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 ٢٠٠٦الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨ إىل ٣يف، من جن

 *من جدول األعمال املؤقت) هـ (١٤البند 
: املــــسائل االجتماعيــــة ومــــسائل حقــــوق اإلنــــسان 

    ية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمفوض
 موجهـة إىل األمـني العـام مـن نائبـة املمثـل              ٢٠٠٦مـارس   /ذار آ ٨رسالة مؤرخة     

 الدائم لكوستاريكا لدى األمم املتحدة
  

ادتكم طــي هــذه الرســالة مــذكرة وزيــر الــشؤون اخلارجيــة   عيــشرفين أن أحيــل إىل ســ 
إىل ادتكم تقـدمي اقتــراح  عسـ فيهــا إىل والدينيـة لكوسـتاريكا، روبرتـو توبــار فاخـا، الـيت يطلـب       

بــضم كوســتاريكا لعــضوية اللجنــة التنفيذيــة ملفوضــية األمــم   تــصادي واالجتمــاعي الــس االق
 ).انظر املرفق(املتحدة لشؤون الالجئني 

 تشاسولماريا ايلينا  )توقيع(
 السفرية
 القائمة باألعمال بالنيابة
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 املوجهة إىل األمني العـام مـن نائبـة         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٨مرفق الرسالة املؤرخة      
 م املتحدةألمئم لكوستاريكا لدى ااملمثل الدا

 
ــة   عيــشرفين إبــالغ ســ   ــة التنفيذي ــة كوســتاريكا يف أن تنــضم لعــضوية اللجن ادتكم برغب
 .ة األمم املتحدة لشؤون الالجئنيملفوضي

إن لكوستاريكا تارخيا عريقا يف منح املالذ وحق اللجـوء ملـن حيتـاج إليـه؛ فلطاملـا متتـع                     
الرجــال والنــساء ونعمــوا مبنــاخ مــن االحتــرام الكامــل لكافــة باحلمايــة يف أراضــيها اآلالف مــن 

 . حقوقهم
كوسـتاريكا حاليـا بـني دول العـامل الــيت تـستقبل العـدد األكـرب مـن الالجــئني         وتنـدرج   

 كيلــومتر ٥١ ٠٠٠عــن وهــي، مبــساحتها الــيت ال تزيــد . وذلــك باملقارنــة مبــساحتها ومواردهــا
، تـأوي أكـرب عـدد مـن الالجـئني           األربعة ماليـني نـسمة    بالكاد  مربع وسكاا الذين يتجاوزون     
 ١٢٠وال تزال تتلقى شهريا ما يقـرب مـن          )  الجئ ١٣ ٥٠٠(املعترف م يف أمريكا الالتينية      

 يف ٥٣يف املتوســط  الالجـئ  ركـز  االعتــراف مبعـدل طلبـا جديـدا مـن طلبــات اللجـوء، ويبلـغ م     
 .يعة املستوىوتتبع يف عملية تقرير مركز الالجئ معايري رفاملائة 

إننا نتطلـع إىل أن يقبـل الـس االقتـصادي واالجتمـاعي طلـب كوسـتاريكا هـذا وأن                     
يوصــي اجلمعيــة العامــة بزيــادة عــدد أعــضاء اللجنــة التنفيذيــة ملفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون    

وبالنظر إىل ما لكوستاريكا من خـربة يف هـذا اـال، فـإن بوسـعها أن                 . الالجئني عضوا واحدا  
 .م إسهاما إجيابيا يف عمل اللجنةتسه

 فاخاروبرتو توبار  )توقيع(
 


