
 .ولدامل بيكون رئيس احملكمة العليا كوستاريكياً

ـ و -١٨١ اليت تضمن ملبادئ دد من ا ، فيما يتصل بعمل احملاكم العادية، على ع       القواننيكما تنص   الدستور  نص  ي
 . لتلك احملاكم استقالالً حقيقياً يف تنظيم عملها

وهذا هو املبدأ الذي يضمن     .  من الدستور  ٣٥ملادة  القاضي الطبيعي عمالً با   ضمان  فنجد يف املقام األول      -١٨٢
 . تكون أهلية البت يف القضايا مقصورة على األجهزة والقضاة املختصنيأن

  صالحية إنشاء وحدها من الدستور السلطة التشريعية١٥٢ واملادة ١٢١املادة   من   ٢٠ومتـنح الفقـرة      -١٨٣
 .اكم أو حتدد اختصاصاهتااحمل ئنشأن تلسلطة التنفيذية ل الدستور ال جييزواحملاكم العادية؛ 

 من  ١٥٤تنص املادة   .  بسرعة على أمت وجه وطبقاً للقانون       العدالة  حتقيق  من الدستور  ٤١ املادة   وجبوت -١٨٤
ال جيوز  " هذا الضمان وتنص على أنه       ١٥٥وتعزز املادة   . لدسـتور على أنه ال سلطان على احملاكم لغري القانون         ا

 أمام حمكمة أخرى ولكل حمكمة صالحية خاصة ومطلقة للبت يف            قيد النظر  ة تكون قضي أن تنظر يف     محكمةلـل 
والقاضي الذي خيل مببدأ الرتاهة هذا      ". القضـايا املعروضـة عليها دون تدخل أي حمكمة أو هيئة قضائية أخرى            

 . يرتكب جرمية اإلمهال وجتوز مالحقته أمام القضاء املدين واجلنائي

هي املختصة بالفصل يف الرتاعات املختلفة، وال  من الدستور ١٥٣لمادة السلطة القضائية وحدها طبقاً لو -١٨٥
ة أو السلطة القضائية اليت ال تكون أحكامها هنائية         خيـل هذا االختصاص احملاكم اإلدارية التابعة للسلطة التنفيذي        

 .ادية يف مجيع األوقاتحماكم العأمام  الطعن فيها حيث جيوز

تدخل يف اختصاص  يت االنتخابية الدعاوىال  القضائي هوهازواجملال الوحيد الذي خيرج عن اختصاص اجل -١٨٦
 . من الدستور١٠٣احملكمة االنتخابية العليا وفقاً للمادة 

 اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان

  إلغاء عقوبة اإلعدام يف كوستاريكا-ألف 

 وكان يشغل   ١٨٧٨ألغـى اجلنرال توماس غوارديا وهو من العسكريني احملترفني عقوبة اإلعدام يف عام               -١٨٧
يف الدستور ينص    حكماً   ١٨٨٢أبريل  / نيسان ٢٦حينذاك منصب رئيس اجلمهورية، وأدرج اجلنرال غوارديا يف         

 ١٩٤٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧واليوم، يكرس دستور مجهورية كوستاريكا الصادر يف        . على حرمة حياة اإلنسان   
 ".ال جيوز املساس حبرمة حياة اإلنسان" اليت تنص على أنه ٢١هذا احلكم يف مادته 

  وصف اإلطار القانوين-باء 

 الدستور )أ( 

 األساس القانوين الذي يضمن جلميع ١٩٤٩نوفمرب / تشرين الثاين٧ادر يف يشكل دستور كوستاريكا الص -١٨٨
 .السكان املراعاة التامة لكافة حقوق اإلنسان
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املادة (وحيتوي الدستور أحكاماً عديدة تتصل باحلقوق املدنية من بينها عدم جواز املساس حبياة اإلنسان                -١٨٩
، واحلق يف )٢٤املادة ( اخلصوصيات ويف حرية وسرية االتصاالت ، واحلق يف محاية)٢٢املادة (، وحرية التنقل )٢١

 ).٣٣املادة (، واملساواة بني مجيع البشر )٣١املادة (، وحق اللجوء )٢٥املادة (تكوين اجلمعيات 

وحيتوي الدستور، من جهة أخرى، أحكاماً تتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية كاحلق يف بيئة سليمة    -١٩٠
، واحلق يف العمل ويف الصحة ويف التعليم وهي حقوق متت           )٥١املادة  (، واحلـق يف محاية األسرة       )٥٠املـادة   (

 .اإلشارة إليها من قبل

 املعاهدات الدولية )ب( 

للمعاهدات العامة واالتفاقيات الدولية    " األولوية بني القواعد القانونية فتنص على أن         ٧حتـدد املـادة      -١٩١
يها اجلمعية التشريعية األسبقية على القوانني يف التطبيق وذلك اعتباراً من تاريخ املوافقة             واالتفاقات اليت تصدق عل   

 ".عليها أو من التاريخ احملدد فيها

وتـنص أحكام الدستور على أنه ينبغي أن توافق السلطة التشريعية على املعاهدات الدولية قبل اعتبارها                 -١٩٢
كمة الدستورية العليا وافقت مبوجب التفسري االستشاري الصادر بالقرار         جـزءاً من القانون الداخلي، غري أن احمل       

 على قابلية املعايري املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات للتطبيق رغم اعتراض السلطة ٩٤-٦٦٢٤رقم 
 القواعد  -رفية امللزمة   ألهنا جمرد تدوين ألحكام القانون الدويل الع      "التنفـيذية عليها وممارسة حق النقض بشأهنا        

 .)١٥(" املتفق عليها على النطاق العاملي-اآلمرة 

 .وصدقت كوستاريكا، فيما يتصل حبقوق اإلنسان، على عدد كبري من الصكوك الدولية املشار إليها أدناه -١٩٣

عتمدته اجلمعية فوقَّعت كوستاريكا، يف إطار الصكوك العاملية، على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ا -١٩٤
 .١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ ) ثالثاً( ألف ٢١٧العامة وأصدرته مبوجب قرارها رقم 

على العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان اللذين وافقت عليهما اجلمعية          ووقعـت وصدقت كوستاريكا      -١٩٥
، وتضمن هذا القانون على وجه التحديد       ١٩٦٦مرب  ديس/ كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٢٢٠٠العامـة لألمم املتحدة بالقرار      

 املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          العهـد الدويل اخلاص باحلقوق    
 كانون  ١١والـربوتوكول االختـياري املـلحق بـالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وصدر يف                

 كانون ١٧ الصادر فـي "La Gaceta "اجلريدة الرمسية مـن  ٢٨٨ ونشـر يف العـدد   ١٩٦٨ ديسـمرب /األول
 ١٩٨٦يوليه  / متوز ٨ الصادر يف    ٧٠٤١ وباإلضـافة إىل ذلك متت مبوجب القانون رقم          ١٩٦٨ديسـمرب   /األول

قية الدولية لقمع   االتفا   من اجلريدة الرمسية املوافقة على       ١٩٨٦يوليه  / متوز ٧ الصادر يف    ١٤٨واملنشور يف العدد    
١٩٩٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ الصادر يف    ٧٣٥١، ومت مبوجب القانون       جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها    

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املوقع 

                                                      

 .٧الدستور، املادة  )١٥(
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 تشرين  ٢٥ الصادر يف    ٨٤٥٩، كما متت مبوجب القانون رقم       ١٩٨٥اير  فرب/ شباط ٤علـيها يف نـيويورك يف       
 . املوافقة على الربوتوكول االختياري امللحق بتلك االتفاقية٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

كوسـتاريكا أيضاً على الصكوك التالية اليت تصون كرامة اإلنسان، فاعتمدت القانون رقم             وصـدقت    -١٩٦
أكتوبر / تشرين األول  ٧ الصادر يف    ٢٢٦ واملنشور يف العدد     ١٩٥٠ديسمرب  / كانون األول  ٤ الصادر يف    ١٢٠٥
 بشأن التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ والقانون رقم             اجلريدة الرمسية  من   ١٩٥٠
 ١٩٨٥يناير /ين كانون الثا١١ الصادر يف ٨ واملنشور يف العدد ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢ الصادر يف ٦٩٦٨
 بشأن التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وهي االتفاقية الين           اجلـريدة الرمسية  مـن   

يوليه / متوز ١٢ الصادر يف    ٧١٨٤؛ والقانون رقم    ١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨اعـتمدهتا األمم املتحدة يف      
 بشأن التصديق على اتفاقية اجلريدة الرمسية من ١٩٩٠غسطس أ/ آب٩ الصادر يف ١٤٩ واملنشور يف العدد ١٩٩٠

 .حقوق الطفل

ومتت، من جهة أخرى، املوافقة على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مبوجب  -١٩٧
يناير /الثاين كانون ٧ الصادر يف ٥ واملنشور يف العدد ١٩٦٧يناير / كانون الثاين٥ الصادر يف ٣٨٤٤القانون رقم 

 ١٩٦٣أغسطس  / آب ١٢ الصادر يف    ٣١٧٠كما متت املوافقة مبوجب القانون رقم       . اجلريدة الرمسية  من   ١٩٦٧
 على االنضمام إىل االتفاقية     اجلريدة الرمسية  من   ١٩٦٣أغسطس/ آب ٢١ الصادر يف    ١٨٧واملنشـور يف العـدد      

؛ ومتت ١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٤ريس بتاريخ اخلاصـة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم املوقع عليها يف با         
وتوكول إنشاء جلنة للتوفيق واملساعي احلميدة يناط هبا البحث عن           بر  املوافقة على  ٤٤٦٣مبوجـب القانون رقم     

 يف جمال التعليم؛ ولقد مت      تسـوية ألية خالفات قد تنشأ بني الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز             
 تشرين  ١٤الصادر يف    ٢٥٩ ونشره يف العدد     ١٩٦٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠على هذا الصك بتاريخ     التصديق  

 .اجلريدة الرمسيةمن ١٩٦٩نوفمرب /الثاين

مبيثاق "وصـدقت كوستاريكا، بني الصكوك اإلقليمية، على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املعروفة         -١٩٨
ووافقت اجلمعية . ١٩٦٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التوقيع عليها، أي يف ، يف نفس يوم"سان خوسيه، كوستاريكا

 ٦٢ ونشرت فيما بعد يف العدد       ٤٥٣٤ مبوجب القانون رقم     ١٩٧٠فرباير  / شباط ٢٣التشريعية على االتفاقية يف     
. ١٩٧٠أبريل  / نيسان ٨، ومت التصديق على االتفاقية يف        اجلريدة الرمسية   من ١٩٧٠مارس  / آذار ١٤الصـادر يف    

 .١٩٧٠أبريل / نيسان٨وأودع هذا الصك يوم 

يونيه / حزيران١٦ الصادر يف ١١٤ املنشور يف العدد    ٧٠٦٠وباملثل، أعلنت كوستاريكا يف املرسوم رقم        -١٩٩
، اعترافها غري املشروط ولطيلة سريان االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان باختصاص    اجلريدة الرمسية  مـن    ١٩٧٧

مريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ ورفع هذا املرسوم إىل األمني             جلـنة البلدان األ   
 .١٩٨٠يوليه / متوز٢العام ملنظمة الدول األمريكية يف 

 الصادرة عن الدائرة الدستورية مكانة      ٩٥-٢٣٢٣ و ٩٣-٥٧٥٩ و ٩٢-٣٤٣٥وحـددت القـرارات      -٢٠٠
قوق اإلنسان يف القانون الداخلي وأكدت على وجه التحديد يف القرار رقم            الصكوك القانونية الدولية املتصلة حب    

 من الدستور ال تسري فيما يتصل بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املعمول هبا يف البلد، ٧ أن املادة ٩٥-٢٣٢٣



HRI/CORE/CRI/2006 
Page 39 

 طابعاً   من الدستور حتتوي على أحكام خاصة حلقوق اإلنسان وتضفي على الصكوك اخلاصة هبا             ٤٨ألن املـادة    
ويتـبني بالـتايل، وحسب املعترف به يف قضاء تلك الدائرة، أن صكوك حقوق اإلنسان السارية يف                 . دسـتورياً 

كوستاريكا ال تتمتع بنفس مكانة الدستور فحسب ولكنها تتمتع باألسبقية عليها ألهنا متنح حقوقاً وضمانات أكرب 
 .لألشخاص

قرارات القضائية أهنا مطابقة ملبادئ القانون الطبيعي وتفرض        ومـن اجلديـر بالذكر فيما يتعلق بتلك ال         -٢٠١
واجبات ميكن التمسك هبا يف إطار النظام القانوين الكوستاريكي حىت وإن مل تكن ملزمة مبوجب القانون الداخلي 

 .ألهنا أحكام تعتمد على حسن نية والتعايش بني الدول

 : لعادية ثالث نتائج قانونية أساسية هيوتترتب على أسبقية املعاهدات على القوانني ا -٢٠٢

 إلغاء مجيع القوانني أو املمارسات املخالفة هلا تلقائياً فور دخول االتفاقية حيز النفاذ؛ )أ( 

بطـالن مجيع القواعد أو التدابري العملية املخالفة هلا واملعتمدة بعد دخوهلا حيز النفاذ حىت وإن                 )ب( 
 اعتمدهتا وأضفت عليها الصفة القانونية؛كانت السلطة التشريعية هي اليت 

إمكانـية اللجوء إىل مجيع سبل االنتصاف القضائية واإلدارية املتاحة يف النظام القانوين الداخلي            )ج( 
ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أنه جيوز الطعن بعدم          . إلزالـة كـل انتهاك ألحكام الصك الدويل املشار إليه         

وجيوز أيضاً اللجوء إىل احملكمة الدستورية لطلب احلماية        .  يتناىف وأحكام االتفاقية   دسـتورية كل حكم أو تدبري     
 . وتعويض الضرر الناتج عن انتهاك أحكام الصك الدويل املشار إليه) أمبارو(القضائية 

 األحكام التشريعية املوضوعة لصاحل الشعوب األصلية )ج( 

 الشعوب األصلية، مشلت كوستاريكا يف نظامها القانوين        خبصـوص األحكـام التشريعية املتصلة حبقوق       -٢٠٣
، وقد مت    بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة       ١٦٩اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم       الداخـلي   

 .١٩٩٢أكتوبر /تشرين األول ١٦ الصادر يف ٧٣١٦التصديق عليها مبوجب القانون رقم 

أغسطس / آب١١ الصادر يف ٩٩-٠٦٢٢٩القرار رقم (يف قضية مرفوعة إليها وقررت الدائرة الدستورية  -٢٠٤
وتكمن .  مكانة دستورية من ذاك الوقت فصاعداً      ١٦٩أنـه سيكون التفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ) ١٩٩٩

 أساليب أمهية هذا اإلعالن يف أن أحكامها اخلاصة بالسكان األصليني تضمن بطبيعتها هلؤالء السكان إمكانية حتديد
أما طابع االتفاقية الدويل فهو يؤدي من . تطورهم بصورة مستقلة وأهنا جترب الدولة على مراعاة تقاليدهم وأعرافهم

جهة أخرى إىل أن كل انتهاك هلا يكون مبثابة انتهاك للنظام الدستوري مما جيعل الدائرة الدستورية اجلهة املختصة                  
 . )١٦(يف هذا اجملال

                                                      

 .٣٠/١٤، الساعة ١٩٩٩أغسطس / آب١١ املؤرخ ٩٩-٠٦٢٢٩القرار رقم . الدائرة الدستورية )١٦( 
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 واملنشور يف العدد ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٢ الصادر يف ٧٥٤٩ املوافقة مبوجب القانون رقم ومتت، باملثل -٢٠٥
 على اتفاقية إنشاء صندوق ألجل تطور       اجلريدة الرمسية  من   ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ الصـادر يف     ٢٠٤

 .السكان األصليني يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 املنصب على شؤون السكان     ٦١٧٢ الصعيد القانوين هو نص القانون رقم         وأهـم النصـوص عـلى      -٢٠٦
 كانون  ٢٠ الصادر يف    ٢٤٠ واملنشور يف العدد     ١٩٧٧نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٩األصـليني، الصـادر يف      

 ويضبط هذا النص جوانب مثل تعريف السكان األصليني، واملركز          اجلريدة الرمسية  مـن    ١٩٧٧ديسـمرب   /األول
تمعات السكان األصليني، وملكية احملميات وتسجيلها يف السجل العقاري، وتنظيم تلك اجملتمعات،            القـانوين جمل  

وإجـراءات نزع امللكية ودفع التعويض، وآليات منع احتالل األراضي، وصناديق التعويض يف حال نزع امللكية،                
 .وإدارة املؤسسات التجارية، واستغالل املوارد الطبيعية وأولوية القانون

وتكمـن أمهـية هذا القانون يف أنه كان يعترب يف ذاك الوقت أساساً يقتدى به يف تاريخ حركة السكان               -٢٠٧
فلم يعترف  . األصليني يف أمريكا الالتينية ألنه كان يشمل أحكاماً تقدمية يف جمال محاية حقوق السكان األصليني              

وبنظامهم اخلاص  ) ١املادة  ( يعترف أيضاً هبويتهم     فحسب بل كان  ) ٥املادة  (هـذا النص حبقوق السكان على أراضيهم        
 .ومبجموعة كاملة من احلقوق اليت مل يعترف هبا صراحة يف األحكام األخرى من النظام القانوين الداخلي) ٤املادة (

  سبل االنتصاف الدستورية-جيم 

 الدائرة الدستورية )أ( 

لبت يف دستورية القوانني بصفتها اهليئة العليا للسلطة كانت احملكمة العليا مسؤولة طوال عدة سنوات عن ا -٢٠٨
قانون القضاء "، الذي أطلق عليه ١٩٨٩يونيه / حزيران١٥ الصادر يف ٧١٢٨ومت باعتماد القانون رقم . القضائية

، الشروع يف إصالح واسع النطاق ألسلوب التعامل مبوجب القانون الدستوري الكوستاريكي فأنشئت "الدستوري
تصة جديدة واعتمد معيار تفسري جديد يتمسك بالقيم واملبادئ والقواعد األخالقية غري املنصوص عليها              دائرة خم 

 .صراحة يف النصوص املكتوبة

 اليت حتدد االختصاص على أن للدائرة سلطة التأكد من مراعاة احلقوق            ٢وكـان هـذا القانون ينص يف مادته          -٢٠٩
 ".احلقوق املعترف هبا يف القانون الدويل الساري يف كوستاريكا أيضاً"ة املنصوص عليها يف الدستور بل ومن مراعا

ولقد عدل قانون القضاء الدستوري الذي أنشئت مبوجبه اهليئة املختصة، نظام القضاء الدستوري املعمول  -٢١٠
العشرين بـه حىت ذاك احلني، وأدخل على النظام القانوين الداخلي أهم ما شهده من إصالح يف غضون السنوات          

 .)١٧("ثورة حقيقية يف عامل القانون"األخرية، وكثرياً ما وصف هذا اإلصالح بأنه 

                                                      

)١٧( Rivera Sibaja, Gustavo, Ley de Jurisdicción Constitucional y Creación de la Sala 

Constitucional (The Constitutional Jurisdiction Act and the creation of the Constitutional Chamber), Editec 

(Colección Leyes 29), San José, Costa Rica, 1997, p. 5.. 
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 سبل التظلم الدستورية )ب( 

تتمثل املهمة األساسية للدائرة الدستورية يف محاية احلقوق األساسية اليت يكرسها الدستور وتطبيق القواعد  -٢١١
لدائرة حبماية وصون مبدأ األسبقية للدستور الذي يقضي بعدم أسبقية          وختتص هذا ا  . اليت ينص عليها تطبيقاً فعلياً    

وتستخدم سبل االنتصاف التالية عادة     . أي معـاهدة أو نظام أو قاعدة من قواعد القانون الداخلي على الدستور            
 . للدفاع عن هذا املبدأ

املثول أمام  لتظلم بطلب   ، ضماناً إلعمال احلقوق، على حق كل فرد يف ا         ٤٨فيـنص الدستور يف مادته       -٢١٢
السترداد حقه يف التمتع باحلقوق املكرسة يف الدستور وباحلقوق         ) أمبارو (احلماية القضائية  بطلـب    وأالقضـاء   

   .األساسية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان السارية يف اجلمهورية

  دعاوى تتصل بطلب املثول أمام احملكمة       ٢٠٠٤م   يف املائة من دعاوى التظلم املرفوعة يف عا        ١١,٩كان   -٢١٣
 يف املائة دعاوى للحصول على احلماية القضائية        ٨٥,٢ يف املائـة دعـاوى للطعن يف دستورية القوانني، و          ٢,٥و
 . يف املائة دعاوى تظلم أخرى٠,٤، و)أمبارو(

لف الغرف التابعة للسلطة القضائية وتوضح البيانات السنوية املقدمة أدناه عدد القضايا اليت نظرت فيها خمت -٢١٤
 :٢٠٠٤ و٢٠٠٠يف الفترة بني عامي 

 السنة الدائرة األوىل الدائرة الثانية الدائرة الثالثة الدائرة الدستورية
٢٠٠٠    ١٠ ٨٠٨ 
٢٠٠١    ١٢ ٧٥٢ 
٢٠٠٢    ١٣ ٤٣١ 
٢٠٠٣    ١٣ ٣٠١ 
٢٠٠٤    ١٣ ٤٢٠ 

 .لدائرة الدستوريةا. إدارة التخطيط. قسم اإلحصاءات:  املصدر

 :  كما يلي٢٠٠٤ و١٩٩٨وكان متوسط عدد القرارات الصادرة شهرياً خالل الفترة بني عامي  -٢١٥

 السنة  عدد القرارات الصادرة
١٩٩٨ ٨٣٤ 
١٩٩٩ ٨٤٣ 
٢٠٠٠ ١ ٠١٧ 
٢٠٠١ ١ ١٠٥ 
٢٠٠٢ ١ ٠١٨ 
٢٠٠٣ ١ ٢٨٦ 
٢٠٠٤ ١ ٢٢٩ 

 .ئرة الدستوريةالدا. إدارة التخطيط. قسم اإلحصاءات:  املصدر
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 :وترد أدناه بيانات متصلة باملدة اليت تستغرقها يف املتوسط إجراءات التظلم املرفوعة إىل الدائرة الدستورية -٢١٦

 السنة طلب املثول أمام احملكمة )أمبارو(طلب احلماية القضائية  الطعن يف الدستورية

 ١٩٩٩  يوما١٧ً شهران  شهرا١٧ً

 ٢٠٠٠  يوما١٧ً  أسابيع٣/انشهر أسبوع واحد/ شهرا٢٥ً

 ٢٠٠١  يوما١٧ً  أسابيع٣/شهران أسبوع واحد/ شهرا٢٠ً

 ٢٠٠٢  يوما١٧ً  أسابيع٣/شهران  أسابيع٣/ شهرا٢٤ً

 ٢٠٠٣  يوما١٧ً أسبوع واحد/ أشهر٥  شهرا٢٤ً

 ٢٠٠٤  يوما١٧ً أسبوع واحد/ أشهر٤  أسابيع٣/ شهرا٢٢ً

 . الدائرة الدستورية.إدارة التخطيط. قسم اإلحصاءات:  املصدر

 )Habeas corpus(طلب املثول أمام احملكمة  `١` 

 من الدستور اليت تكفل حرية الفرد وسالمته ٤٨يرد التظلم القائم على طلب املثول أمام احملكمة يف املادة  -٢١٧
 فيه أو الدخول واليت تنص على أنه ال جيوز حرمان أحد، بدون سبب مشروع، من حرية التنقل يف البلد أو اإلقامة

. وجيوز لكل فرد أن يطلب املثول أمام احملكمة دون اللجوء إىل مستشار قانوين أو حمامي      . إلـيه أو اخلـروج منه     
 .وجيوز لـه، باإلضافة إىل ذلك، أن يباشر هذه اإلجراءات بامسه أو بالنيابة عن غريه

اً إجرائياً بوصفه أداة أو وسيلة إجرائية       وطلـب املثول أمام احملكمة لـه بالتايل ميزتان إذ يشكل ضمان           -٢١٨
 ٦وتؤكد الفقرة   . تسمح حبماية احلرية املادية للفرد وحرية التنقل ويليب حقاً أساسياً من احلقوق املالزمة لإلنسان             

 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان هاتني امليزتني وتنص عالوة على ذلك على أنه ال جيوز تقييد                 ٧من املادة   
 احلق أو إبطاله يف الدول األطراف اليت توفر لألفراد املهددين باحلرمان من احلرية سبيالً للجوء إىل احملكمة                  هـذا 

ومفاد ذلك أنه ال جيوز عندما تكون االتفاقية سارية . املختصة أو القاضي املختص للنظر يف مشروعية هذا التهديد
 املتعلقة بطلب املثول أمام احملكمة يف تشريعاهتا وأهنا ينبغي أن األحكام" نطاق"تلك الدولة " تضيِّق"يف دولة ما أن 

 .تسعى دائماً إىل توسيع نطاق احلماية وليس إىل تضييقها

وأتاح الفقه  . ويف مجيع األحوال، يهدف سبيل التظلم هذا إىل محاية احلرية املادية لألفراد وحرية تنقلهم              -٢١٩
التظلم ) أ: (م يف الوقت احلاضر، ويتألف هذا النظام من أربع فئات هي       والقـانون املقارن توسيع نطاق هذا النظا      

الذي يهدف إىل جرب األشخاص الذين حيرمون من حريتهم بصورة غري قانونية ملخالفة القرار الصادر : لطلب اجلرب
هدف إىل جتنب   الذي ي : التظلم الوقائي ) ب(حبرماهنم من احلرية ألحكام القانون الداخلي أو إىل اإلفراج عنهم؛ و          

الذي يتعلق عادة بطلب نقل سجني من       : التظلم التصحيحي ) ج(احلرمان من احلرية بصورة قد تكون تعسفية؛ و       
السجن الذي يكون فيه إما لعدم تناسب السجن مع طبيعة اجلرمية املرتكبة وإما ألنه يعامل فيه معاملة غري مالئمة؛ 

للمضايقات اليت يتعرض هلا الشخص من طرف السلطات        الـذي يهدف إىل وضع حد       : التظـلم احملـدود   ) د(و
 .القضائية أو اإلدارية أو إىل رفع القيود اليت متنعه من الوصول إىل أماكن عامة أو خاصة معينة
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 من الدستور ويكرس ٤٨ويعـترف القانون يف كوستاريكا هبذا السبيل من سبل التظلم صراحة يف املادة      -٢٢٠
قضاء الدستوري أيضاً من أجل ضمان حرية الفرد وسالمته من كل فعل أو امتناع عن  من قانون ال١٥لـه املادة 

فعل من طرف أي سلطة من السلطات، مبا فيها السلطة القضائية، ومما يهدد حريته أو خيل هبا أو يقيد بصورة غري 
اك املكان، ودخول   مشروعة حقه يف حرية التنقل من مكان إىل مكان آخر على أراضي اجلمهورية واإلقامة يف ذ               

 .أراضي اجلمهورية واخلروج منها

ونطـاق هـذه األحكام من الوسع ما يسمح للقضاء الدستوري مبمارسة رقابة مطلقة على كل فعل أو                   -٢٢١
وقيل يف هذا الصدد . امتناع عن فعل خيل أو يهدد باإلخالل بأي حق من احلقوق احملمية مبوجب سبيل التظلم هذا

 احملكمة يف كوستاريكا قد تطور مؤخراً وإنه أصبح وسيلة لضمان مبدأ الدفاع اجلنائي بعد أن إن طلب املثول أمام
، بل وإنه أصبح يفيد اليوم يف تفادي انتهاكات         )طلب املثول أمام احملكمة للجرب    (كـان آلية حلماية حرية التنقل       

 ).طلب املثول أمام احملكمة الوقائي(حمتملة حلرية األفراد 

 من استرعاء االنتباه إىل املكانة اليت توليها احملاكم الوطنية شيئاً فشيئاً للصكوك الدولية اخلاصة               وال بـد   -٢٢٢
فعلى سبيل املثال، قُبل طلب املثول أمام احملكمة لتصحيح االنتهاك الواقع لقواعد القانون الدويل              . حبقوق اإلنسان 

 على التظلم املقدم بدعوى انتهاك      ٨٩-١٩٩رار رقم   ووافقت احملكمة مبوجب الق   . املعـتمدة يف القانون الداخلي    
 . من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٨من املادة ) ج(عدة أحكام من بينها أحكام الفقرة 

االحتجاز الذي ال يكون نتيجة لصدور حكم بإدانة صاحب البالغ أو لتوجيه اهتام "وقد رأت احملكمة أن  -٢٢٣
ور أمر من إدارة اهلجرة واألجانب بطرده كتدبري أمين يشكل انتهاكاً للقواعد اليت يشري إليها إليه ولكن نتيجة لصد

صاحب البالغ إذا كان االحتجاز يف أحد السجون املخصصة لألفراد الذين تكون قضاياهم قيد النظر أو احملكوم                 
منها هي حجة أن هذه املراكز     عليهم، واالدعاء بعدم وجود مراكز احتجاز خاصة ليست حجة مقبولة بل وأسوأ             

أكثر مالءمة للمحتجزين، فاحلقوق قيد البحث هي حقوق أساسية ال جيوز انتهاكها ألي سبب من األسباب، ومن 
الواضح أن احتجاز األشخاص الذين مل يوجه إليهم اهتام ينبغي أن يكون على األقل بأوضاع أفضل من األوضاع                  

 ".اليت تعرض هلا صاحب البالغ

عندما ال تستوجب : لتلك الصكوك يف حالتني مها" السريان التلقائي"لقد أقرت الدائرة الدستورية مبدأ     و -٢٢٤
أحكامهـا التوسـع فـيها قبل إدراجها يف القانون الداخلي وتطبيقها أو عندما حيدد القانون الطرائق املؤسسية                  

 .الالزمة إلعمال هذا احلق) اهليئات واإلجراءات(واإلجرائية 

 ١٩٨٩أغسطس  / آب ١٨ الصادر يف    ٧١٢٨ من الدستور مبوجب القانون رقم       ٤٨مت تعديـل املـادة      و -٢٢٥
التظلم بطلب املثول أمام احملكمة مكفول لكل فرد صوناً حلريته وسالمته والتظلم  : "ليصـبح نصها اجلديد كاآليت    

 احلقوق املكرسة يف هذا    مكفول أيضاً لصون أو استرداد حق التمتع بباقي        )أمبارو(بطلـب احلمايـة القضـائية       
. الدستور باإلضافة إىل احلقوق املنصوص عليها يف الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان والسارية يف اجلمهورية

 ".١٠ويدخل التظلمان املشار إليهما يف اختصاص الدائرة املشار إليها يف املادة 
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لعليا وهي الدائرة الدستورية املؤلفة من سبعة قضاة        ويقـدم التظلم تلك إىل الدائرة املختصة يف احملكمة ا          -٢٢٦
وال جيوز الطعن يف القرارات أو األحكام الصادرة عن         . وقراراهتا وأحكامها هنائية  ).  املؤقتة ٤٨ و ٤٨ و ١٠املواد  (

هذه الدائرة ولكن جيوز مع ذلك احلصول على بيانات إضافية وتوضيحات يف أي وقت كان يف غضون ثالثة أيام              
وجيوز . لى طلب من األطراف كما جيوز للمحكمة أن تصدر بيانات إضافية وتوضيحات من تلقاء نفسها              بناء ع 
 .لتصحيح خطأ فادح يف تقدير الوقائع يلحق ضرراً باألطراف يف القضية" التماس إعادة النظر"قبول 

بأي وسيلة خطية    بإرسال مذكرة أو برقية أو       )أمبارو(وجيـوز ألي شخص أن يطلب احلماية القضائية          -٢٢٧
 .أخرى، ويعفى من دفع رسوم الدمغة ومن التوثيق

ويتمتع القاضي احملقق مبوجب  . ويقـوم الرئـيس بالتحقيق بنفسه أو يكلف أحد قضاة الدائرة بالتحقيق            -٢٢٨
 من قانون القضاء الدستوري بصالحيات من بينها األمر مبثول الطرف املسؤول أمام      ٢١ من املادة    ٣ و ٢الفقرتني  

حملكمـة أو األمـر بالتفتـيش إذا رأى ضرورة لذلك سواء قبل البت يف التظلم أو لتنفيذ القرار الصادر حسب                     ا
 .وجيوز لـه عالوة على ذلك أن يأمر يف مجيع األوقات باختاذ ما يراه مالئماً من تدابري احلماية املؤقتة. االقتضاء

 قبول التظلم قبل مواجهة اجلهة املشكو يف حقها مبا هو  من القانون٩ من املادة ٣وال جيوز عمالً بالفقرة  -٢٢٩
منسوب إليها أي قبل مرافعة حمامي الدفاع وذلك ملا قد يترتب على قبول التظلم من هذا النوع من نتائج اقتصادية 

 .وقانونية، ومنعاً النتهاك مبدأ احملاكمة العادلة وفقاً لألصول القانونية

إنه ال توجد، فيما يتعلق بطلب املثول أمام احملكمة، قاعدة "وقيل . لم بعد تقدميهوال جيوز التنازل عن التظ -٢٣٠
جتيز التنازل عن الدعوى، وهذا املبدأ من املبادئ املنطقية للقانون إذ وضعت هذه اآللية هبدف محاية حقوق مثل                  

قوق توىل أعلى قدر من األمهية يف احلق يف حرية التنقل، ويف السالمة البدنية واملعنوية، ويف كرامة اإلنسان، وهي ح
 ...".النظام القانوين 

وملـا كان اهلدف من التظلم هو محاية حقوق هامة للغاية على املستوى االجتماعي وهامة إىل حد كبري                   -٢٣١
لتحقـيق الـتعايش السلمي بني املواطنني، فإنه ال جيوز للطرف املضرور البت يف وجوب أو عدم وجوب معاقبة                   

 من قانون القضاء الدستوري على أن الدائرة الدستورية تباشر          ٨وتنص املادة   .  الفعل غري املشروع   املسـؤول عن  
وال جيوز االحتجاج أمامها بسلبية األطراف لتأجيل النظر يف         "إجراءاهتا فيما يتعلق بالتظلم مباشرة حبكم وظيفتها        

 ليس على الدائرة أن تراعي مشيئة األطراف بل         ومفاد ذلك أن املصلحة العامة هي املصلحة املعنية وأنه        ". الدعوى
وجيوز هلا أن حتكم خالفاً ملشيئتهم إذا رأت ضرورة لذلك بناء على الغاية املنشودة من هذا النوع من اإلجراءات                   

 ).، الدائرة الدستورية٩١-٣٨٦٧القرار (الدستورية 

 ختضع للقانون اخلاص بطلب املثول أمام       وال جييز قانون القضاء الدستوري الطعن يف أفعال اجلهات اليت          -٢٣٢
 من القانون املذكور، الطعن يف تلك األفعال        ٦٥ إىل   ٥٧احملكمة بينما جييز، طبقاً ملا هو منصوص عليه يف املواد           

والسبب يف ذلك هو أن طلب املثول أمام احملكمة يتعلق بطبيعته بأفعال تصدر             . )أمبارو(بطلب احلماية القضائية    
لعامة، مبا يف ذلك السلطة القضائية، وأن اهلدف منه هو منع إساءة استعمال السلطة من جانب                مـن السلطات ا   

 .أجهزة الدولة
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وفـيما يتعلق بنطاق التظلم بطلب املثول أمام احملكمة، استرعت الدائرة الدستورية االنتباه يف الرأي رقم             -٢٣٣
برياً زجرياً اهلدف منه إخالء سبيل صاحب البالغ        التظلم بطلب املثول أمام احملكمة ليس تد      " إىل أن    ٩٧-٠٨٧٨

فحسب ولكنه إجراء دستوري حقيقي يستهدف محاية حق الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه يف املستقبل                 
وإثبات وقوع انتهاك هلذا احلق يف املاضي بغية مطالبة السلطة املسؤولة عن االنتهاك بتعويض اجملين عليه عّما أصابه 

 ".وبدفع ما تكبده من مصاريف قضائيةمن ضرر 

ويطلب القاضي املكلف بالتحقيق من السلطة املدعى عليها أن تقدم لـه تقريراً يف املهلة اليت حيددها على  -٢٣٤
ويأمر القاضي املكلف بالتحقيق السلطة املدعى عليها باالمتناع عن اختاذ أي إجراء يف             . أالّ تـتجاوز ثالثـة أيام     

 .ليه ملنعه من تنفيذ القرار النهائي الذي تتخذه الدائرةمواجهة اجملين ع

وعـندما يتم القبض على شخص ووضعه حتت تصرف السلطة القضائية دون إصدار أمر بالقبض، جيوز                 -٢٣٥
 ساعة وأن يطلب يف ذات األمر الصادر بالتعليق إىل ٤٨للقاضي املكلف بالتحقيق أن يعلق اإلجراءات ملدة أقصاها 

ائية املعنية أن تتخذ اإلجراءات الالزمة وأن تطلعه على النتيجة، مبا يف ذلك مبا إذا أمرت باحتجاز هذا السلطة القض
 .الشخص

وجيـب أن يكـون القرار الصادر من السلطة املختصة بتقييد حرية الفرد مدة تزيد على املدة احملددة يف                    -٢٣٦
ا يف حاالت االستدعاء العادي أو عند وجود أمر          مـن الدستور مسبباً طبقاً لألصول، ما عد        ٤٤ و ٣٧املـادتني   
 .بالقبض

وجيـوز للقاضي املكلف بالتحقيق أن يأمر الطرف املسؤول باملثول أمام احملكمة كما جيوز لـه أن يأمر                  -٢٣٧
وجيوز لـه  . بالتفتيش إذا رأى ضرورة لذلك سواء قبل البت يف التظلم أو لتنفيذ القرار الصادر حسب االقتضاء               

 .على ذلك أن يأمر يف مجيع األوقات باختاذ ما يراه مالئماً من تدابري احلماية املؤقتةعالوة 

وجيب أن يبني التقرير املقدم من السلطة املدعى عليها بوضوح األسباب واملبادئ القانونية اليت تستند إليها  -٢٣٨
 املهلة احملددة تعترب الوقائع اليت يّدعيها       وإذا مل يقدَّم التقرير يف    . واألدلـة القائمة لديها للرد على صاحب التظلم       

املتظلم ثابتة، وجيوز للدائرة أن تعلن يف غضون مخسة أيام من انقضاء املهلة، إذا كان التظلم مطابقاً للقانون ومل                   
 .يتطلب األمر أدلة أخرى، قبول التظلم

ا واسترداد مجيع احلقوق واحلريات     ويـؤدي القرار الصادر بقبول التظلم إىل بطالن التدابري املطعون فيه           -٢٣٩
وحيكم على السلطة املسؤولة بالتعويض ودفع املصاريف القضائية وفقاً للشروط املنصوص عليها            . موضوع التظلم 

 ).٢٦ من املادة ٢ والفقرة ٢٥املادة (يف قانون القضاء الدستوري 

جلنائية لألفراد املعنيني يف السلطة اإلدارية      ويؤدي عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الدائرة إىل املسؤولية ا          -٢٤٠
 ).٧٢ و٧١املادتان (املختصة 

وإذا كـان الدستور ينص بالفعل على عدم جواز طلب املثول أمام احملكمة لألفعال الصادرة عن جهات                  -٢٤١
 هو التظلم ختضـع للقانون اخلاص، فإن ذلك ال يعين متييز هذه اجلهات ألنه يوجد سبيل أوسع نطاقاً للتظلم منها         
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واهلدف من طلب املثول أمام احملكمة هو محاية الفرد وسالمته من األفعال اليت             . )أمبارو(بطلب احلماية القضائية    
 وإذا رأت الدائرة أن املوضوع     . تقـوم هبا السلطات يف النظم القائمة على سيادة القانون كالنظام الكوستاريكي           

، )أمبارو(م احملكمة وإمنا يدخل يف نطاق التظلم بطلب احلماية القضائية ال يدخل يف نطاق التظلم بطلب املثول أما
 .فإهنا تعلن ذلك وتواصل اإلجراءات وفقاً للقواعد املتعلقة هبذا التظلم

 )أمبارو(التظلم بطلب احلماية القضائية  `٢` 

ر أيضاً اليت تنص على      من الدستو  ٤٨ مصدره من املادة     )أمبارو(يستمد التظلم بطلب احلماية القضائية       -٢٤٢
حق كل شخص يف اللجوء إىل هذا السبيل من سبل التظلم لتمكينه من التمتع حبقوقه األساسية األخرى املكرسة                  

أو من إعادة التمتع ) باستثناء حقه يف احلرية ويف السالمة الذي حيميه التظلم بطلب املثول أمام احملكمة(يف الدستور 
 .بتلك احلقوق

حلالة كما يف احلالة السابقة ليس مثة حاجة إىل حمام لتقدمي التظلم إذ يعترب التظلم كما قال رجل ويف هذه ا -٢٤٣
وأداة إجرائية مكرسة خصيصاً    " جزءاً من النظام الدستوري الذي يكفل احلرية      "القانون اإليطايل ماورو كابيللييت     

 .حلماية هذا احلق

 من االتفاقية األمريكية حلقوق     ٢٥نصوص عليه يف املادة     امل" سبيل تظلم فعال  "ولقـد أصـبح احلق يف        -٢٤٤
اإلنسان التزاماً أساسياً من التزامات الدول األطراف يف هذه االتفاقية ويلزم لذلك توفري سبل تظلم حملية لتحقيق                 

 هلا  والقضاء العادي كالقضاء اإلداري ليس كافياً اليوم، وتتطلب األضرار املختلفة اليت قد يتعرض            . هـذا الغرض  
الفرد وسائل إجرائية أخرى، موازية بالطبع ولكن متميزة، تسمح مبنع تلك االعتداءات، وطلب احلماية القضائية               

 .هو أفضل سبيل يف هذا الصدد) أمبارو(

وجيوز اللجوء إىل هذا السبيل من سبل التظلم للطعن يف كل حكم أو قرار أو الئحة وبصفة عامة يف كل        -٢٤٥
عمل أو جمرد فعل مادي ال يستند إىل إجراء إداري مشروع يقوم به أحد املوظفني العموميني                عمل أو امتناع عن     

أو جهاز من أجهزة الدولة وميس أو من احملتمل أن ميس أحد هذه احلقوق أو يهدده، وللطعن أيضاً يف كل عمل                     
 .يقهتعسفي وكل عمل أو امتناع عن عمل يقوم على تفسري خاطئ للقانون أو على إساءة تطب

 حلماية حقوق اإلنسان املعترف هبا يف القانون الدويل         )أمبارو(وجيـوز التظـلم بطلب احلماية القضائية         -٢٤٦
ويعترب ذلك ابتكاراً هاماً إذ ال ُيعترف يف دستور كوستاريكا صراحة ببعض احلقوق األساسية              . الساري يف بلدنا  

 .ق يف الرداملكرسة يف املعاهدات الدولية كاحلق يف التصحيح واحل

 من قانون القضاء الدستوري للطعن      ٥٧ مبوجب املادة    )أمبارو(وجيـوز التظلم بطلب احلماية القضائية        -٢٤٧
كل عمل أو امتناع عن عمل تقوم به جهة خاضعة للقانون اخلاص، عندما تكون تلك اجلهة أو ينبغي أن "أيضاً يف 

ت، قانونياً أو حبكم الواقع، يف وضع ال تكون فيه سبل           تكـون، عند ممارستها لوظائف أو مهام عامة، أينما كان         
 التظـلم القضـائية العادية كافية أو سريعة بالقدر الكايف حلماية احلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف                 

 ". من هذا القانون٢من املادة ) أ(الفقرة 
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 عن عمل أو امتناع )أمبارو(ماية القضائية وينتج عن هذه األحكام غري الدقيقة نسبياً أن التظلم بطلب احل -٢٤٨
ويتضح من السوابق القضائية للدائرة املختصة . عن عمل تقوم به جهة خاضعة للقانون اخلاص يكون أمراً استثنائياً

أهنا أعلنت كثرياً عدم قبول التظلم لعدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية، وبطالن اجلمعية العمومية ملؤسسة تعاونية،               
لبت يف طبيعة األمر القضائي الصادر وما إذا كان زجرياً، واملطالبات املتعلقة بقانون العمل، وعدم تنفيذ احلكم        وا

. الصـادر بتقاسم حضانة األطفال، أو يف احلاالت اليت ال يزال فيها موضوع التظلم قيد البحث أمام جهة إدارية                  
ؤسسة تعاونية أو عند قيام املالك بقطع املياه عن أحد          وأعلنـت، بالعكس، قبول التظلم يف حالة منع االلتحاق مب         

 .السكان، وما إىل ذلك

 العادية، ال جيوز النظر يف الدعوى إذا استندت اجلهة اخلاضعة للقانون اخلاص حبق األمبارووخالفاً لدعوى  -٢٤٩
 .ري دستوريحىت إذا كان هذا القانون غ)  من قانون القضاء الدستوري٥٧املادة (إىل أحد القوانني 

 من قانون القضاء الدستوري، فيما يتصل بكيفية استخدام التظلم بطلب احلماية القضائية ٣٠وتنص املادة  -٢٥٠
 :  غري مقبول يف احلاالت التالية     )أمبارو( ضد املؤسسات العامة، على أن التظلم بطلب احلماية القضائية           )أمبارو(
 باستثناء احلاالت املتعلقة بأفعال مرتبطة بالتطبيق الفردي للقوانني أو للطعن يف قوانني أو أحكام نظامية أخرى   ) أ(

القواعد اليت تسري تلقائياً واليت تكون املبادئ الواردة هبا ملزمة فور إصدارها دون االحتياج إىل قواعد أو صكوك 
يت تتخذها السلطة   للطعن يف القرارات والتدابري ال    ) ب(أخـرى لتوضـيحها أو لسرياهنا على الطرف املضرور؛ و         

للطعن يف األعمال اليت تقوم هبا السلطات اإلدارية تنفيذاً لقرارات قضائية شريطة أن تكون هذه               ) ج(القضائية؛ و 
عندما يوافق الشخص املضرور على العمل أو االمتناع ) د(األعمال متفقة مع توصيات السلطة القضائية املختصة؛ و

 .عن يف أفعال أو أحكام احملكمة االنتخابية العليا خبصوص املسائل االنتخابيةللط ) ه(عن العمل بصورة قانونية؛ و

وال توجد، نظراً لصياغة األحكام السابقة بعبارات واسعة للغاية، حاالت ال ينطبق عليها هذا السبيل من         -٢٥١
وقيل . القضاء نطاقهاومع ذلك فقد حدد . سبل التظلم، فيما عدا احلاالت اليت نص القانون على استثنائها صراحة

مـثالً إنه إذا كان من الواضح أن كل عيب يؤدي إىل مشكلة دستورية ألن الدستور هو القاعدة العليا اليت تنبثق          
. منها مجيع التشريعات األدىن درجة يف النظام القانوين، فإن االنتهاك املباشر للدستور شرط أساسي لقبول التظلم               

خرى اليت ميكن وقوعها، بطريق مباشر أو غري مباشر أيضاً، أمام احملاكم العامة أو وينبغي الطعن يف االنتهاكات األ
 .العادية

 من قانون القضاء الدستوري لكل فرد ممارسة احلق يف التظلم سواء بامسه أو بالنيابة عن                ٣٣وجتيز املادة    -٢٥٢
فال : ييز إىل هذا السبيل من سبل التظلمولكن ال جتيز انتهاكات الدستور، مهما كانت خطرية، اللجوء بال مت. غريه

ولذلك ال جييز انتهاك قاعدة     . بـد من انتهاك حق أساسي وال يكفي احلرص على كفالة الشرعية بصورة جمردة             
 .أساسية من قواعد الدستور للفرد أن يتصرف جتاه اإلدارة كما تتصرف النيابة العامة

وال جتيز األحكام القضائية للدائرة قبول      . يتعلق بالقصر وال ختضـع أهلية التظلم ألي شرط، حىت فيما           -٢٥٣
 . املقدم من جهاز من أجهزة الدولة ضد هيئة عامة باستثناء البلديات)أمبارو(التظلم بطلب احلماية القضائية 
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والدائرة الدستورية التابعة للمحكمة الدستورية العليا هي اجلهة املختصة بالنظر يف دعاوى التظلم بطلب               -٢٥٤
وجيب أن تبني عريضة الدعوى العمل أو االمتناع عن العمل الذي يرى صاحب البالغ . )أمبارو(احلماية القضائية 

ويف غري . أنه انتهك أو مهدد باالنتهاك واسم املوظف أو اجلهة صاحبة التهديد أو االنتهاك واألدلة اليت يستند إليها
لقاعدة الدستورية املنتهكة إذا كان احلق املنتهك مبني        حـاالت االحـتجاج بالصكوك الدولية، ال داعي لذكر ا         

 .ويف حالة عدم معرفة هوية املوظف املعين، ترفع الدعوى ضد رئيسه املباشر. بوضوح

. ويعترب طرفاً أيضاً يف الدعوى الغري الذي تكون لـه مصلحة مباشرة يف القاعدة أو الفعل موضوع التظلم -٢٥٥
مشروعة يف نتيجة التظلم أن يتدخل يف الدعوى بصفته شريكاً للمدعي أو            وجيـوز للشخص الذي لـه مصلحة       

 .شريكاً للمدعى عليه

وجيوز تقدميه مبذكرة أو برقية أو بأي وسيلة        . وال خيضـع التظـلم إلجراءات أخرى وال يستلزم التوثيق          -٢٥٦
 مستوف للشروط املطلوبة،    وإذا مل يقدم صاحب التظلم األدلة املؤيدة لدعواه أو كان التظلم غري           . خطـية أخرى  

 .يدعى صاحب التظلم إىل إجراء التصحيحات الالزمة يف غضون األيام الثالثة التالية وإالّ رفضت دعواه

. وحيقـق يف الدعوى رئيس الدائرة أو القاضي الذي يعينه لذلك مع مراعاة التناوب الواجب بني القضاة               -٢٥٧
يا األخرى املختلفة الطابع، ما عدا دعاوى التظلم بطلب املثول أمام           ويتسم التحقيق باألولوية وتؤجل مجيع القضا     

 .احملكمة

 إىل تظلم سابق بل وال حاجة أيضاً إىل استنفاد  )أمبارو(وال حاجـة عند التظلم بطلب احلماية القضائية          -٢٥٨
 يف كوستاريكا دون     يقدم مباشرة  )أمبارو(والواقع أن التظلم بطلب احلماية القضائية       . سـبل االنتصاف اإلدارية   

 .حاجة إىل إجراء سابق، على الصعيد القضائي أو الصعيد اإلداري

ويـؤدي جمرد تقدمي التظلم إىل وقف سريان القوانني أو األحكام النظامية األخرى املطعون فيها ووقف                 -٢٥٩
ظف املعين على الفور    ويتم ذلك حبكم القانون ويبلغ به اجلهاز املختص أو املو         . األفعـال احملددة موضوع التظلم    

 .وبأسرع وسيلة ممكنة

وجيـوز مع ذلك للدائرة يف احلاالت البالغة اخلطورة أن تأمر بالتنفيذ أو مبواصلة التنفيذ بناء على طلب                   -٢٦٠
اإلدارة الـيت يتبعها املوظف أو اجلهاز املعين، بل ومن تلقاء نفسها، إذا كان وقف الفعل يؤدي أو من احملتمل أن                  

أضـرار أو خسائر حقيقية وفورية للمصلحة العامة تفوق األضرار أو اخلسائر اليت تلحق بالشخص               يـؤدي إىل    
املضرور، وجيب يف هذه احلالة أن تتخذ الدائرة ما تراه ضرورياً من تدابري وقائية حلماية حقوق وحريات صاحب                  

 .التظلم وجتنب حرمانه من نتائج التظلم يف حالة احلكم لصاحله

لقـرار الصـادر مبقبولية التظلم للسلطة املختصة مهلة مدهتا ثالثة أيام لتقدمي تقريرها وجييز هلا            وميـنح ا   -٢٦١
ويعترب التقرير املقدم مشفوعاً بيمني قانونية، ويعاقب املوظف       . االطـالع عـلى امللفات اإلدارية أو ملف القضية        

للشهادة الزور، وفقاً لطبيعة الوقائع املبينة يف املختص عن كل احنراف عن احلقيقة أو بيان مضلل بالعقوبات املقررة 
 .التقرير
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كإجراء )  من قانون القضاء الدستوري    ٧٥املادة   ()أمبارو(وقد يستخدم التظلم بطلب احلماية القضائية        -٢٦٢
لم مؤقت حلني الطعن يف دستورية أحد القوانني حيثما يكون إلغاء القانون املطعون يف دستوريته واجباً لقبول التظ                

 . أو رفضه)أمبارو(بطلب احلماية القضائية 

وباستثناء هذه احلالة، ترفض الدائرة قبول التظلم الذي يتعلق يف نفس الوقت بالقواعد الوسيطة والتدابري                -٢٦٣
املادة (التنفيذية أو إذا رأت أن الفعل موضوع التظلم يعتمد على قاعدة قانونية يف مرتبة أقل من القواعد الدستورية 

 ). من قانون القضاء الدستوري٤٨

وجيوز . وإذا تـبني مـن الـتقرير أن االدعاءات تقوم على أسس صحيحة، تعلن الدائرة مقبولية التظلم                 -٢٦٤
للقاضي، يف غري ذلك، أن يأمر جبمع معلومات معينة على الفور، وتنتهي مدة هذا اإلجراء بعد ثالثة أيام من تاريخ 

لّب األمر، يقدم الطاعن وصاحب البالغ، إن كانا شخصني مميَّزين، كما يقدم            تقـدمي األدلـة الالزمة؛ وإن تط      
وجيوز للدائرة أن تأمر باختاذ أي تدبري آخر قبل البت بصورة هنائية     . املوظف أو ممثل اإلدارة بياناً يسجل يف حمضر       

 .يف القضية

 املسؤولة أو املوظف املسؤول بالتعويض ويؤدي القرار الصادر بقبول التظلم تلقائياً إىل احلكم على اجلهة" -٢٦٥
ومن اجلدير بالذكر أن املسؤولية تنعقد بدون       . وبدفـع املصـاريف القضائية وينفذ هذا القرار بالطرق اإلدارية         

 ). من قانون القضاء الدستوري٥١املادة " (إجراءات قضائية وبأنه ال جيوز الطعن يف هذا القرار

م املطالبة بالتعويض عن تعطيل اآلثار املترتبة على اإلجراء موضوع التظلم           وال جيوز يف حالة رفض التظل      -٢٦٦
 ".كيدياً"وجيوز فقط احلكم على صاحب التظلم بدفع املصاريف إذا ُرئي أن اإلجراء الذي اختذه كان 

. )وأمبار(وال حيـدد قانون القضاء الدستوري مهلة لكي تبت احملكمة يف التظلم لطلب احلماية القضائية             -٢٦٧
ولكن تسري مع ذلك املبادئ العامة اليت تقضي بأن يكون اإلجراء تلقائياً وسريعاً كما تسري القاعدة اليت تقضي 

على وجه األولوية بعد دعاوى التظلم بطلب املثول أمام احملكمة          " بصورة متميزة "بوجـوب معاجلة تلك الطعون      
 ). من قانون القضاء الدستوري٣٩املادة (

وإذا مل يتم ذلك .  اجلهاز املختص أو املوظف املعين أن ينفذ القرار النهائي الصادر بدون تأخريوجيب على -٢٦٨
 ساعة من صدور القرار، تطلب الدائرة إىل الرئيس املباشر للموظف املعين تنفيذ القرار وتأمر يف                ٤٨يف غضـون    

التنفيذ؛ وإذا مل ينفذ الرئيس املباشر      نفـس الوقت باختاذ اإلجراءات الالزمة ضد املسؤول أو املسؤولني عن عدم             
 ساعة تأمر الدائرة باختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد الرئيس املباشر، فيما عدا املوظفني  ٤٨القرار بعد مرور    

 .الذين يتمتعون بامتيازات خاصة، حيث تقوم يف هذه احلالة بإبالغ النيابة العامة الختاذ اإلجراءات الالزمة

جيـوز الطعـن يف قرارات الدائرة ولكن جيوز عند االقتضاء اختاذ ما يلزم من اإلجراءات فيما يتعلق                وال   -٢٦٩
وجيوز توضيح قرارات الدائرة أو تكملتها بناء على طلب أحد األطراف، شريطة أن يقدَّم الطلب يف                . باملسؤولية

 التنفيذ إذا اقتضى تنفيذ القرار على أمت        ظرف ثالثة أيام، ومن تلقاء الدائرة املختصة يف أي وقت، حىت يف مرحلة            
 .وجه ذلك
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جيوز تقدمي التظلم يف أي وقت ما دام االنتهاك أو التهديد أو            " من القانون املذكور     ٣٥وعمـالً باملادة     -٢٧٠
الضرر أو املنع قائماً ويف ظرف شهرين من وقت توقف األثر املباشر لتلك األفعال على الشخص املضرور توقفاً                   

وإذا كانت املسألة تتصل حبقوق مالية حبتة أو حبقوق أخرى ميكن إثبات انتهاكها بصورة كافية، يقدم                . كـامالًَ 
 ".التظلم يف غضون شهرين من تاريخ علم الشخص املضرور بالوقائع ووضعه يف موقف جييز له التظلم قانوناً

لسقوط احلق يف التظلم بطلب     وهكـذا، ال توجـد بصفة عامة مدة حمددة لسقوط الدعوى بالتقادم أو               -٢٧١
.  ما دام انتهاك احلق األساسي أو التهديد بانتهاكه أو اإلخالل به أو تقييده مستمراً              )أمبارو(احلمايـة القضائية    

 ".األفعال الضارة اليت هلا مفعول أو أثر دائم"وتسري هذه القاعدة على ما قد يسمى بعبارات قانون العقوبات 

قدمي التظلم فيما يتصل باألفعال ذات األثر الفوري هي شهرين بعد توقف أثرها املباشر              واملهلة احملددة لت   -٢٧٢
ويف هذه احلالة ميكن القول بوجود تنازل ضمين مشروع من جانب الضحية اليت ال تقدم تظلماً قبل . على الضحية

 .فوات شهرين على توقف أثرها املباشر

 يف املهلة احملددة الطعن يف الفعل أو التدبري         )أمبارو(ية القضائية   وال ميـنع عدم تقدمي التظلم بطلب احلما        -٢٧٣
 ). من قانون القضاء الدستوري٣٦املادة (أمام حماكم أخرى إذا كان القانون يسمح بذلك 

  من جهات تابعة للقانون اخلاص)أمبارو(التظلم بطلب احلماية القضائية  `٣` 

ما أمهية أن يكون املرء حراً يف الدولة إن مل يكن حراً يف             : "بوبيوقـال رجل القانون اإليطايل، نوربريتو        -٢٧٤
وما أمهية أن يكون املرء حراً سياسياً إن . وما أمهية أن تكون الدولة دولة دستورية إذا كان اجملتمع مستبداً. اجملتمع

 ويف نطاق الدولة؛ فهي متس      وال ميكن أن تقتصر مسألة احلرية على احلرية أمام الدولة         ... مل يكن حراً اجتماعياًَ     
نظام اجملتمع املدين بأكمله وال ميس األثر املترتب عليها املواطن بصفته هذه، أي كشخصية عامة، بل ميس اإلنسان 

 .)١٨("مبجمل صفاته أي ككائن اجتماعي

فال بد يف عاملنا احلديث من وجود هيئات مهمتها هي . ومـن هنا جاءت ضرورة وضع ضمان دستوري     -٢٧٥
والتظلم القضائي الذي يؤدي إىل محاية الفرد وجرب ما قد ترتكبه جهات . اية حقوق الفرد وحرياته بصورة فعالةمح

 .تابعة للقانون اخلاص من انتهاكات هو جزء ال يتجزأ من النظم الدميقراطية احلديثة

قانون اخلاص هو تسوية مجيع      من اجلهات التابعة لل    )أمبارو(وبالطـبع، ليس الغرض من طلب احلماية القضائية          -٢٧٦
فالقضايا تتطلب أحياناً   . اخلالفات ذات الطابع اخلاص اليت ميكن وقوعها، وال حيل هذا الطلب إطالقاً حمل احملاكم العادية              

 .مناقشات أوسع نطاقاً وأدلة دامعة وقضاة احملاكم العادية لديهم القدرة على تقييم الوقائع مبزيد من االعتدال واالتزان

احلقوق الدستورية وحقوق اإلنسان    (وبيـنما ال يـثري حتديد احلقوق األساسية اليت ينبغي الدفاع عنها              -٢٧٧
أية صعوبات يف دعاوى التظلم العادية بطلب احلماية ) املنصوص عليها يف الصكوك الدولية السارية يف كوستاريكا

                                                      

)١٨( Hernandez Valle, Rubén, La tutela de los derechos fundamentales (Guaranteeing 

fundamental rights), Editoral Juricentro, San José, Costa Rica, 1990, p. 107. 
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 من جهات تابعة للقانون اخلاص      )أمبارو(ضائية  فإن األمر أكثر تعقيداً عند طلب احلماية الق       ) أمبارو(القضـائية   
ونشك كثرياً يف استصواب    ). كحق رفع العرائض  (لصـعوبة حتديـد احلقوق اليت ميلكوهنا يف مواجهة السلطات           

 .توسيع نطاق هذه احلقوق ليشمل العالقات بني األفراد، وإضفاء طابع احلقوق األساسية عليها

وجييز . وستاريكا مدة طويلة وليس من النادر أن تتجاوز مخس سنوات         وتستغرق الدعاوى القضائية يف ك     -٢٧٨
عندما يتبني أن سبل التظلم القضائية العادية غري كافية أو ليست من  "... )أمبارو(القانون طلب احلماية القضائية 

 ). من قانون القضاء الدستوري٥٧املادة " (السرعة ما يسمح بصون احلريات واحلقوق األساسية

ويـبلغ الشخص أو الكيان املسؤول عن الضرر أو التهديد أو االمتناع مبقبولية التظلم ومينح مهلة مدهتا                  -٢٧٩
 .وجيوز متديد املهلة إذا مل تكن كافية بسبب املسافة. ثالثة أيام لتقدمي أدلة النفي خطياً بأسرع السبل املمكنة

متناع عن الفعل موضوع التظلم، ويأمر بتطبيق       ويعلن القاضي قبول التظلم وعدم مشروعية الفعل أو اال         -٢٨٠
األحكام القانونية ذات الصلة وفقاً للشروط املبينة يف احلكم كما حيكم على الشخص أو الكيان املعين بالتعويض                 

 .وبدفع املصاريف القضائية

خص املعين  وإذا كـان الفعـل الـذي كان سبباً يف التظلم سلبياً، يأمر القاضي الكيان املختص أو الش                  -٢٨١
 .وتسوى املسائل املتعلقة بالتعويض وبدفع املصاريف القضائية باإلجراءات املدنية العادية. بالتصرف وفقاً للقانون

وإذا كان الفعل املطعون فيه قد توقف تأثريه وقت إعالن قبول التظلم أو كان أسلوب ارتكابه ال يسمح                   -٢٨٢
 ملرتكب الفعل بعدم ارتكاب فعل مماثل يف املستقبل وحيكم بالتعويض           برد حقوق اجملين عليه، يوجه القاضي إنذاراً      

 .وبدفع املصاريف القضائية

 ليس تسوية اخلالفات املتعلقة     )أمبارو(ومن اجلدير بالذكر أن اهلدف من التظلم بطلب احلماية القضائية            -٢٨٣
 الغرض جيرده من جوهره وجيعله      بصـالحية القوانني للتطبيق إذ توجد سبل تظلم أخرى لذلك، واستخدامه هلذا           

 إالّ  )أمبارو(وال جيوز اللجوء إىل التظلم بطلب احلماية القضائية         . جهازاً لضبط قانونية األفعال وليس دستوريتها     
للطعـن يف أفعـال تصدر عن سلطة ما أو موظف أو مستخدم معني وختل باحلقوق املكرسة يف الدستور أو هتدد         

 ).١٩٨٦يناير / كانون الثاين٣١ األوىل الصادر يف قرار الدائرة(باإلخالل هبا 

 اإلطار التشريعي والوظيفي لدائرة أمني املظامل )ج( 

 املسمى يف ١٩٩٢نوفمرب  / الصادر يف تشرين الثاين    ٧٣١٩أنشئت دائرة أمني املظامل مبوجب القانون رقم         -٢٨٤
، املستكمل فيما بعد باملرسوم رقم      "أمني املظامل قانون إنشاء دائرة    "مث  " قانون إنشاء وظيفة أمني املظامل    "األصـل   
 .)١٩( بشأن الئحة أمني املظامل٢٢٢٦٦

                                                      

أغسطس / آب ١٧ الصادر يف    ١٥٥املطبعة الوطنية، نشر يف العدد      : قـانون إنشاء دائرة أمني املظامل      )١٩(
 ."La Gaceta" من اجلريدة الرمسية ١٩٩٤
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:  من قانون إنشاء دائرة أمني املظامل اختصاص هذه الدائرة وتنص بالتحديد على ما يلي              ١٢وحتدد املادة    -٢٨٥
ائية طبقاً للدستور والقانون،    جيـوز لدائرة أمني املظامل أن تقوم، دون اإلخالل بالسلطات املخولة للهيئات القض            "

. بالتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهة أخرى هبدف إظهار احلقيقة فيما يتصل بتصرفات القطاع العام
ولكن ال جيوز هلا أن تتدخل بأي شكل من األشكال يف القرارات اليت تتخذها احملكمة االنتخابية العليا يف املسائل                   

 ".املتصلة باالنتخابات

وال خيل تدخل دائرة أمني املظامل بالسلطة اإلدارية للقطاع العام يف أفعاهلا أو إجراءاهتا املادية أو امتناعاهتا  -٢٨٦
وهي مسؤولة عن الدفاع عن حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية . ويقتصر اختصاصها يف الواقع على مراقبة املشروعية

املادة (ع العام وعن محاية مصاحل اجملتمع يف عالقته مع القطاع العام           وإحالة الشكاوى اجلماعية املرفوعة ضد القطا     
 ). من قانون إنشاء وظيفة أمني املظامل١٤

وفيما يتعلق بالوظيفة الرقابية، تباشر دائرة أمني املظامل وظيفتها بناًء على طلب من جهة أخرى، أي بناًء                 -٢٨٧
وقد قامت، على سبيل املثال، بدراسات عن       . جمال معني وجيوز هلا أن تقوم بدراسات موقعية يف        . عـلى شكوى  

 .نظام السجون ونظام الصحة وعن وضع السكان األصليني يف كوستاريكا

- - - - - 

 


