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أوال -املنهجية وعملية التشاور
 -1تشك ك ككك مس ك ك ك لة تعزيك ك ككز حق ك ك ككوق اإلنسك ك ككان ومحايتهك ك ككا أح ك ك ككد ك ك ككاور النظك ك ككا السياس ك ك ككي
الكوسككتاريكي .وابإلضككافة ذ كلككو ،ووفق ك ا للدسككتور والس كواب القضككا ية ،تسككمو معككايح حقككوق
اإلنسان على أحكا الدستور.
ككال حقككوق
 -2و حككد اآلليككات الس يسككية املنش ك ة للوفككاء لختلككف اللتزامككات الدوليككة
اإلنسان املنبثقة عن النظا العاملي أو النظا اإلقليمي هي "اللجنة املشرتكة بني املؤسسات ملتابعة
وتنفيذ اللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان" ،اليت أُنشئت بوصفها هيئكة استشكارية للسكل ة
التنفيذية ،لتنسي عملية تنفيذ اللتزامات الدولية ال حقكوق اإلنسكان علكى الصكعيد الكوط ،
هبككد زايدة مسككتو تعزيككز هككذه احلقككوق ومحايتهككا .وقككد أنشككئت هككذه اللجنككة لوج ك املسسككو
التنفيذي رقم .36776-RE
 -3و عمليككة التحضككح للجولككة الثالثككة مككن السككتعساش الككدوري الشككام  ،كككلت اللجنككة
املشرتكة بني املؤسسات ملتابعة وتنفيكذ اللتزامكات الدوليكة املتعلقكة حبقكوق اإلنسكان عنصكسا أساسكي ا
جتميع املعلومات بش ن اإلجنازات واملبادرات ال حقكوق اإلنسكان ،ابلنظكس ذ أاكا تتك لف
من ممثلني ملؤسسات الدولة اليت هلا دور محاية حقوق اإلنسان.
 -4واسككتندت عملي ككة التشككاور م ككع هككذه املؤسس ككات ابلتحديككد ذ التوص ككيات املقبولككة خ ككالل
اجلول ككة الثاني ككة  ،)2014ال ككيت أُطلع ككت عليه ككا حينه ككا ،وطُل ك ليه ككا لحق كا أن تق ككد تقسي كسا بش ك ن
تنفيذها .وجكس تنظكيم املعلومكات اةمعكة وهليلهكا و دماجهكا هكذا التقسيكس .ولجكسد عكداد مسكودة
هذه الوثيقكة ،أُطلعكت عليهكا خمتلكف منظمكات اةتمكع املكدين ككي تُبكدي آراءهكا وتوصكيا ا و كواللها
بش ن خمتلف املسا اليت تناولتها.
 -5و  23ك ككانون الثاين/ين ككايس  ،2019نُظ ككم لق ككاء لتق ككد التقسي ككس ذ الك كسأي الع ككا  .وق ككد
اركت فيه مؤسسات حكومية ومكت أمني املظكا وممثلكون عكن اةتمكع املكدين .وجكس تشكجيع
املشاركة وحث املشاركني على تقد مالحظا م كتابيا.

اثنيا -اإلطار القانون واملؤسسي
ألف -اإلطار القانوين
 -6كوستاريكا مدافع قكوي عكن القكانون الكدو  ،وقكد صكدقت هلكذا السكب حكن اآلن علكى
معظم الصككو العامليكة واإلقليميكة حلقكوق اإلنسكان .وخكالل السكنوات اسمكس األخكحة ،جسكدت
دولة كوستاريكا اتساق خ اهبا من خالل التصدي على اتفاقية منظمة العم الدولية رقم 189
بش ك ن العم ككال املنككزليني ،ال ككيت دخل ككت حيككز النف ككاك  20كككانون الثاين/ين ككايس  ،)1 2015وعل ككى
الربوتوكول الختياري امللح ابلعهد الدو اساص ابحلقوق القتصادية والجتماعيكة والثقافيكة
عا .)2 2014
 -7و عا  ،2015أُدخ تعدي على املادة  1من الدسكتور ،يكنع علكى التعدديكة اإلثنيكة
والثقافية للبلد .وكان الغسش من كلو كفالة احرتا التنوع الثقا .
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 -8وفيمككا يتعل ك بتقككد التقككاريس ذ جلككان حقككوق اإلنسككان التابعككة لألمككم املتحككدة ،قككدمت
كوسككتاريكا خككالل الفككرتة  2019-2014تقسيسهككا الككدوري اسككامس ذ اللجنككة املعنيككة ابحلقككوق
القتصك ك ككادية والجتماعيك ك ككة والثقافيك ك ككة وتقسيسهك ك ككا الك ك ككدوري السك ك ككادمل ذ اللجنك ك ككة املعنيك ك ككة حبقك ك ككوق
اإلنسان  )3وتقسيسها الدوري السابع ذ اللجنة املعنية ابلقضاء علكى التمييكز ضكد املكسأة وتقسيسيهكا
اسككامس والسككادمل بش ك ن اتفاقيككة حقككوق ال ف ك  .و الوقككت ال كساهن ،يوجككد املساح ك النها يككة
التقسيككس امل لككوت تقد ككه ذ جلنككة مناهضككة التعككذي والتقسيككس املتعل ك حبككالت الختفككاء القسككسي،
ويُتوقع ابلتا تقد هما عا .2019
 -9و عككا  ،2015اعتمككد البلككد ،مككن خككالل املسسككو التنفيككذي رقككم  ،3889تعككديالت
كمبككال لنظككا رومككا األساسككي للمحكمككة اجلنا يككة الدوليككة هب كد تعزيككز اختصككاص هككذه احملكمككة
فيما يتعل جبس ة العدوان .)4

 -10و عككا  ،2017دخك حيككز النفككاك صككالا قككانون العمك  ،الككذي اك دد تشكسيعات البلككد
ككال العم ك  .ويعككزز هككذا اإلصككالا نظككا الضككمان الجتمككاعي الككذي ميككز كوسككتاريكا ر ي كا،
حيككث تتمثك حككد ركككا زه حظككس أي ككك مككن أ كككال التمييككز العمك  ،سكواء علكى أسككامل
السن ،أو النتماء اإلثك  ،أو نكوع اجلكنس ،أو الكدين ،أو العكسق ،أو لكح كلكو .وابإلضكافة ذ يئكة
بيئة عم ٍ يسودها الحرتا  ،فهو يتوخى حقاق العدالة ال العم على حنو سسيع وفعال.
 -11وأصبحت كوستاريكا أول بلد العا يعيد أتكيد التزا مجكاعي رفيكع املسكتو بتحقيك
أه ككدا التنمي ككة املس ككتدامة .فف ككي  9أيلول/س ككبتمرب  ،2016وبع ككد التوقي ككع عل ككى امليث ككاق ال ككوط
طار التنمية الشاملة والستدامة البيئيكة بغكسش
السامي ذ هقي تغيحات هيكلية طويلة األج
"عككد تككس أي أحككد خلككف السك ك " ،أرسككت كوسككتاريكا أسككس نشككاء هيك ك للحوكمككة الشككاملة
واملتنوعة واملتعددة اجلهات الفاعلة من أج تنفيذ خ ة التنميكة املسكتدامة لعكا  2030البلكد.
و املنتككد السياسككي السفيككع املسككتو لعككا  ،2017قككدمت كوسككتاريكا أول تقسيككس وطك طككوعي
بشك ن أهككدا التنميككة املسككتدامة ،وهديككدا اهلككد  ،1القضككاء علككى الفقككس واهلككد  ،2القضككاء
عل ككى اجل ككوع واهل ككد  ،3الص ككحة والسفاهي ككة واهل ككد  ،5املس ككاواة ب ككني اجلنس ككني واهل ككد ،9
الصناعة والبتكار واهلياك األساسية واهلد  ،14حفظ الكا نات البحسية.

ابء -اإلطار املؤسسي
 -12فيما يتعل حبماية حقكوق املكواطنني ومصكاحلهم ،يعتكرب مكتك أمكني املظكا اهليئكة املكلفكة
بكفالة اتساق أداء الق اع العكا مكع مبكاد اآلدات العامكة والعدالكة والتشكسيعات الوطنيكة وككذلو
اللتزامات الدولية .ولذلو ،فهو ،و ن كان بعا للسل ة التشسيعية ،يض لع أبنش ته ابسكتقاللية
اةككالني الككوييفي واإلداري و ا ككاك الق كسارات  .)5ويعم ك مكت ك أمككني املظككا أيض ك ا بوصككفه
اآللية الوطنية ملنع التعذي .)7 )6
 -13و عا  ،2018اعتمدت دولة كوستاريكا ،مكن خكالل املسسكو التنفيكذي ،932-40
"اآلليككة العامككة للتشككاور مككع الشككعوت األصككلية" .وتسككتجي هككذه اآلليككة لتوصككيات مقككسر األمككم
املتحككدة اسككاص املعك ابلشككعوت األصككلية .ويقككرتا تقسيككس املقككسر اسككاص جكساء حكوار تشككاركي مككع
الشكعوت األصككلية الثمانيككة املوجككودة اإلقلكيم الككوط  ،ويشككدد علككى التكزا الدولككة اجكساء مشككاورة
معها احلالت اليت قد س فيها تدبح أو مشسوع ما حبقوقها اجلماعية.
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 -14وبُذلت جهود من أج منح حيز مهم ملنظمات اةتمكع املكدين طكار اللجنكة املشكرتكة
بني املؤسسات ملتابعة وتنفيذ اللتزامات الدولية املتعلقكة حبقكوق اإلنسكان حكن يتسك هلكا املسكا ة
عم اللجنة و عداد التقاريس لوج اتفاقيات حقوق اإلنسان .)8
 -15ونُشست عا  2018خ ة التنمية الوطنية والستثمار العا للفكرتة ،2022-2019
اليت اعتَربت ألول مسة مشكاركة املكواطنني عنصكسا ابتككارايا وأساسكي ا لتوجيكه عمك احلكومكة وصكانعي
القكسارات فيمككا يتعلك ابلحتياجككات احلقيقيككة للسكككان .وابإلضككافة ذ كلككو ،أُعككدت هككذه اس ككة
اسككتنادا ذ اككت التنميككة املسككتدامة .وتتضككمن  138مؤ كسا ت كستبك بشككك مبا ككس أو لككح مبا ككس
لؤ سات أهدا التنمية املستدامة احملددة لكوستاريكا .)9

 -16و ع ككا  ،2019تعت ككز كوس ككتاريكا ط ككالق خ ككة خف ككا انبع ككااثت الكسب ككون اس ككة
السرتاتيجية لكوستاريكا للفرتة  ،2050-2018اليت د ذ زالة الكسبون مكن القتصكاد
طار مباد هقي النمو القتصادي الشام  ،الذي ينسجم مع البيئة ويكوفس فكسص العمك الال ك
ويقلع مستوايت الفقس وعد املساواة .)10

اثلثا -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ألف -حقوق فئات معينة م السكان
 -1املرأة واملساواة وعدم التمييز
 -17تشك السياسة الوطنية للمسكاواة الفعليكة بكني املكسأة والسجك للفكرتة ،2030-2018
الوقت الساهن ،السكيزة األساسية لسكرتاتيجية البلكد املتعلقكة بتنفيكذ أهكدا خ كة التنميكة املسكتدامة
لعككا  ،2030ول سككيما اهلككد  5املتعل ك بتحقي ك املسككاواة بككني اجلنسككني واكككني مجيككع النسككاء
والفتيات  .)11وتتضمن هذه السياسة أربعة اور ،هي ثقافة احلقوق من أج املساواة ،وتقاسم
الوقت ،وتقاسم الثسوة ،وتقاسم السل ة.
 -18وم ككن أجك ك تش ككجيع وتعزي ككز ثقاف ككة املس ككاواة والحك كرتا وكفال ككة حق ككوق اإلنس ككان جلمي ككع
األ خاص ،ول سكيما النسكاء ،تكنظم دولكة كوسكتاريكا محكالت لتوعيكة املكواطنني  ،)12وتنفكذ بكسامت
لتدري املويفني العامني ال املساواة بني اجلنسني.
 -19و د محالت مثك محلكة "أنكت اآلن مسكتعدة" ،الكيت دعمتهكا احملكمكة النتخابيكة العليكا ،أو
محلككة "أي سياسككية" ،الككيت أُطلقككت خككالل العمليككة النتخابيككة لعككا  ،2018ذ زايدة مشككاركة النسككاء
القي ككادايت احلي ككاة السياس ككية وط ككسا قض ككااي امل كسأة املض ككمار السياس ككي ح ككني تت ككوخى مح ككالت
أخككس  ،مث ك محلككة "األمككس يهمنككا لنكككافح التحككسن اجلنسككي" ،الككيت نُظمككت بككدعم مككن وزارة األ ككغال
العامة والنق  ،توعية النساء لع التحسن اجلنسي وسا النق العا واإلبالغ عنه .)13
 -20وينظم املعهد الوط للمسأة بدوره منذ عكا  2015دورات لتكدري املكويفني الصكحيني
ككال الص ككحة اجلنس ككية واإلجنابي ككة ،ول س ككيما السعاي ككة واملعامل ككة اإلنس ككانية خ ككالل عملي ككات ال ككولدة
وبع ككدها ،وق ككد أُدرج ككت مب ككاد ه ككذه ال ككدورات ومباد ه ككا التوجيهي ككة بك كسامت وأدل ككة وكتيب ككات .)14
وابإلضافة ذ كلو ،توجد داخ املعهكد الكوط للمكسأة وحكدة خاصكة مكلفكة لتابعكة وتنظكيم دورات
تدريبي ككة دوري ككة لفا ككدة النس ككاء السياس ككيات والقي ككادايت  .)15و ككال التعل ككيم ،ج ككس نقك ك ب ككسيمت
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"املدرسة مكن أجك التغيكح" املتعلك بتعزيكز املنكاهت الدراسكية مكن أجك املسكاواة والتغيكح الثقكا  ،الكذي
كان يقوده املعهد الوط للمسأة حن عا  ،2015ذ وزارة التعليم العكا إلضكفاء ال كابع املؤسسكي
عليه وتوسيع ن اق خدماته ليشم مجيع مؤسسات التعليم البتدا ي البلد .)16
 -21و  21اوز/يوليككه  ،2017وعق ك مفاوضككات بككني املعهككد الككوط للم كسأة والصككندوق
الكوسككتاريكي للضككمان الجتمككاعي ،صككدرت اللكوا ح التنظيميككة لتسككجي أرابت عمك العككامالت
املنزليات أبجس ولنظا الت مني القا م على ال رتاكات اساص هبكن ،الكذي تسكتفيد منكه العكامالت
بدوا جز ي ،مما أفضى أق من سنة ذ زايدةٍ نسبتها  25املا ة أتمني هؤلء النساء.
 -22وفيمك ك ككا يتعل ك ك ك بتقك ك ككد السعايك ك ككة ذ النسك ك ككاء املنك ك ككاط السيفيك ك ككة والسك ك ككعي ذ هسك ك ككني
أوضاعهن  ،)17أد ت اس ة الوطنية لتنمية املنكاط السيفيكة للفكرتة  ،2022-2017الكيت وضكعها
معهد التنمية السيفية ،املنظور اجلنساين اور عملها اسمسة .و هذا الصدد ،أُجنزت مشاريع
ككن ،يه ككد أح ككدها ذ تعم ككيم مساع ككاة املنظ ككور اجلنس ككاين خ ككدمات التس ككوي وال تم ككايت
واملساعدة التقنية ق اع الزراعة.
 -23وابإلضككافة ذ كلككو ،أُدخلككت تعككديالت علككى نظككا مككنح األراضككي وسككندات ملكيتهككا
للنسككاء رابت األسككس املعيشككية  ،)18وأُعيككدت هيكلككة إلككوكا اإلدارة اإلقليميككة مككن خككالل تشكككي
اةالس اإلقليمية للتنمية السيفية اليت تعزز الدور السايدي للنساء السيفيات واملزارعات .)19
 -24أمككا وصككوص احملككور السابككع للسياسككة الوطنيككة للمسككاواة الفعليككة بككني املكسأة والسجك  ،املتعلك
بتقاسككم السككل ة والتمكككني السياسككي للمكسأة ،فقككد أثبتككت اإلدارة احلاليككة لككس يس اجلمهوريككة ،السككيد
كارلومل ألبارادو كيسكادا ،التزامهكا بكفالكة املسكاواة بكني اجلنسكني مكن خكالل تشككي أول حكومكة
قا مة علكى املناصكفة ريكجل اجلمهوريكة ،تضكم  12امكسأة ممكا موعكه  25وزيكسا ،ومعك كلكو أن
مش ككاركة املك كسأة املناصك ك الوزاري ككة تع ككادل  48املا ككة .وابإلض ككافة ذ كل ككو ،وكنتيج ككة لقك كسار
احملكمككة النتخابيككة العليككا رقككم  ،3603-E8-2016الككذي أرسككى مبككدأ التنككاوت األفقككي املناص ك
العليكا املقاطعكات ،أفضكت النتخككاابت التشكسيعية لعكا  2018ذ أعلكى نسككبة مكن اثيك املكسأة
ريجل البلد ،حبصوهلا على  45,6املا ة من املقاعد اةالس التشسيعية .)20
 -25وعالوة على كلو ،اعتُمدت السياسة الوطنية ملعاجلة ومنع العنف ضد النساء من مجيكع
األعمككار للفككرتة  ،2032-2017الككيت تقككو علككى احملككاور التاليككة تعزيككز ثقافككة خاليككة مككن السككي سة
الذكوريككة وتعزيككز املواقككف الذكوريككة الداعمككة للمسككاواة ومنككع العنككف وتنسككي مبككادرات الق ككاعني
الع ككا واس ككاص للتنمي ككة الجتماعي ككة واحلماي ككة الفعال ككة ،والس ككتفادة احلقيقي ككة ،والعناي ككة الواجب ككة،
واملعاقبككة وعككد عككادة اإليككذاء والوقايككة والسعايككة الشككاملة .ووصككوص احملككور املتعل ك بتعزيككز ثقافككة
خالية من السي سة الذكورية ،يُتوخى تسليك الضوء على العنف السمزي والتصدي له ابعتبار كلو
عنص كسا أساسككيا لتشككجيع السكككان علككى تب ك تصككورات لككح إل يككة بشك ن امل كسأة والسج ك تسككتند ذ
مباد منع العنف ،وكفالة املسكاواة والعالقكات املتسكاوية واحكرتا جسكد املكسأة وكسامتهكا والعكرتا
ابلختالفات وتقديسها  .)21وتضم هذه السياسة ورا خمصص ا ابلتحديد ملنع قت اإلي  ،يستند
ذ اجلهود املؤسسية والتشسيعية املتعلقة بكشف حالت قت اإلي ومعاجلتها .وادد الوقت
كاته اآلليات الوقا ية حالت اس س .)22
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 -26ووفقا لنموكا احلوكمة الذي حددته السياسة ،فالنظا الكوط ملعاجلكة ومنكع العنكف ضكد
املسأة والعنف العا لي هو الذي ينس ويسصد عم الدولة من أج منع العنف ضد املسأة واملعاقبة
والقضاء عليه .و عكا  ،2018وقعكت السكل ة التنفيذيكة علكى املسسكو واألمكس التكوجيهي اللكذين
يعت كربان منككع ومعاجلككة العنككف ضككد امل كسأة أولوي كةا وطني كةا ويتضككمن املسسككو ح كوا  40ج كساءا ويُلككز
مجيككع كيككايت الدولككة بوضككع أو تعزيككز ال كربامت الساميككة ذ منككع ومعاجلككة العنككف ضككد امل كسأة ،لككا
كلككو نشككاء مساكككز جديككدة لتككوفح خككدمات السعايككة الشككاملة واإلي كواء للنسككاء وأبنككا هن ،وتوسككيع
ن ككاق اللجككان احملليككة للسعايككة الفوريككة ومتابعككة احلككالت الككيت تن ككوي ذ حككد كبككح علككى خ ككس قتك
اإلي  ،و نشاء مساكز جديدة للدعم الجتماعي املناط املعسضة للخ س .)24 )23
 -2األطفال واملراهقون
 -27جتككدر اإل ككارة فيمككا يتعل ك بشككؤون ال ف ك ذ تنقككيح السياسككات العامككة ،مث ك السياسككة
الوطنيككة لشككؤون األطفككال وامل كساهقني للفككرتة  ،)25 2021-2009ال كيت تسككتند ذ دراسككة هليليككة
تشاركية ومتعكدد الق اعكات لاللتزامكات الدوليكة والتشكسيعات الوطنيكة  .)26ويتمثك هكدفها الس يسكي
الع كرتا ابألطفككال وامل كساهقني ابعتبككارهم أصككحات حقككوق كككاملي األهليككة .وأُدرجككت خ ككة
العم املتعلقة هبا اس ة الوطنية لشؤون األطفال واملساهقني للفرتة  ،2019-2015اليت هدد
أهدا الربامت واألنش ة هذا اةال واآلجال الزمنية لتنفيذها.
 -28ولكفال ككة تكامك ك السك كرتاتيجيات السامي ككة ذ خف ككا مع ككدلت النق ككاع ع ككن الدراس ككة
والس ك ككتبعاد منه ك ككا وض ك ككمان تنفي ك ككذها عل ك ككى حن ك ككو فع ك ككال ،وض ك ككعت وزارة التعل ك ككيم الع ك ككا خك ك ككالل
الفككرتة  2017-2015اسكرتاتيجيات مؤسسككية ،مثك محلككة "سككو أتسككج "  .)27ومشككسوع دعككم
التعليم  80مؤسسكة تعليميكة ،أفضكت ذ تسكجي أدد معكدلت السكتبعاد مكن الدراسكة علكى
الصككعيد الككوط خككالل السككنوات األخككحة .وعلككى لكسار كلككو ،انتقك مككن  13,5ذ  9,2املا ككة
معدل الستبعاد من الدراسة معاهد التعليم التق خالل الفرتة املسا ية.
 -29وجت ككدر اإل ككارة ذ أن ككه تس ك  ،بفض ك مش ككسوع دع ككم التعل ككيم ،ت ككوفح اهلياك ك األساس ككية
واملعككدات وامل كواد الالزمككة لبر ككاد الرتبككوي وهسككني املنككا الدراسككي .وابإلضككافة ذ كلككو ،أد
املشكسوع مهمتككه املتمثلككة تلبيككة احتياجككات املؤسسككات التعليميككة الككيت سككج هبككا معككدل عك ٍ
كال مككن
ُ
النق ككاع عككن الدراسككة والككيت تقككع املنكاط الشككديدة الضككعف اجتماعيك ا .وأفضككى هككذا املشككسوع،
استنادا ذ بيايت عا  ،2016ذ اخنفاش واضكح معكدل النق كاع عكن الدراسكة و ذ تعزيكز
تنفيذ املشاريع التعليمية اليت تشجع اإلدماا و عادة اإلدماا املدارمل .)28
 -30و طككار اجلهككود الساميككة ذ كفالككة حسيككة التعبككح وال كسأي لألطفككال ،وضككع املعهككد الككوط
لسعاي ككة ال فك ك موع ككة م ككن املش ككاريع ال ككيت تسك ككز عل ككى الس كككان األص ككليني واملنح ككدرين م ككن أصك ك
أفسيق ك ككي  .)29ووفقك ك ك ا لسياس ك ككات ع ك ككد التميي ك ككز املوجه ك ككة ذ ال ك ككالت ،أطلق ك ككت احلكوم ك ككة من ك ككذ
عا  2015مبادرة لتغيح عملية التعليم بعنوان "التعليم من أج مواطنة جديدة" ،تتمث أولويتها
عداد أ كخاص لكديهم روا النقكد واإلبكداع يُكدركون وارتمكون الختالفكات النتمكاء الثقكا
واإلث واهلوية اجلنسانية واملي اجلنسي والداينة .)30
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 -31وفيمككا يتعل ك حبمايككة القاص كسين مككن العنككف أو العم ك القسككسي أو السككتغالل اجلنسككي،
يتواصك تنفيككذ "خارطككة ال سيك الساميككة ذ جعك كوسكتاريكا بلككدا خاليك ا مكن عمك األطفككال وأسكوأ
أ كاله" ،استنادا ذ خ ة العم اساصة هبا ،اليت ينتهي سساياا عا .)31 2020
 -32و ع ككا  ،2017دخ ك ك حي ككز النفك ككاك الق ككانون رقك ككم " 9406لتعزي ككز احلمايك ككة القانونيك ككة
للفتيككات واملساهقككات مككن أ كككال العنككف اجلنسككاين املستب ككة ابلعالقككات املؤكيككة ،وإلصككالا قككانون
العقكوابت وقكانون األسكسة والقككانون األساسكي للمحكمكة النتخابيكة العليككا وسكج األحكوال املدنيككة
ويس هذا القكانون اجلديكد العالقكات اجلنسكية مكع الفتيكات اللكواع تقك أعمكارهن
والقانون املدين"ُ .
عككن  15سككنة واظ كس الككزواا سككن دون الثامنككة عشككسة .ويس كس تنفيككذ هككذا القككانون للمؤسسككات
ومنظم ككات اةتم ككع امل ككدين ب ككذل جه ككود قيم ككة م ككن أجك ك وض ككع جك كساءات عام ككة حلماي ككة الفتي ككات
واملساهقات من ربك عالقات مؤكية.
 -33وجتدر اإل ارة ذ أن مكت املدعي العا املساعد املعك لكافحكة الجتكار ابأل كخاص
و سيك ك امله ككاجسين ،الت ككابع للنياب ككة العام ككة ،وض ككع ع ككا " 2017الربوتوك ككول املؤسس ككي لسعاي ككة
القاصسين ضحااي جس ة الجتار ابأل خاص والناجني منها" ،الذي اكدد اإلطكار القكانوين لتكدخ
هذا املكت و جساءاته.
 -34و اةككال القككانوين ،جككس صككالا قككانون العقككوابت وقككانون مكافحككة الجتككار ابأل ككخاص
و نشاء التحالف الوط ملكافحة سي املهاجسين والجتار ابأل كخاص  ،)32ويكنع هكذا اإلصكالا
علككى تشككديد العقوبككة علككى جس ككة الجتككار احلككالت الككيت يتعل ك فيهككا األمككس بقاص كسين  .)33ويتمث ك
أحد اجلوان األساسية هلذا القانون أن املادة  42منكه "تكدابح السعايكة اساصكة للقاصكسين" ،تشكح
ذ الشسوط أو التدابح الالزمة ملعاملة الضحااي ،وواصة كا كانوا قاصسين.
 -3الشعوب األصلية
 -35فيما يتعل ابلدفاع عكن حقكوق الشكعوت األصكلية ،حفكزت التزامكات دوليكة ،مثك اتفاقيكة
منظمككة العم ك الدوليككة رقككم  169بش ك ن الشككعوت األصككلية والقبليككة البلككدان املسككتقلة و عككالن
األم ككم املتح ككدة بشك ك ن حق ككوق الش ككعوت األص ككلية ،دول ككة كوس ككتاريكا عل ككى نش ككاء "اآللي ككة العام ككة
للتشككاور مككع الشككعوت األصككلية" ،الككيت يتمث ك هككدفها الس يسككي كفالككة الت كزا السككل ة التنفيذيككة
ابلتشاور مع الشعوت األصلية من خالل اآلليات السمسيكة احلكالت الكيت قكد يككون فيهكا لتكدبح
أو مشسوع ما أثس عليها .)34
 -36وانبثقككت هككذه اآلليككة أيض كا عككن توصككيات مقككسر األمككم املتحككدة اسككاص املع ك ابلشككعوت
األصلية ،وساهم نشا ها أكثس من مخسة آل كخع مكن الشكعوت األصكلية .ولتعزيكز هكذه
اآللية ،أُني ت بوزارة العدل مسؤولية بناء قدرا ا وكفالة أدا ها ملهامها .)35
 -37وابإلض ككافة ذ كل ككو ،تع ككرت الدول ككة أبا ككا مدين ككة للس كككان األص ككليني أبن تعي ككد ل ككيهم
أراضككيهم الككيت اتلهككا حالي ك ا أ ككخاص ليس كوا مككنهم .ولككذلو ،وضككع معهككد التنميككة السيفيككة "اس ككة
الوطنية إلعادة أراضي الشعوت األصلية كوستاريكا للفرتة  ،"2022-2016هبد المتثال
للقكانون رقككم  6172املتعلك ابلسكككان األصكليني ،الككذي اككدد حقكوق هككذه الفئكة مككن السكككان
األراض ككي .وي ككسي الوق ككت ال ك كساهن تنفي ككذ املسحل ككة األوذ م ككن ه ككذه اس ككة ،املتمثل ككة هدي ككد
األراضي املعنية وتقديس املدة الزمنية الالزمة إلعاد ا .)36
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 -38ويتك كوذ النظ ككا الفسع ككي لتعل ككيم الش ككعوت األص ككلية معاجل ككة مسك ك لة تعل ككيم ه ككذه الفئ ككة م ككن
السكان بغسش هديد خصا صه من حيث األهدا واللغات والكنهت والتنظكيم  .)37ويكفك هكذا
النظ ككا الفسع ككي اس ككتفادة الس كككان األص ككليني م ككن التعل ككيم اجلي ككد ،وك ككذلو الح كرتا الت ككا لع ككادا م
ولغككا م ومعتقككدا م .وعلككى سككبي املثككال ،يشككجع تسمجككة املكواد التعليميككة ذ لغككتهم األ و ذ اللغككة
اإلسبانية  .)38وينع القانون املتعل به على تشجيع عمال منظكوٍر متعكدد الثقافكات وعلكى تنميكة
امله ككارات املهني ككة خ ككالل الدراس ككات اجلامعي ككة  .)39و الس ككياق كات ككه ،نش ككست وزارة التعل ككيم الع ككا
موعككة مكن الكتيبككات واملوسككوعات الككيت تتنككاول خصككا ع كك فئككة مككن السكككان األصككليني الككذين
يعيش ككون البل ككد  .)40و ككد اللجن ككة الفسعي ككة إل ح ككة مكاني ككة اللج ككوء ذ القض ككاء للش ككعوت
األصككلية ،التابعككة للسككل ة القضككا ية ،بككدورها ،ذ وضككع سياسككات وتوجيهككات ومبككاد توجيهيككة
لكفالككة مكانيككة اللجككوء ذ القض ككاء للسكككان األصككليني ،وض ككمان المتثككال للتش كسيعات الوطني ككة
والتفاقات الدولية هذا اةال وتنفيذها.
 -39و ع ككا  ،2019ج ككست املوافق ككة عل ككى العملي ككة التش ككاركية واملتع ككددة الثقاف ككات لوض ككع
السياسة العامة لشؤون الشعوت األصلية للفرتة  ،2024-2019اليت د ابألسامل ذ تعزيز
الظككسو الالزمككة إلعمككال حقككوق هككذه الشككعوت الفسديككة واجلماعيككة ،مككن خككالل اككت قككا م علككى
التعددية الثقافية وتعاق األجيال واملساواة بني اجلنسني.
 -4العنصرية والتمييز وما يتصل بذلك م تعصب
 -40خككالل اجلولككة السككابقة مككن السككتعساش الككدوري الشككام  ،أبلغككت كوسككتاريكا عككن اعتمككاد
السياسككة الوطنيككة مككن أجك تمككع خك ٍ
كال مككن العنصكسية والتمييككز العنصككسي وكككسه األجانك  .وينبغككي
العكرتا أبن تنفيككذها ومجككع البيككايت الالزمككة كككال هككدايا .ورلككم أن هككذه السياسككة موجهككة ذ
فئ ككات الس كككان األص ككليني واملنح ككدرين م ككن أصك ك أفسيق ككي وامله ككاجسين أو الالجئ ككني ،فك ك ن طاره ككا
الق ككانوين ق ككا م عل ككى مب ككدأ كفال ككة حق ككوق اإلنس ككان جلمي ككع األ ككخاص م ككن دون ايي ككز  .)41وطُككسا
التحدي لد تقييم تنفيذها خمتلف املؤسسات ،ابلنظس ذ عد وجود منهجية واضحة جلمكع
البيككايت .ولككذلو جككس تعككدي مؤ كسات خ ككة العم ك للفككرتة  ،2018-2015توخي ك ا لتصككميم
خ ة العم املقبلة  )2025-2020على حنو َكن من هديد اإلجساءات والنتا ت على أفض
وج ككه .وابإلض ككافة ذ كل ككو ،قام ككت اللجن ككة املش ككرتكة ب ككني املؤسس ككات ملتابع ككة وتنفي ككذ اللتزام ككات
الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان بعم دؤوت من أج تنقيح هذه السياسة وتعميمها.
ووضككعت ق كوانني وسياسككات تعليميككة تنككيك ابملدرسككني أيض كا مسككؤولية يئككة بيئككة تعليميككة
ُ -41
خالية من التمييز .و عا  ،2018صكدر األمكس التكوجيهي رقكم  ،DM-45-08-2018-MEPالكذي
يعككزز اللتزامككات املتعلقككة لكافحككة التمييككز .ويتمثك أحككد احملككاور الس يسككية هلككذا األمككس التككوجيهي
ال ككسفا امل لك ك ألي تعب ككح أو فعك ك ين ككوي عل ككى التميي ككز و تعزي ككز جك كساءات جعك ك املؤسس ككات
التعليمية أماكن خالية من التمييز  .)42وأُعيد أتكيد ح مجيع القاصسين احلصول علكى التعلكيم
العككا اةككاين ،و عككد التعككسش أبي حككال مككن األحكوال خككالل ممارسككة هككذا احلك للتمييككز بسككب
وض ككعهم الجتم ككاعي والقتص ككادي ،أو م ككن حيك كث اهلج ككسة ،أو ك جانك ك  ،أو بس ككب مس ككتواهم
الجتماعي ،أو مكان قامتهم ،أو وضعهم من حيث اإلعاقة أو أي وضع آخس .)43
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 -42ومككن خككالل اتفككاق اةلككس التككوجيهي رقككم  ،2016-048صككدرت نيسككان/أبسي 2016
السياسة املؤسسية إلدماا املنظور اإلث  -العسقي عملية عداد اإلحصاءات ونشسها .)44
 -43وعالوة على كلو ،أعكدت اللجنكة الفسعيكة لكفالكة مكانيكة اللجكوء ذ القضكاء للسككان
املنحدرين من أص أفسيقي ،التابعة للسل ة القضا ية ،عا  2015السياسة املؤسسكية لكفالكة
مكانية اللجوء ذ القضاء للسكان املنحدرين من أص أفسيقي وخ كة العمك املتعلقكة هبكا هبكد
هسني يسو جلوء هذه الفئكة مكن السككان ذ القضكاء وتقكد خدمكة جيكدة النوعيكة ،تتجلكى
تلبي ككة احتياج ككا م س ك كواء فيم ككا يتعل ك ك ابإلج ك كساءات القض ككا ية أو ككبه القض ككا ية أو اإلداري ككة .)45
و الس ككياق كات ككهُ ،وض ككعت السياس ككة الوطني ككة للسعاي ككة الص ككحية للمنح ككدرين م ككن أص ك ك أفسيق ككي
للفكرتة  ،2021-2018الككيت ككد ابألسككامل ذ املسككا ة هسككني نوعيككة حيككا م مككن خككالل
التنسككي بككني الق اعككات واملؤسسككات .وجتككدر اإل ككارة ذ أن هككذه السياسككة تعتمككد أيض كا اج كا
متعدد الثقافات.
الوق ككت الك كساهن "احلمل ككة الدعا ي ككة
 -44وتنف ككذ املديسي ككة العام ككة للهج ككسة و ككؤون األجانك ك
لتخفيكف آاثر التمييكز وككسه األجانك والعنصكسية جتكاه املهككاجسين والالجئكني ،ولتعزيكز انككدماجهم
اةتم ككع الكوس ككتاريكي" .ويتمثك ك اهل ككد الس يس ككي هل ككذه احلمل ككة توعي ككة اةتم ككع الكوس ككتاريكي
حبقوق املهاجسين والالجئني وواجبا م ،وكذلو أب ية اندماجهم التا البلد.
 -5املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني
 -45خالل السنوات اسمس األخحة ،ا ذت كوستاريكا خ وات مهمة لكفالة املساواة بني
األ خاص وعد التمييز بينهم بسب ميلهم اجلنسي .ففكي عكا  ،2016طلبكت كوسكتاريكا ذ
كمككة البلككدان األمسيكيككة حلقككوق اإلنسككان أن تصككدر رأايا استشككارايا بشك ن مككا كا كانككت التفاقيككة
األمسيكية حلقوق اإلنسان همكي بعكا احلقكوق املتصكلة ابمليك اجلنسكي واهلويكة اجلنسكانية  ،)46وأن
توضكح أيضك ا مكا كا كانككت القكوانني احملليكة للبلككد متوا مكة مكع أحككا هككذه التفاقيكة .ولجكسد ا ككاك
ق كسار بش ك ن هككذه الستشككارة ،أبلغككت احملكمككة البلككد عككا  2018أباككا حككددت معككايح لزاميككة
التنفيككذ لكفالككة اتككع املثليككات واملثليككني ومزدوجككي امليك اجلنسككي ومغككايسي اهلويككة اجلنسككانية وحككاملي
صفات اجلنسني من دون أي اييز حبقوقهم لوج التفاقية.
 -46وبع ككد كل ككو ،أص ككدرت احلكوم ككة املسس ككو التنفي ككذي رق ككم  ،41173-MPواألم ككس الت ككوجيهي
السائس ك ككي رق ك ككم  ،015-Pالل ك ككذين يلزم ك ككان مجي ك ككع مؤسس ك ككات الدول ك ككة بتع ك ككدي الواث ك ك واإلجك ك كساءات
والسككجالت الداخليككة املتعلقككة ابأل ككخاص مغككايسي اهلويككة اجلنسككانية الكسالبني تغيككح أمسككا هم أو
صورهم أو نوع جنسهم أو هويتهم اجلنسانية.
 -47وعك كالوة عل ككى كل ككو ،وبغ ككسش كفال ككة املس ككاواة والتك ككافؤ احلق ككوق للمثلي ككات واملثلي ككني
ومزدوجككي امليك اجلنسككي ومغككايسي اهلويككة اجلنسككانية وحككاملي صككفات اجلنسككني ،أصككدرت احلكومككة
موعة من املساسيم واألوامس التوجيهية السامية ذ القضاء على مصادر التمييز ضد هكذه الفئكات.
ويربز ضمنها مسسو " نشاء منص مفوش رائسة اجلمهورية لشؤون املثليكات واملثليكني ومزدوجكي
امليك اجلنسككي ومغككايسي اهلويككة اجلنسككانية وحككاملي صككفات اجلنسككني"  ،)47والقككانون املتعلك حبقككوق
دراا هككويتهم
األزواا املهككاجسين املثليككني  ،)48والل كوا ح التنظيميككة لالع كرتا للمهككاجسين ابحل ك
اجلنسية واجلنسانية ب اقة اهلوية واهلجسة  ،)49واهلد من كلو ت اب البيايت املتعلقة ابلسم
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والص ككورة ون ككوع اجل ككنس واهلوي ككة اجلنس ككانية الك كواردة ب اقك كة الش ككخع املعك ك م ككع هويت ككه اجلنس ككية
واجلنسككانية .وجككس أيض ك ا صككالا املسسككو التنفيككذي رقككم  ،41313بغككسش دراا مفهككو كساهيككة
مزدوجي املي اجلنسي ضكمن أ ككال التمييكز .أمكا وصكوص األوامكس التوجيهيكة ،فقكد نصكت علكى
منح سندات اإلسكان األسسية لألزواا املثليني  )50وألغت األحكا اليت هظس علكى املكوثقني بكسا
عقود الزواا بني املثليني وتسجيلها سج األحوال املدنية وتعاقبهم على كلو.
 -48وفيما يتعل حبماية ح الفئات األ د ضعف ا الستفادة على قد املسكاواة مكع لحهكا
مككن اسككدمات الصككحيةُ ،وضككعت "املبككاد التوجيهيككة لضككمان احلك الصككحة للمثليككات واملثليككني
ومزدوج ككي امليك ك اجلنس ككي ومغ ككايسي اهلوي ككة اجلنس ككانية وح ككاملي ص ككفات اجلنس ككني" .و ككد ه ككذه
املباد التوجيهية ذ استحدا آلية لتحديد املسؤوليات وتوجيه العم مكن أجك كفالكة احلك
الصحة هلؤلء األ خاص .)51
 -49و ككال التعلككيمُ ،وضككع مشككسوع التثقيككف ككال حقككوق اإلنسككان للمثليككات واملثليككني
ومزدوجي املي اجلنسي ومغايسي اهلويكة اجلنسكانية بغكسش كفالكة اككني ال كالت املكد ني مكن هكذه
الفئككة نظككا التعلككيم ،وتوعيككة املككويفني ابملسككا املتصككلة ابحليككاة اجلنسككية والتنككوع .ويُتككوخى مككن
خالل تنظيم لقاءات لل الت وحلقات عمك لفا كدة هيئكة التكدريس يئكة الظكسو املناسكبة جلعك
املؤسسات التعليمية أماكن آمنة يتس فيهكا للمثليكات واملثليكني ومزدوجكي امليك اجلنسكي ومغكايسي
اهلوي ككة اجلنس ككانية ب ككداء م ككيلهم وه ككويتهم ب ككال خ ككو م ككن التع ككسش للتميي ككز ويكون ككون أقك ك عسض ككة
لالستبعاد من التعليم .وابإلضافة ذ كلو ،يسي وضع مشسوع بسوتوكول ملكافحة تسلك األقسان
على ال الت املنتمني ذ هذه الفئة.
 -6املهاجرون والالجئون وعدميو اجلنسية
 -50توخ ككت سياس ككة اهلج ككسة الش ككاملة للف ككرتة  2023-2013كه ككد ر يس ككي نش ككاء نظ ككا
للتنسككي بككني املؤسسككات يعككزز اإلدارة الفعالككة لواقككع اهلجككسة لككا يتما ككى مككع الحتياجككات اإلإلا يككة
وحقوق اإلنسان .وهلذا الغكسش ،اسكتندت ذ اكت متسكم ابلتنكوع ،وقكا م أيضك ا مجيكع احلكالت
على مباد نسانية مث التنوع والندماا واألمن البشسي والتعددية الثقافية ،وما ذ كلو.
 -51و س ككياق مواص ككلة سياس ككة اهلج ككسة الش ككاملة للف ككرتة ُ ،2023-2013وض ككعت اس ككة
الوطني ككة لبدم ككاا للف ككرتة  ،2022-2018ال ككيت تش ككك أداة وخ ككة عم ك لتوجي ككه عملي ككة وض ككع
املعككايح الساميككة ذ تعزيككز جكساءات دمككاا املهكاجسين والالجئككني وملتمسككي اللجككوء كوسككتاريكا.
وتشكح هككذه اس كة ذ أن عككدد املهككاجسين يقكدر ب ك  650ألككف كخع ،أي حكوا  13املا ككة
مكن مكوع سككان كوسكتاريكا ،وأن تكسكيبتهم متباينكة ومعقكدة ،وأن تكدفقا م زادت بسكب يكاهسة
اهلجسة النتقالية اآلونة األخحة .)52
 -52وبع كد التوقيككع علككى عككالن نيويككور لعككا  ،2016الككذي يعيككد أتكيككد رؤيككة كوسككتاريكا
وسياس ككا ا العام ككة بشك ك ن الالجئ ككني وامله ككاجسين البل ككد ،اعتم ككدت احلكوم ككة الكوس ككتاريكية
طككار التعامك الشكام مككع مسك لة الالجئككني،
عككا  ،2018بككدعم مككن اةتمككع ،الفصك الككوط
املعككسو ليك ا بعبككارة " "MINAREوهككي اختصككار لمسككه ابللغككة اإلسككبانية) ،وكلككو ملعاجلككة مجيككع
املسا املتعلقة ابلالجئني .ويشك هذا الفص مسا ة كوسكتاريكا اإلطكار اإلقليمكي للتعامك
الشام مع مسك لة الالجئكني والتفكاق العكاملي بشك ن الالجئكني ،ابعتبكاره إلوكجك ا حلمايكة الالجئكني
و دماجهم البلدان املتوس ة الدخ  ،يتواف مع القانون الدو وأفض املمارسات.
GE.19-01907

11

A/HRC/WG.6/33/CRI/1

 -53وحبس ك ك التقك ككديسات ،دخ ك ك البلك ككد خك ككالل الفك ككرتة مك ككن كك ككانون الثاين/ينك ككايس ذ أيلك ككول/
سبتمرب  2018وبقي فيه حوا  52 000مهاجس ،معظمهم من جنسية نيكارالوية .وابإلضافة
ذ كلككو ،قككد خككالل عككا  2018مككا موع كه  27 933خص ك ا طلبككات للجككوء مككن خككالل
استمارات ُاأل أما سل ات اهلجسة الكوستاريكية 23 138 ،منهم نيكارالويون.
 -54وتعتمد كوستاريكا السياسات العامة التالية ،اليت تشم املهكاجسين والالجئكني السياسكة
الوطنيككة مككن أجك تمككع خك ٍ
كال مككن العنصكسية والتمييككز العنصككسي وكككسه األجانك والسياسككة العامككة
لشككؤون الشككبات والسياسككة الوطنيككة لشككؤون األطفككال وامل كساهقني والسياسككة العامككة لشككؤون كبككار
السن والسياسة الوطنية للمسا اجلنسية والسياسة الوطنية للمساواة واإلنصا بني اجلنسكني
والسياس ككة الوطني ككة لش ككؤون اإلعاق ككة وسياس ككة الس ككل ة القض ككا ية بش ك ن اهلج ككسة .وتن ب ك ال كربامت
واملشاريع املدرجة طار مجيع السياسكات العامكة الكيت وضكعتها دولكة كوسكتاريكا علكى املهكاجسين
والالجئكني ،ابلنظكس ذ أن املسكا املتعلقكة حبقكوق اإلنسككان تشكم مجيكع السككان ،بصكس النظككس
عما كا كانوا مواطنني أ أجان  .ولد صندوق التنمية الجتماعيكة واإلعكايت األسكسية بيكايت
مفصلة  )53تبكني أن مكا موعكه  46 836خصك ا اسكتفادوا خكالل عكا  2017مكن بكسامت مثك
بككسيمت "السككندات الوطنيككة لبسكككان" وبككسيمت "املككؤمن علككيهم مككن قب ك الدولككة" وبككسيمت "مدينككة
األطفال" ،واةلس الوط لشؤون األ خاص كوي اإلعاقة ،والصكندوق الكوط للمكنح الدراسكية،
واملعه ككد املش ككرت ب ككني الوك ككالت املع ك ابملس ككاعدة الجتماعي ككة ،ومساك ككز التعل ككيم والتغذي ككة ومساك ككز
السعاية الشاملة لألطفال.
 -55و عككا ُ ،2016وضككعت مبككاد توجيهيككة خاصككة ابملككويفني القضككا يني بش ك ن كيفيككة
عمككال احلك السككتفادة مككن اسككدمات املوجهككة ذ املهككاجسين ،ول سككيما مككن ل املككون مككنهم
واث سارية الصالحية .)54
 -56ووضعت اللجنة الثالثية املؤلفكة مكن املعهكد الكوط لسعايكة ال فك واملديسيكة العامكة للهجكسة
و ككؤون األجان ك ووزارة الشككؤون اسارجي ككة والديني ككة موعككة م ككن الربوتوكككولت السامي ككة ذ ت ككوفح
السعاية واحلماية للقاصسين الذين يعيشون البلد أايا كان وضعهم من حيث اهلجسة .)55
 -57وبغككسش كفالككة اسككتفادة األجانك مككن التك مني الصككحي واإلعككايت والتعككاون مككع املديسيككة
عمليك ك ككة تسك ك ككوية وضك ك ككع املهك ك ككاجسين ،أصك ك ككدر الصك ك ككندوق
العامك ك ككة للهجك ك ككسة و ك ك ككؤون األجان ك ك ك
الكوستاريكي للضمان الجتماعي أحكام ا مؤقتة تتيح هلذه الفئة من السكان مكانية النتسات
ذ نظككا الت ك مني ال ككوعي واسككاص ابلعككاملني حلسككاهبم اسككاص .أمككا وصككوص الت ك مني اإللزامككي
لألجان ك العككاملني أبجككس ،ف ك ن دا ككسة التفتككي  ،بصككس النظككس عككن وضككعهم مككن حيككث اهلجككسة،
تُككدرجهم ج ككدول السواتك ك ل ككست العمك ك  ،عن ككدما ه ككدد وج ككود عالق ككة عمك ك  ،وكل ككو حسك ك
القتض ككاء ،م ككا ب ل ك ٍ م ككن رت العم ك أو كنتيج ككة لش كككو مقدم ككة هب ككذا الش ك ن أو لب ككادرة م ككن
مفتشككي العمك حبكككم منصككبهم .وهبككذه ال سيقككة ،تتككاا لألجانك العككاملني مكانيككة السككتفادة مككن
خدمات نظم الت مني اليت يديسها صندوق الضمان الجتماعي.
 -58و طككار آليككات مكافح كة الجتككار ابأل ككخاص ،جتككدر اإل ككارة ذ أنككه أُنشككئت لوج ك
الق ككانون رق ككم  9095آلي ككات لتعزي ككز ط ككا ٍر ككدد وتكميل ككي حلماي ككة ومس ككاعدة ض ككحااي الجتك ككار
ومع ككاليهم  .)56ولتعزي ككز الق ككانون  ،9095أُنش ككد ص ككندوق وط ك ك ملكافح ككة الجت ككار ابأل ككخاص
ُ
صكسفت
و سي املهاجسينُ ،رصدت له ،حبس بيكايت عكا  ،2016ميزانيكة تنكاهز مليكوين دولر ُ
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ملعاجلة املسا املتعلقة بتعزيز املؤسسات ،وأمن اةتمعات احمللية ،ومجع املعلومات الستخباراتية،
ورسككم خكسا ك األنشك ة اإلجساميككة .وابإلضككافة ذ كلككو ،انضككمت كوسككتاريكا ذ حسكككة "القل ك
األزرق ملكافحة الجتار ابأل خاص" املنش ة هبد ككاء الوعي اجلمكاعي بكيفيكة مكافحكة هكذا
النوع من اجلسا م.
 -59وفيم ككا يتعل ك ك ابنع ككدا اجلنس ككية ،تُع ك كد كوس ككتاريكا مسجع ك ك ا عل ككى ص ككعيد أمسيك ككا الالتيني ككة،
ابعتبارهككا أول بلككد القككارة يعتمككد جكساء ككددا وتسككهيالت لتجنككيس األ ككخاص عككد ي اجلنسككية.
ولد كوستاريكا جساءات لتحديد وضع عد ي اجلنسكية ،منصكوص عليهكا املسسكو 39620-RE-G
لعا .2016
 -7اإلعارة
 -60بكدأ اةلكس الكوط لشككؤون األ كخاص كوي اإلعاقكة عملككه لوجك القكانون رقككم 9303
طككار الالمسكزيككة القصككو
الصككادر عككا  ،2015الككذي يككنع علككى أن هككذه املؤسسككة تعمك
وتتمت ككع ابلشخص ككية القانوني ككة .ويعم ك اةل ككس ال ككوط لش ككؤون األ ككخاص كوي اإلعاق ككة بوص ككفه
ككال اإلعاقككة كوسككتاريكا ،ووف ك رؤيككة اجتماعيككة تسككتند ذ نضككال هككؤلء
مؤسسككة را ككدة
األ كخاص مكن أجك ككسامتهم وحقكوقهم .ويكنع النظكا الككداخلي هلكذه املؤسسكة اجلديكدة علككى أن
تضم عضويتها ،علكى أسكامل التنكاوت ،ممثلكني عكن األ كخاص كوي اإلعاقكة البدنيكة ،واأل كخاص
كوي اإلعاقة السمعية ،واأل كخاص كوي اإلعاقكة البصكسية ،واأل كخاص كوي اإلعاقكة اإلدراكيكة،
واأل خاص كوي اإلعاقة النفسية  -الجتماعية.
 -61وجتدر اإل ارة ذ أ ية التعاون والتنسكي بكني اجلهكات الفاعلكة الكيت لكديها صكلة ابلتنميكة
البش كسية لأل ككخاص كوي اإلعاق ككة وبتحدي ككد السياس ككات م ككن منظ ككور ق ككا م ابلفع ك عل ككى حق ككوق
اإلنس ك ككان ،وابألس ك ككامل عل ك ككى الكسام ك ككة اإلنس ك ككانية ،وابملع ك ككايح القانوني ك ككة حلماي ك ككة ه ك ككذه احلق ك ككوق،
وابللتزام ككات الدولي ككة ال ككيت تعه ككدت هب ككا دول ككة كوس ككتاريكا ،ول س ككيما الك كواردة اتفاقي ككة حق ككوق
األ خاص كوي اإلعاقة .)57
 -62ويتمث ك أحككد اإلج كساءات البككارزة ضككمن جهككود كوسككتاريكا مككن أج ك كفالككة تنفيككذ هككذه
التفاقي ككة وتعزي ككز املب ككادرات اجلاري ككة السامي ككة ذ هس ككني مس ككتو ممارس ككة األ ككخاص كوي اإلعاق ككة
حلقككوقهم سككن القككانون رقككم  9379بش ك ن تعزيككز السككتقالل الككذاع لأل ككخاص كوي اإلعاقككة،
ويهكد هككذا املشككسوع ذ تعزيككز وكفالككة ممارسككة احلك السككتقالل الككذاع علككى حنككو كامك وعلككى
قكد املسكاواة مككع اآلخكسين .وابإلضكافة ذ كلككو ،يتواصك تنفيكذ السياسككة الوطنيكة لشكؤون اإلعاقككة
للفككرتة  ،2021-2011الككيت تسككتند ذ أربعككة ككاور أساسككية ،وهككي حقككوق اإلنسككان ،والتنميككة
الشككاملة القا مككة علككى كسا اةتمككع ،واملسككاواة بككني اجلنسككني ،واإلدارة الجتماعيككة القا مككة علككى
هقي النتا ت.
 -63و ككال التعل ككيم ،وافق ككت وزارة التعل ككيم الع ككا عل ككى " ج كساءات العم ك س ككدمات ال ككدعم
الرتبوي املقدمة مكن خكالل التعلكيم اسكاص مسحلكة التعلكيم مكا قبك املدرسكي و املكسحلتني األوذ
والثانية من التعليم األساسي العا " .ويتمث هد هذه اإلجساءات أن يع ي املدرسون الكذين
يقدمون الدعم الرتبوي من خالل التعليم اساص األولوية مل ٍ
مارسة تتكواء مكع النمكوكا الجتمكاعي
لبعاقككة .واهلككد املتككوخى هككذا الصككدد هككو عككد معاملككة ال ككالت كوي اإلعاقككة كمسضككى ،بك
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تقككد الككدعم لككيهم بوصككفهم طككالابا مككن أج ك زالككة أو تقلككيع مككا تتسككم بككه البيئككة التعليميككة مككن
ح كواجز هككول دون تعلمهككم ومشككاركتهم .وقككد هق ك بككذلو اهلككد  4مككن أهككدا خ ككة التنميككة
املسككتدامة لعككا  2030ضككمان التعلككيم اجليككد واملنصككف والشككام للجميككع وتعزيككز فككسص الككتعلم
مد احلياة للجميع .)58
 -8كبار الس
 -64خ َت كوستاريكا خ وة مهمة فيما يتعل ابلعرتا حبقوق اإلنسان لكبكار السكن مكن
خككالل املوافقككة علككى اتفاقيككة البلككدان األمسيكيككة بش ك ن محايككة حقككوق اإلنسككان لكبككار السككن ،الككيت
صدقت عليها لوج القكانون رقكم  ،9394املكؤر  8أيلول/سكبتمرب  ،2016واملسسكو التنفيكذي
رقك ككم  ،39973املك ككؤر  12تش ك كسين األول/أكتك ككوبس  .2016وقك ككد ك ككسعت السك ككل ات القضك ككا ية
واإلدارية كات الصلة ،ول سيما احملكمة الدستورية ،تنفيذ أحكا هذه التفاقية.
 -65وفيمككا يتعلك بتقككد السعايككة ذ املعسضككني للخ ككس الجتمككاعي وضككحااي العنككف واإل ككال
واحملتاجني واملعوزين واملستب ة أوضاعهم ابلشارع من كبار السن ،يعترب اةلس الوط لكبار السكن
املؤسسة السا دة هذا اةال واملكلفة بوضع خ ة اكن الدولة من معاجلة هذه املسا .
 -66وتعاين كوستاريكا من مشكلة متزايدة ومثكحة للقلك تتمثك كبكار السكن املتخلكى عكنهم
خمتل ك ككف املن ك ككاط  ،ال ك ككذين ه ك ككيلهم املستش ك ككفيات التابع ك ككة للص ك ككندوق الكوس ك ككتاريكي للض ك ككمان
الجتمككاعي واحملككاكم وق كوات حفككظ النظككا وحككن األف كساد ذ السككل ات املختصككة حبث ك ا عككن مكككان
إلي كوا هم .وأنش ك ت الدولككة موعككة مككن اآلليككات مككن خككالل وضككع ب كسامت مؤسسككية ملتابعككة مجيككع
طلبات اإليواء الواردة عليها والستجابة هلا الوقت املناس  .ومنذ أواخكس عكا ُ ،2015وضكع
"بككسيمت األ ككخاص املعتككد علككيهم أو املتخل كى عككنهم" ،الككذي يتككيح مكانيككة السككتفادة بشككك
مبا س من أماكن خمصصكة مسكبق ا داخك الكيكايت املوقعكة علكى اتفاقكات نقك املكوارد .وابإلضكافة
ذ كلو ،أُنشد الربيمت املعسو ابسم " بكة الدعم التكدريي مكن أجك السعايكة الشكاملة لكبكار
السن كوستاريكا" بغسش تلبية احتياجات كبار السن املتعددة.

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه
 -67فيمككا يتعلك ابلتقككد احملككسز ككال مكافحككة العنككف العككا لي ،أنشك ت السككل ة القضككا ية
املنصة املتكاملة سدمات رعاية الضحااي ،وهي مشسوع كو أ ية مؤسسية يمكع مكاتك السكل ة
القضككا ية مكككان أو حيككز فعلككي واحك ٍكد .وتضككم هككذه املنصككة وتنسك خككدمات انيككة ككالت
الككدعم النفسككي واملسككاعدة القانونيككة وال بيككة  -الشككسعية والجتماعيككة ،وكككذلو خككدمات مؤسسككية
أخس تكف الوصول الفعال ذ العدالة ،بغية منع حالت عادة اإليذاء أو فيف أثسها .)59
 -68و ككال تق ككد املس ككاعدة القانوني ككة وال ككدعم لض ككحااي العن ككف الع ككا لي ،توج ككد ل ككد النظ ككا
الككوط ملعاجلككة ومنككع العنككف ضككد امل كسأة والعنككف العككا لي  )60سككبع وسككبعون ككبكة ليككة علككى الصككعيد
مثاين مناط تت لف من ممثلني عن املؤسسكات احلكوميكة واملنظمكات لكح احلكوميكة واجلهكات
الوط
الفاعل ككة املدني ككة ،ال ككيت تعمك ك م ككن أجك ك تعزي ككز حيك ك ٍز للتنس ككي املش ككرت ب ككني الق اع ككات هب ككد وض ككع
سياسات لية ملنع العنف العا لي والعتداء اجلنسي من خارا األسسة ووقفهما ومعاجلتهما .)61
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 -2سيادة القانون :إرامة العدل ونظام السجون
ع ككا  ،2017اعتُم ككدت سياس ككة العدال ككة املفتوح ككة ،ال ككيت جعلك كت الس ككل ة القض ككا ية
-69
لكوسككتاريكا ال ليعككة ،بوصككفها أول سككل ة قضككا ية املن قككة تضككع سياسككة تسمككي ذ دمككاا
ككاور الشككفافية ومشككاركة املكواطنني والتعككاون كشككك جديككد مككن أ كككال دارة الشككؤون القضككا ية.
ويتمث أحد التحدايت الكيت تواجكه هكذه العمليكة حكدا تغيكح ثقكا داخك السكل ة القضكا ية
ودمقسط كة عمليككات صككنع الق كسار مككن خككالل فككتح قن كو ٍ
ات لالسككتماع واحل كوار .و ذ جان ك التغيككح
الثقككا  ،مثككة هككد آخككس يتمث ك هسككني آليككات كسا اةتمككع املككدين منتككدايت املشككاركة الككيت
أنش ا هذه السياسة ،حن ل تكون يسفية فقك ،ب مستدامة زمني ا.
 -70وفيمككا يتعل ك ا حككة مكانيككة اللجككوء الفككوري ذ القضككاء للنسككاء ضككحااي العنككف ،يضككم
القانون الكوسكتاريكي صككني كا قكانون مكافحكة العنكف العكا لي ،الكذي تنظكس قضكاايه كاكم
العنف العا لي ،وقانون جتس العنف ضد املسأة ،اليت تنظكس قضكاايه احملكاكم اجلنا يكة .ومثكة آليكات
إلسداء املشورة ،هي املعهد الوط للمكسأة ،ومساككز الكدعم الجتمكاعي ،ومكتك محايكة الضكحااي
والشككهود .وتوجككد داخ ك السككل ة القضككا ية اللجنككة املعنيككة ابلشككؤون اجلنسككانية املؤلفككة مككن ثككال
قاضيات وثالثة قضاة) واألمانة التقنية للشؤون اجلنسانية.
 -71أمككا وصككوص محايككة الضككحااي مككن خككالل اآلليككات القانونيككة حككالت العنككف العككا لي،
فيمكن للنساء اللجوء ذ نظا العدالة ل لك تكدابح احلمايكة الكيت تتمثك فيمكا يلكي أمكس املعتكدي
لغادرة املسكن املشرت أو هديد ن اق عد القرتات من الضحية ،و صيع مسككن منفصك ،
ومدا ة املسككن ،وحظكس حيكازة األسكلحة الناريكة أو احلكادة ،ومصكادرة األسكلحة ،وتعليك احلك
حضككانة األبنككاء وتنشككئتهم وتكسبيتهم ،وتعلي ك احلك الكزايرة ،واحلضككانة الوقا يككة لألطفككال ،وحظككس
املض ككايقة أو العت ككداء ،وهدي ككد النفق ككة ،وحج ككز املمتلك ككات ،وج ككسد املمتلك ككات ،واحل ك احلص ككسي
اسك ككتخدا األاث املن ك ككز  ،والتعك ككويا امل ك ككادي ع ك ككن األض ك كسار ،و ص ك ككدار أمك ككس للش ك ككسطة بت ك ككوفح
احلماية واملساعدة .)62
 -72ولد كوستاريكا بسامت مهمكة إلعكادة دمكاا وانكدماا األ كخاص مسكلوة احلسيكة .ففكي
عا  ،2018زاد عدد املسجلني منهم خمتلف نظم التعليم .)63
 -73وهق جناز مهم على مستو التعليم اجلامعي ،اث توقيكع اتفكاق توسكيع ن كاق التعلكيم
مع اجلامعة الوطنية للتعليم عن بعد ،وهو ما يتيح تقد منح دراسية ك أربعة أ هس اككن ال كالت
اساضككعني لنظككا السككجون ككبه املؤسسككي مككن التسككجي دورات تدريبي ككة ابةككان .ومثككة مش ككاريع
لتزويككد مجيككع السككجون الككيت هبككا نككزلء مقيمككون بقاعككات هككزة حبواسككي موص كولة بشككبكة اإلنرتنككت،
وهككو مككا مككن ك نه أن ييسككس ت ككويس عمليككات تعلككيم هككذه الفئككة مككن السكككان .ومككن التحككدايت الككيت
ينبغ ككي العك كرتا هب ككا هس ككني حال ككة اهلياكك ك األساس ككية وزايدة ع ككدد الفص ككول الدراس ككية خمتل ككف
املؤسسات السجنية ،ابعتبار كلو مس لة ابلغة األ ية لكفالة احل التعليم جلميع النزلء.
 -74وفيم ككا يتعل ك ابلس ككجناء األح ككدا ُ ،وض ككعت بسوتوك ككولت للتص ككدي ،س كواء م ككن خ ككالل
اإلجكساءات اإلداريككة أو القضككا ية ،ملككا قككد يتعسضككون لككه مككن جان ك املككويفني املسككؤولني عككنهم مككن
أ كككال العنككف أو انتهككا احلقككوق ،الككيت قككد تن ككوي أيض ك ا علككى التعككذي  .وابإلضككافة ذ كلككو،
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اعتُم ككدت ت ككدابح كات ص ككلة ابلعدال ككة التص ككاحلية ،بغي ككة اق ك كرتاا عم ككال ت ككدابح بديل ككة لالحتج ككاز
واملسا ة خفا عدد القاصسين داخ مساكز الحتجاز .)64
 -75أمككا وصككوص اسككدمات الصككحية ،فهككي متاحككة ابةككان مجيككع املؤسسككات السككجنية،
ومماثل ك ككة جود ك ككا للخ ك ككدمات ال ك ككيت يس ك ككتفيد منه ك ككا أي م ك كواطن اجلمهوري ك ككة .واص ك ك مجي ك ككع
األ كخاص مسككلوة احلسيككة ابةككان علككى العككالا ال ككا الككذي اتاجونككه ،ول يعككاين املصككابون مككنهم
أبمساش مزمنة من انق اع العالا و ضعون ملتابعة طبية صارمة .)65
 -76و طار الحرتا التا حلقكوق اإلنسكان لنكزلء السكجون ،حفكزت وزارة العكدل والسكال ،
بوصككفها املسككؤولة عككن تنفيككذ التككدابح الحتجازيككة ،وضككع و عمككال تككدابح بديلككة لالحتجككاز ،جتككدر
اإل ك ككارة ض ك ككمنها ذ تعزي ك ككز نظ ك ككا الس ك ككجون ك ككبه املؤسس ك ككي  ،)66واس ك ككتخدا وس ك ككا املساقب ك ككة
اإللكرتونيككة ،والتقيككيم األو للسككلو  ،وتعككدي املككادة  77مككن القككانون رقككم  82014املككادة 77
مك ككسرا) ،والقي ككا و ككدمات كات منفع ككة عام ككة م ككن خ ككالل تع ككدي امل ككادة  56مك ككسرا م ككن ق ككانون
العقكوابت .وكنتيجكة هلكذه اإلجكساءات ،اخنفكا مسكتو اكتظكاو السكجون مكن  48,1املا ككة
أاير/م ككايو  2016ذ  31,1املا ككة اوز/يولي ككه  .2018وابألرق ككا امل لق ككة ،اخنف ككا ع ككدد
نزلء السجون من  3 866نزيالا حزيسان/يونيه  2016ذ  3 411اوز/يوليه .2018

 -77أمككا سككجن النسككاء ،فه كو لككح مكككتظ الوقككت ال كساهن حبس ك البيككايت املتاحككة .ومككن
املقككسر زايدة عككدد الوحككدات اإلقليميككة مككن اثنتككني ذ أربككع خككالل عككا  .2019وافتُتحككت خككالل
هذا العا عيادة خاصة ابلنساء داخ السجن .وأخحا ،توجد وحد ن لأل وال ف السكجنني
اللذين توجد هبما مساف للنساء ،ا مسكز بيلما كورلني للسعايكة املؤسسكية للبالغكات ومسككز ثكوركي
اإلصالحي للقاصسات ،اللذان يوفسان أماكن مال مة تتيح مكانية بقكاء األطفكال دون سكن الثالثكة
مع أمها م ،لعزل عن ابقي النزلء.

جيم -احلقوق االرتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية
تضمن الربيمت الوط للعمالة جساءات تسمي ذ توفح فسص العمك  ،مثك بنكاء اهلياكك
َ -78
األساسية ،والتدري لكتسات املهارات املهنية ،ودعكم األفككار اإلنتاجيكة وابإلضكافة ذ كلكو،
اسككتفاد مككا موعككه  7 944خصكا مككن بككسيمت "جككد لككو عمكالا" الككذي يشككجع اإلدمككاا املهك
مل ككن ت ك كرتاوا أعم ككارهم ب ككني  17و 24س ككنة م ككن الش ككبات ال ككذين يع ككانون م ككن الب ال ككة والض ككعف
الجتماعي .وعالوة على كلو ،سا ت مديسية القتصاد الجتمكاعي التضكام
 89مشكسوع ا
وقككدمت خككدمات عككا  2017ذ مككا موعككه  75هيئككة .وخككالل الفككرتة كا ككا ،مككول الككربيمت
الككوط لككدعم مشككاريع األعمككال الصككغس والصككغحة مككا موعككه  1 014ا تمككايا متنككاهي الصككغس
لفا دة أ خاص أو أسس من الفئات الفقحة .)67
 -79وابإلض ككافة ذ كل ككو ،أدرج ككت كوس ككتاريكا خ ته ككا اإلإلا ي ككة الوطني ككة للف ككرتة 2018-2014
هدفا اسكرتاتيجيا إلدمكاا الالجئكني التنميكة القتصكادية لكوسكتاريكا ،ويسسكي هكذا النمكوكا جكساءات
لتوفح الدعم التق املنظم لالجئني من أج جتاوز وضعهم القتصادي .)68
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 -80وابإلضككافة ذ كلككو ،حفككزت خ ككة عم ك السياسككة الوطنيككة للمسككاواة الفعليككة بككني امل كسأة
والسج إلوكج ا لت مني العامالت املنزليات ،لن فيهن املهاجسات ،كاسرتاتيجية لتعزيز محايتهن.
 -81وعل ككى لك كسار كل ككو ،ككول اللك كوا ح التنظيمي ككة املتعلق ككة ابلالجئ ككني للمديسي ككة العام ككة للهج ككسة
و ؤون األجان صالحية صدار تساخيع مللتمسي اللجوء ،الذين تكد أجك تسكوية طلبكا م ثالثكة
أ ككهس  ،)69ملمارسككة أنش ك ة مقاب ك أجككس أو حلسككاهبم اسككاص .وابإلضككافة ذ كلككو ،نفككذت املديسيككة
العامة للهجسة و ؤون األجان مشسوع "ع جتسبة الندماا" هبد تعزيز اندماا الالجئني .)70
 -82ويكتسككي صككالا قككانون العم ك أيض ك ا أ يككة ابلغككة ،ابلنظككس ذ أنككه يتككيح مكانيككة تس كسيع
وتككحة اإلج كساءات القضككا ية واحلككد مككن ت كساكم القضككااي م كن خككالل دمككاا مبككدأ ككفوية احملاكمككة.
وابإلضككافة ذ كلككو ،فهككو يعككزز محايككة فئككات مككن العمككال منهككا املشككمولون ابلمتيككازات النقابيككة
والنساء احلوامك واملساهقكون وضكحااي التمييكز ومقكدمو الشككاو بشك ن التحكسن اجلنسكي .ويكفك
أيض ا مكانية اللجوء ذ القضاء من خالل املساعدة القانونية اةانية للعمكال الكذين يقك دخلهكم
عن احلد األدد لألجس.
 -2احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق
 -83هب ككد ع ككادة ص ككيالة إل ككاكا لل سيق ككة ال ككيت يعتربه ككا البل ككد م مون ككة إلدارة مي ككاه الص ككس
الصككحيُ ،وضككعت السياسككة الوطنيككة لت هككح ميككاه الصككس الصككحي للفككرتة  ،2045-2016الككيت
تعككد مثككسة جهككود مشككرتكة بككني املؤسسككات نتجككت بككدورها عككن أهككدا التنميككة املسككتدامة ،وتتككوخى
كفالة أل تضس مياه الصس الصحي ابلبيئة من خالل نشاء نظم للمعاجلة الفسديكة أو اجلماعيكة،
ككال معاجلككة املسككا احملككددة بوصككفها كات أولويككة
مككع مواصككلة تنفيككذ اللتزامككات الوطنيككة
الدراسة املنجزة بغسش استجالء حالة كوستاريكا فيما يتعل بت هح مياه الصس الصحي .)71
 -84وفيمككا يتعلك بتعزيككز القكوانني الككيت تكفك احلصككول علككى املككاءُ ،وضككع القككانون رقككم 9590
بشك ك ن "الس ككماا ابس ككتغالل املي ككاه أللك كساش الس ككتهال البش ككسي وبن ككاء املنشك ك ت كات الص ككلة
األماكن املدرجكة ضكمن الكرتا ال بيعكي للدولكة" ،الكذي يتكوخى تنظكيم كيفيكة التعامك مكع مقكدمي
اسدمات العامة ،وادد سوط استغالل مصادر املياه الس حية أللساش نشاء بكات اإلمداد
ابملياه وتشغيلها وهسكينها .ورلكم كلكو ،يتسكن اعتمكاد قكانون يسكتند صكساحة ذ احلك املكاء،
ولك كن يوجككد ابلفعك طككار قككانوين واضككح و ككام يكف ك احل ك األساسككي احليككاة ،الككذي ي كستبك
ابحل الصحة ومن ََث ابحل احلصول على مياه الشست .)72
 -85ولكفال ككة تس ككجي مجي ككع موالي ككد الس كككان األص ككليني وامله ككاجسين ،ت ككنظم ككعبة اإلدم ككاا
والتنمية التابعة للمديسية العامة للهجسة و ؤون األجان "محكالت متنقلكة" ،ابلتنسكي مكع مكويفي
احملكم ككة النتخابي ككة العلي ككا ،م ككن أج ك التش ككجيع عل ككى تس ككجي املوالي ككد واألطف ككال ،وتوعي ككة اآلابء
ابإلجك كساءات الواجك ك اتباعه ككا ،والقي ككا بعملي ككات التس ككجي الالزم ككة .وق ككد نَف ككذت ه ككذه الش ككعبة
مش ككسوع "تش كحيكيتومل"  ،)Chiriquitosابلش كساكة م ككع مفوض ككية األم ككم املتح ككدة الس ككامية لش ككؤون
الالجئ ككني ،ال ككذي نُف ككذت ط ككاره أنشك ك ة لتيس ككح جك كساءات التس ككجي املت ك خس ملوالي ككد الس كككان
األصليني و صدار الواث الالزمة .)73
 -86وفيما يتعل ابلربامت أو السياسات العامة السامية ذ مكافحة الفقس وهسني نوعية حياة
السكككان ،نفككذ املعهككد املشككرت بككني الوكككالت املعك ابملسككاعدة الجتماعيككة ،وهككو اهليئككة السا ككدة
GE.19-01907
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هكذا اةكال ،مبككادرات تسكاهم تلبيككة احتياجكات مككن يلكز الهتمكا هبككم علكى سككبي األولويكة مككن
أفساد وأسس ومجاعات و تمعات وهسني يسوفهم املعيشية.
 -87ومن العناصس الس يسية لقيكامل الفقكس مؤ كس الفقكس املتعكدد األبعكاد ،الكذي يتكيح ،ابلتكامك
مككع قيككامل الفقككس بسككب ضككعف الككدخ أو خككك الفقككس ،مكانيككة متابعككة حالككة الفقككس البلككد،
وكذلو بساز آاثر السياسة الجتماعية للبلد .و َكن مؤ كس الفقكس املتعكدد األبعكاد البلكد مكن وضكع
ككال
سياسككات ككاملة ومسكككزة اسككتنادا ذ معلومككات تقني كة ومككن توضككيح التحككدايت الوطنيككة
مكافحة الفقس والفقس املدقع واحلد منهما.
 -88ومككن األ يككة لكككان اإل ككارة ذ "الس كرتاتيجية الوطنيككة للحككد مككن الفقككس للفككرتة ،"2018-2015
املعسوفك ككة أيض ك كا ابسك ككم جس ك ككس التنميك ككة .وقك ككد اث ك ك ه ك ككدفها الس يسك ككي ،وفق ك كا للمسسك ككو التنفي ك ككذي
رقككم  ،38954معاجلككة مشكككلة فقككس األسككس اسككتنادا ذ اككت متعككدد الق اعككات ومشككرت بككني
املؤسسككات ،و احلككد مككن الفقككس املككدقع مككن خككالل كفالككة اسككتفادة السكككان ،مجلككة أمككور ،مككن
العسش املنس واملستدا والشام للربامت واسدمات املشرتكة بني املؤسسات .)74
 -89وتعاجل منهجية اسرتاتيجية جسس التنمية مس لة العم والدخ  ،من خكالل دعكم األسكس،
و رسككاء مبككدأ املسككؤولية املشككرتكة بككني األسككس واملؤسسككات املختصككة ،للعم ك سككويةا مككن أج ك يئككة
الظككسو الالزمككة ملمارسككة أنش ك ة نتاجيككة أو عم ك  .وتوخككت عمليككة التنسككي بككني املؤسسككات
ه ككذا الص ككدد ،بقي ككادة وزارة العمك ك والض ككمان الجتم ككاعي ،قام ككة هالف ككات ب ككني الق ككاعني الع ككا
واساص لتنفيذ أنش ة على صعيد املناط .)75
 -90وتناولككت اسكرتاتيجية جسككس التنميككة أيضك ا املسككا املتعلقككة ابحلمايككة الجتماعيككة والصككحة
وال ككديناميات األس كسية والتعل ككيم والت ككدري والس كككن والعم ك وال ككدخ  .ومكن ككت الع ككسوش املقدم ككة
األسككس مككن الرتقككاء لس ككتواها وهقي ك اسككتقالهلا القتصككادي ،ابلعتم ككاد علككى جهودهككا اساص ككة
و جنازا ا األساسية ،وهو ما أ ا هلا مكانية هسني نوعية حيا ا .)76
 -91ومككن املهككم التشككديد علككى أن دمككاا أهككدا التنميككة املسككتدامة اس ككة الوطنيككة للتنميككة
والستثمار العا يع كي األولويكة للكربامت واملشكاريع الساميكة ذ القضكاء علكى الفقكس .وابإلضكافة ذ
كل ككو ،أد ككت وزارة التخ ككيك والسياس ككات القتص ككادية مؤ كسات أه ككدا التنمي ككة املس ككتدامة
اس ة الوطنية للتنمية والستثمار العا لكفالة هقي الغاايت الوطنيكة هكذا اةكال ،الكيت تتكوخى
ااية امل ا القضاء على الفقس وكفالة التنمية املستدامة الشاملة.
 -92أمك ككا وصك ككوص السك ككتفادة مك ككن اسك ككدمات الصك ككحية ،فمحك ككاور اس ك ككة الوطنيك ككة للصك ككحة
للف ككرتة  2020-2016ومباد ه ككا األساس ككية ه ككي اإلنص ككا واملالءم ككة واجل ككودة ،وك ككذلو تقل ككيع
الفوارق وهقي التماسو الجتماعي واستدامة نظكا الصكحة .وتنكيك هكذه اس كة والسياسكة املتعلقكة
هبا  )2018-2014ابلدولة مسؤولية كفالة احل الستفادة من نظا السعاية الصحية اجليدة.
 -93وأصبحت أمكساش السكسطان اثك مشككلة كال الصكحة العامكة علكى الصكعيد الكوط .
املزيككد مككن الوفي كات املبكككسة لككد اإلي
ومككن بينهككا ،ل ي كزال سككسطان عن ك الككسحم يتسككب
كوسككتاريكا .واخنف ككا معككدل اإلص ككابة ب ككه  1,85مككسة خ ككالل الف ككرتة املمتككدة ب ككني ع ككامي 2000
و 2011ومعككدل الوفيككات بسككببه  1,58مككسة خككالل الفككرتة املمتككدة بككني عككامي  2000و.2013
و عا  ،2014بلغ عدد حالت اإلصابة بسسطان عنك الكسحم ،وفقك ا للبيكايت املتاحكة29,3 ،
لك  100 000امسأة وحكالت الوفيكات  5,42لكك  100 000امكسأة .وابإلضكافة ذ كلكو،
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ي معدل الوفيات مستقسا تقسيب ا منذ عا  2002حن عكا  ،2015حيكث بلكغ متوسكك معكدل
التغككح السككنوي  0,2املا ككة .وهلككذه األسككبات ،وافق ككت احلكومككة  14حزيسان/يوني ككه 2018
على دراا لقاا فحومل الور احلليمي البشسي بكسيمت الت عكيم الكوط  ،ووجهكت تعليمكات ذ
الصككندوق الكوسككتاريكي للضككمان الجتمككاعي لبا ككسة اإلج كساءات الالزمككة وتنظككيم محلككة عالميككة
لتوعية السكان بصفة عامة بفوا د التلقيح ضد فحومل الور احلليمكي البشكسي ابلنسكبة لكبي
سككن العا ككسة .ومككن املزمككع أن يبككدأ هصككني هككذه الفئككة مككن السكككان املؤسسككات الصككحية بككني
هسي أاير/مايو وحزيسان/يونيه .2019
 -94و ع ككا  ،2018أُدرج ككت ميزاني ككة الص ككندوق الكوس ككتاريكي للض ككمان الجتم ككاعي
خمصصات لتنفيذ مشسوع السكج السقمكي املوحكد لنظكا الصكحة ،الكذي يهكد ذ حكساز التقكد
تعميم السكتفادة مكن اسكدمات ال بيكة اجليكدة و حكة املسضكى سكجالا لكرتونيكا يتضكمن ملفهكم
)77
ال ككا الكامك  .وجتككدر اإل ككارة ذ أن السككج السقمككي املوحككد لنظككا الصككحة يكتسككي طابع ك ا
قانونيا وان و ابلتا على هول النظم التقليدية للمستشفيات .)78
 -95أمككا وصككوص الكربامت الساميككة ذ احلككد مككن انتشككار فككحومل نقككع املناعككة البشكسية وهسككني
فسص الستفادة من العالا اجليد ،فتوجد الوقكت الكساهن اس كة السكرتاتيجية الوطنيكة ملكافحكة
ف ك ككحومل نق ك ككع املناع ك ككة البشك ك كسية واإلي ك ككدز للف ك ككرتة  ،2021-2016ال ك ككيت أُع ك ككدت بوص ك ككفها أداة
ه ككدد ج ك كساءات العم ك ك الس يس ككية ملكافح ككة ه ككذا الف ككحومل .وتق ككد اس ككة الس ك كرتاتيجية الوطني ككة
للفرتة  2021-2016هليالا للسياق واإلطكار القكانوين و مكانيكات التصكدي هلكذا الفكحومل علكى
طار تنفيذ التفاقات املربمة هذا اةال على الصعيد الدو .)79
الصعيد الوط
 -3احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع
 -96بغككسش كفالككة احلصككول علككى تعلككيم جيككد ،هككدد اس ككة الوطنيككة للتنميككة والسككتثمار العككا
األرقا احلالية والتحدايت القا مة والسرتاتيجيات اليت تعزز تنمية قدرات األ خاص فيمكا يتعلك
ابلتعككاي الفعلككي داخ ك اةتمككع والنككدماا سككوق العم ك  .)80و هككذا السككياق ،هككدد اس ككة
هدايت كبحة ،منها احلد من استبعاد ال الت مسحلة التعليم الثانوي والتعلكيم املتنكوع ،وهسكني
مهارات ال الت املواد اليت لديهم فيها نقع مث القساءة أو السايضيات) ،وخفكا نسكبة مكن
ل يعمل ككون ول يدرس ككون م ككن الش ككبات املرتاوح ككة أعم ككارهم ب ككني  15و 24س ككنة ،وزايدة مس ككتو
التحاق األ خاص الذين يعيشون حالة الضعف الجتماعي والقتصادي ابلتعليم اجلامعي.
ال التعليمُ ،وضعت أيضا خ ك معاهد التدري التق
 -97واستنادا ذ ات ام
املهك  ،مكنككت مككن اقتنككاء املعككدات الالزمككة للتخصصككات اةككال الزراعككي والصككناعي والتجككاري
و ككال اسككدمات هبككد تككوفح التعلككيم املال ككم لحتياجككات سككوق العم ك  .ويشككم كلككو ت ككويس
مهارات التعددية اللغوية لد ال الت واملدرسني على حد سواء .)81
 -98وأُدرا التثقيككف ككال حقككوق اإلنسككان ال كربامت الدراسككية ،ول سككيما بككسيمت الرتبيككة
املدني ككة .وتش ككم املواض كيع املدرج ككة احل ك بيئ ككة خالي ككة م ككن العن ككف ،واحل ك احلي ككاة والس ككالمة
البدني ككة ،واحلك ك بيئ ككة خالي ككة م ككن األخ ككار ال بيعي ككة ،وحك ك اإلنس ككان العك كرتا ل ككه هبويت ككه
الفسديككة والجتماعيككة ،وح ك الشككخع الع كرتا لككه هبويتككه اجلنسككانية طككار مككن اإلنصككا
واملساواة ،واحلك التنكوع الثقكا  ،واحلك الد قساطيكة واملشكاركة السياسكية ،لكا كلكو احكرتا
القانون واملعايح .)82
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 -99وابإلضافة ذ كلو ،تُتخذ جساءات هبد احلكد مكن النق كاع عكن الدراسكة مكن خكالل
بكسامت اجتماعيككة ،مث ك بككسيمت "فلنتقككد " الككذي يتككيح ل ككالت التعلككيم الثككانوي مكانيككة اللتحككاق
بنظككا التعلككيم السمسككي والسككتمسار فيككه ،مككن خككالل هككويالت نقديككة مشككسوطة تكمك دخك األسككسة
لتغ ي ككة تك ككاليف التعل ككيم .وتُس ككلم أيض كا حقا ك مدرس ككية للقاصك كسين املس ككجلني نظ ككا التعل ككيم
البتككدا ي املنتمككني ذ أسككس تعككي حالككة الفقككس والفقككس املككدقع ،للمسككا ة اسككتمسارهم نظككا
التعليم السمسي .)83

دال -احلقوق اجلنسية واإلجنابية
 -100اخنفضت نسبة مح املساهقات خالل السنوات األخكحة بفضك العمك الكذي يضك لع بكه
اةلس املشرت بني املؤسسات لسعاية األمهات املساهقات ومبادرة أمسيكا الوس ى للصحة .ووفقا
لبيايت وزارة الصحة ،بلغت نسبة املواليد ألمهات مساهقات تق أعمارهن عكن  20سكنة 18,4
املا ككة عككا  ،2013واخنفضككت عككا  2017ذ  14,8املا ككة .ورلككم كلككو ،ل ت كزال
هككذه املس ك لة تشككك هككدايا ألن نسككبة املواليككد ألمهككات مساهقككات تق ك أعمككارهن عككن  20سككنة
ولديهن طفالن أو أكثكس ارتفعكت ،حبسك بيكايت املعهكد الكوط لبحصكاء والتعكداد ،مكن 18,4
املا ة عا  2013ذ  19,6املا ة عا .2017
 -101ويشك تقليع نسبة املواليد ألمهكات مساهقكات تقك أعمكارهن عكن  20سكنة جكزءا مكن
اس ككة السكرتاتيجية الوطنيككة للسعايككة الصككحية للمكساهقني للفككرتة  ،2018-2010الككيت ككد ذ
منككع محك املساهقككات وهسككني مسككتو الصككحة اجلنسككية واإلجنابيككة للمكساهقني .وتسمككي هككذه اجلهككود
ذ هس ككني اإلج ك كساءات املتكاملك ككة والش ككاملة الك ككيت تتخك ككذها مجي ككع املؤسسك ككات لتلبيك ككة احتياجك ككات
امل كساهقني علككى الصككعيد احمللككي مككن خككالل طككار قككانوين مشككرت بككني املؤسسككات والق اعككات ملنككع
ومعاجلة حالت مح املساهقات ،ما فتد يعزز العوامك الوقا يكة ،ومنهكا السكتمسار نظكا التعلكيم
والسعاية الصحية الشاملة ،مع الرتكيز على الصحة اجلنسية واإلجنابية .)84
 -102وتقك ككد السياسك ككة الوطنيك ككة للمسك ككا اجلنسك ككية للفك ككرتة  2021-2010طك ككارا مفاهيمي ك كا
ومعيككارايا ،وكككذلو هلككيالا للوضككع ،وهككدد الككنهت والقضككااي احلسجككة و ككالت التككدخ  .وإلطارهككا
السياس ككي واملؤسس ككي ص ككلة ابس ككة الوطني ككة للص ككحة  ،)2021-2010ال ككيت ككد ذ تلبي ككة
احتياجات السكان بصفة عامة والفئات األ د ضعفا و ميشا ال الصحة بصفة خاصة.
 -103و ع ك ككا  ،2016أص ك ككدر الص ك ككندوق الكوس ك ككتاريكي للض ك ككمان الجتم ك ككاعي تعليم ك ككات
لوكالت ك ككه أبن تُك ككدرا خ ه ك ككا املؤسس ك ككية مسك ك ك لة نش ك ككاء خمت ك ككرب لبخص ك ككات األنب ك ككوة داخك ك ك
مستشفيات النساء .وتقسر أيضا حينئذ نشكاء وحكدة طبيكة للمسكاعدة علكى اإلجنكات احلكالت
الشككديدة التعقيككد ،تسككتو املت لبككات مككن حيككث اهلياك ك األساسككية واملككدخالت وامل كواد واملعككدات
واملوارد البشسية الالزمة لكفالة توافس مجيع الظسو املال مة هلذه املمارسة .واهلد األساسي هلذه
الوح ككدة ال بي ككة ه ككو تق ككد السعاي ككة ل ككألزواا والنس ككاء ل ككح املتزوج ككات ال ككذين يع ككانون م ككن العق ككم
واتاجون ذ تقنيات مساعدة على اإلجنات.
 -104وتعككرت السياسككة الوطنيككة للمسككا اجلنسككية أيض كا بوجككود ن كواقع مهمككة ،مث ك مفهككو
الصككحة اجلنسككية املقتصككس علككى املسككا اإلجنابيككة واملككسش ،وعككد وجككود اككت ككام ملنككع وعككالا
األم ك كساش املنقولك ككة جنسك ككيا ،لك ككا فيهك ككا فك ككحومل نقك ككع املناعك ككة البش ك كسية/اإليدز ،وانعك ككدا املعك ككدات
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والتكنولوجي ككات املال م ككة لأل ككخاص كوي اإلعاق ككة ،والعوا ك ك املستب ككة بق ككيم امل ككويفني الص ككحيني
ومباد هم األخالقية ،و دودية مكانية احلصول علكى املعلومكات والتكنولوجيكا اجليكدة النوعيكة ملنكع
احلم لد السجال والنسكاء ،ومكا ذ كلكو  .)85وابإلضكافة ذ كلكو ،أُطلقكت اسكرتاتيجية تعمكيم
احلصككول علككى الواقي كات الذكسي كة واألنثوي كة ،الككيت ككد ذ كفالككة حتهككا وتيسككح الوصككول ليهككا
وتشككجيع اسككتخدامها مجيككع أحنككاء اإلقلككيم الككوط للمسككا ة ممارسككة احل ك حيككاة جنسككية
ومسضية.
آمنة ومسؤولة ُ
 -105وبغككسش هديككد مفهككو اإلجهككاش املسككموا بككه ،املعككسو أيض كا ابإلجهككاش العالجككي،
بكدأت دولكة كوسكتاريكا أاير/مكايو  2015وضكع لوا حكه التنظيميكة احملكددة املعيكار التقك )،
الككيت تتككوخى عمككال املفهككو املنصككوص عليككه قككانون العقككوابت ،هبككد كفالككة تنفيككذه الفعككال
النظا الصحي الكوستاريكي.

 -106واست اع املشسوع املسكمى "كوسكتاريكا ،إلكوكا مسكتدا للوقايكة املتكاملكة ورعايكة السجكال
ال ككذين ارس ككون اجل ككنس م ككع السج ككال والنس ككاء مغ ككايسات اهلوي ككة اجلنس ككانية" ،ال ككذي يُع ككس لش ككسوع
مكافحككة فككحومل نقككع املناعككة البشكسية كوسككتاريكا والككذي يدعمككه الصككندوق العككاملي ،أن يقككد
ح ككن اآلن خ ككدمات ذ أكث ككس م ككن  10 000م ككن السج ككال ال ككذين ارس ككون اجل ككنس م ككع السج ككال
و 400امسأة من مغايسات اهلوية اجلنسانية ،طار خمتلكف أنشك ة الوقايكة و سكداء املشكورة كال
الصحة اجلنسية واإلجنابية .ويسي أيضا خالل هذه األنش ة التشجيع علكى جكساء الختبكار السكسيع
لكشف فحومل نقع املناعة البشسية ايا ،طار يتسم ابلحرتا والسسية ،وهو ما خلكف ارتياحك ا
كب كحا لككد هككؤلء األ ككخاص الككذين يُفقككدهم الوصككم والتمييككز ،كثككح مككن احلككالت ،التسككهيالت
والثقة الالزمة للجكوء ذ دوا كس السعايكة الصكحية .وكنتيجكة لكذلو ،اسكتفاد خكالل ثكال سكنوات مكن
الختبككار الس كسيع لكشككف فككحومل نقككع املناعككة البش كسية  4 425رج كالا مككن السجككال الككذين ارسككون
اجلنس مع السجال و 310نساء مغايسات للهوية اجلنسانية.

هاء -حقوق اإلنسان والبيئة
 -107وفقا للدستور ،ا لك خع التمتع ببيئة صحية ومتوازنة يكولوجيا ،حبيكث تشكك
نوعية البيئة معيارا لنوعية احلياة .و هذا السياق ،حفزت كوستاريكا الهتما ابلعالقة بني البيئة
وحق ككوق اإلنس ككان منت ككدايت ككن .وخ ككالل املفاوض ككات بشك ك ن ب ككسيمت عمك ك اتف ككاق ابري ككس،
وحككدت كوسككتاريكا جهودهككا مككع بلككدان أخككس  ،مثك بككحو والنككسويت ،مككن أجك احلفككاو ،مجلككة
مسككا أخككس  ،علككى معيككار حقككوق اإلنسككان ضككمن املعككايح الككيت يتعككني علككى البلككدان تقككد تقككاريس
بشك اا عككا  2020طككار مسككا تها اجلديككدة احملككددة وطني ك ا .وابإلضككافة ذ كلككو ،أَيككدت
كوستاريكا قسارا ةلس حقكوق اإلنسكان ،يسكلم فيكه أبن "التنميكة املسكتدامة ومحايكة البيئكة ،لكا فيهكا
الككنظم اإليكولوجيككة ،تسككهمان السفككاه اإلنسككاين والتمتككع حبقككوق اإلنسككان ،لككا يشككم احل ك
التمتع أبعلى مستو كن بلولكه مكن الصكحة البدنيكة والعقليكة واحلك مسكتو
احلياة واحل
معيشي ل ك واحلك الغكذاء الككا واحلك ميكاه الشكست امل مونكة وخكدمات الصكس الصكحي
واحل ك السكككن ،فض كالا عككن احلقككوق الثقافيككة" .وي ل ك لككس حقككوق اإلنسككان هككذا الق كسار
أيضا ت بي "منظور جنساين بسب منها النظس احلالة اساصكة للنسكاء والفتيكات ،وهديكد أوجكه
التمييككز والضككعف القا مككة هديككدا علككى نككوع اجلككنس ،وتنككاول املمارسككات اجليككدة الككيت جتع ك مككن
النساء والفتيات عوام تغيح محاية البيئة و دار ا داراة مستدامة".
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 الكيت كد ذ،" وعززت كوستاريكا أيضا مبادر ا املعنونكة "مكن أجك مجيكع التحالفكات-108
دع ككم البل ككدان و موع ككات املفاوض ككني لتعزي ككز اللتزام ككات املتعلق ككة ابملس ككاواة ب ككني اجلنس ككني وحق ككوق
تلك ككو
 وابلتك ككا مواءمك ككة معاجلك ككة هك ككذه املسك ككا،اإلنسك ككان مجيك ككع الصك كككو البيئيك ككة الدوليك ككة
التفاقيكة املتعلقكة ابلتنكوع
 نظمت أنش ة طكار مكؤاس األطكسا، و هذا السياق. الصكو
 وككذلو،2018 نوفمرب/ تشكسين الثكاين29  ذ17 البيولوجي الذي ُعقكد مصكس الفكرتة مكن
اتفاقي ككة األم ككم املتح ككدة اإلطاري ككة بشك ك ن تغ ككح املن ككا العامك ك بوص ككفه
ط ككار م ككؤاس األطك كسا
 كك ككانون14  ذ3  الك ككذي ُعقك ككد بولنك ككدا الفك ككرتة مك ككن،اتفك ككاق ابريك ككس
اجتمك ككاع األط ك كسا
.2018 ديسمرب/األول

 مالحظات ختامية-رابعا
 كثككحة ه ككي التحككدايت ال ككيت ل ت كزال تواجههككا كوس ككتاريكا لكفال ككة تعزيككز ومحاي ككة حق ككوق-109
 يل ككز جت ككس التميي ككز العنص ككسي وك ككذلو، وعل ككى س ككبي املث ككال. اإلنس ككان ملواطنيه ككا عل ككى حن ككو كام ك
 وينبغك ككي أن يشك ككك كبك ككار السك ككن ضك ككعا احلك ككال واألمهك ككات.الختفك ككاء القسك ككسي تش ك كسيعا ا
املساهقات من السككان األصكليني احملكور الس يسكي لألهكدا الكيت سكيحددها البلكد خكالل السكنوات
.املقبلة من أج سد الفجوات القا مة بني الفئات الضعيفة وبقية اةتمع
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Cf. Recomendación. 127.1, 127.2, 127.3, 128.144.
Cf. Recomendación 128.7, 128.8.
En referencia a la Convención de Derechos Civiles y Políticos.
Cf. Recomendación 128.20.
Cf. Recomendación 128.19.
Informe de Costa Rica de la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos: Financiación de la
Defensoría de los Habitantes.
La DHR recibió en el año 2017, la acreditacipon tipo A, luego de ser evaluada por el Subcomité de
Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Proteccion
de los Derechos Humanos (GANRHI).
El Mecanismo de Participación surge de una subcomisión la cual se dedica exclusivamente a las
conversaciones con la Sociedad Civil. El mismo Decreto que rige la CIIDDHH, crea un Ente
Permanente de Consulta plantea la participación de estos grupos en procesos de discusión,
elaboración de políticas y planes que atiendan obligaciones internacionales en materia de Derechos
Humanos.
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019–2022.
Principios del Acuerdo de Paris.
Cf. Recomendación 128.39.
Cf. Recomendación 128.45. Impulsadas principalmente por la Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU).
Cf. Recomendación. 128.94. Esta campaña se lanzó el día de hoy, su divulgación será en redes
sociales y en 450 pantallas electrónicas que poseen 200 unidades de buses que circulan por el Gran
Área Metropolitana. En una segunda etapa, se lanzarán mupis, partes traseras de buses y se
divulgará en salas de cine.
Cf. Recomendación 128.101. En el 2015 y el 2016 se atendieron 7085 mujeres, por parte del Centro de
Información y Orientación de INAMU. En el Poder Judicial se capacitaron 11.462 mujeres y 14.480
hombres, en el resto de instituciones. del Estado se reportan 4769 personas. Entre los manuales y guían
se encuentran los siguientes. entre ellas la actualización de la Guía de Atención Integral a las Mujeres,
Niños y Niñas en el Periodo Perinatal Parto y Post Parto se aplicó en el 2016); Elaboración del Manual
de Educación Perinatal para Mujeres Gestantes y sus Familias (en implementación del I Nivel de
Atención), actualización de la Historia Clínica Perinatal (en revisión en Gerencia Médica para
implementar 1° semestre 2016), atención prioritaria al proceso de coordinación nacional del Ministerio
de Salud para la actualización de la Norma de Alto Riesgo Obstétrico; actualización de la norma de
Bajo Riesgo Obstétrico y elaboración de la Norma sobre Perdidas Gestacionales Tempranas (en
proceso bajo coordinación del Ministerio de Salud), entre otros.
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Cf. Recomendación 128.143. El INAMU cuenta con un departamento llamado Área de Ciudadanía
Activa, Liderazgo y Gestión Local. Algunas de sus acciones pueden consultarse en:
https://www.inamu.go.cr/gestion-de-actividad-local
Cf. Recomendación 128.89. En conjunto del INAMU, con el Ministerio de Educación Pública y la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Cf. Recomendación 128.42, 128.43.
Según el registro de información del INDER durante los años 2014–2016 se han dado un total 303
asignaciones de parcelas a mujeres a nivel nacional y durante el mismo período se han realizado
740 titulaciones de propiedad también a nivel nacional.
Proceso en el que han participado 9.873 mujeres rurales representando un 46 % del total de
personas participantes, (11.434 hombres, 54 %). Los 28 territorios tienen una representación fija
dentro del Comité Directivo del Consejo Territorial, para impulsar los temas de las Mujeres
Rurales, para fortalecer su trabajo se ha creado la Red de representantes de las mujeres rurales.
Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den
cumplimiento a este régimen paritario. En caso de que se presente nóminas de candidatos que
incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor,
realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas. Existen dos proyectos de
Ley en esta materia proyecto de Ley No. 20.001 “Adición del artículo 5 bis a la ley de la promoción
de la igualdad social de la mujer” y No. 18719,” Contra el Acoso Político” los cuales actualmente
se encuentran en discusión.
Cf. Recomendación. 128.46. En concordancia con lo que establece la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujerr. 128.94. 128.96, 128.97.
En Costa Rica existen dos clasificaciones de femicidio: una que responde al artículo 21 de la
LPVcM, cuyo ámbito de aplicación está restringido al matrimonio y a la unión de hecho; y la otra
definida como “femicidio ampliado”, que abarca las muertes violentas de mujeres en contextos,
manifestaciones y escenarios definidos por la Convención de Belém do Pará.
Decreto Ejecutivo No 40846-MCM-JP-S-MSP.
http://planovicr.org/sites/default/files/documentos/decreto_40846-mcm-jp-s-msp.pdf
Cf. Recomendación 128.141. Protocolo Interinstitucional de Intervención y Valoración de riesgo en
situaciones de Violencia contra las mujeres, Circular 197-2014, aprobado mediante sesión número
76-14 celebrada el 26 de agosto del 2014. Convenio Marco Normativo entre el Poder Judicial y la
Caja Costarricense del Seguro Social, Convenio N° 06-2014. Protocolo de Actuación de Abordaje
de Justicia Restaurativa en delitos de violencia de Género: Violencia Doméstica, Violencia
intrafamiliar, Delitos Sexuales, contenido en la Circular del Ministerio Público N° 09-ADM-2015.
El organismo gubernamental responsable de coordinar la aplicación de la Convención y sus
Protocolos facultativos en Costa Rica, es el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia
(CNNA).
Cf. Recomendación 128.34. V y VI Informe Periódico de Costa Rica. Pág. 8.
El cual fue dirigido a estudiantes del 3er ciclo y Educación Diversificada para que permanecieran o
se reintegraran al Sistema Educativo Público.
Cf. Recomendación 128.32, 128.158.
Cf. Recomendación 128.33. En el 2016, la elaboración de una Guía para Facilitadores, Trabajo con
niños y adolescentes para la Promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas,
Modulo I y II.
“Metodologías para el diagnóstico y definición de estrategias para fortalecer los derechos de niñas,
niños y adolescentes indígenas” (2017), entre otros.
Educar para una Nueva Ciudadanía Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular.
Ministry of Education. Pág. 8.
Cf. Recomendación 128.35. 128.02 128.05 128.113., 128.111, 128.113. El Protocolo fue elaborado
en conjunto con el ACNUR, la DGME, PANI y la Asociación de Consultores y Asesores
Internacionales. Protocolo Nacional de Alerta y Procedimiento para la Coordinación y Reacción
Inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la Desapariciones o Sustracción de PME
(2015).
Cf. Recomendación 128.07. Mediante la Ley N° 954. Cf. Recomendación 128.06, 128.121,
128.126, 128.129. Además de los Protocoles presentados por el CONATT en años anteriores.
Cf. Recomendación 128.117, 128.119, 128.22.
Decreto Ejecutivo No. 40932-MP-MPJ. “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas”.
Artículo 1.
Cf. Recomendación 128.30, 129.142, 128.176, 128.177, 128.180, 128.181.
Cf. Recomendación 128.12, 128.11, 128.179.
Reforma al Subsistema de Educación Indígena Decreto Ejecutivo No. 37801. Artículo 1.
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Decreto Ejecutivo No. 37801. Artículo 3: Idiomas maternos vigentes. Se reconocen como idiomas
maternos vigentes en los territorios indígenas reconocidos sin perjuicio de que otros puedan ser
también incorporados en planes y programas del Ministerio de Educación Pública, el Cabécar, el
Bribri, el Ngöbe, el Buglé y el Maleku. En proceso de revitalización el Teribe y el Boruca.
Cf. Recomendación 128.161.
Cf. Recomendación 128.159, 128.161 https://www.mep.go.cr/educatico/modulos-educacionintercultural https://www.mep.go.cr/educatico/minienciclopedias-pueblos-indigenas
Politica Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminacion Racial y Xenofobia.
Enfoques de la Politica.
Directriz No. DM-45-08-2018-MEP. Ministerio de Educación Publica.
Cf. Recomendación 128.47. Reglamento de matricula y de traslados de los estudiantes No. 40529MEP.
La Política se crea finalidad de brindar orientaciones para la producción y divulgación de
estadísticas pertinentes y oportunas que permitan dar cuenta de la situación de las poblaciones
afrodescendientes, indígenas y otros grupos étnicos, y por tanto, facilite la adecuada planificación,
diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a eliminar todo tipo de desigualdad y
discriminación, lo que a su vez fortalezca la igualdad de oportunidades y la mejora de las
condiciones de vida de la población en su diversidad.
Cf. Recomendación 128.53.
Instrumento vinculante para Costa Rica
DECRETO EJECUTIVO Nº 41158-MP.
Decreto Ejecutivo No. 41329-MGP.
Documento de identidad y Migratorio para Extranjeros (DIMEX). Decreto Ejecutivo No. 41337.
DIRECTRIZ Nº 038-MIVAH-MP.
Tambien se elabora el documento “Acciones en el marco de la Rectoría en Salud para la garantía
del derecho a la Salud de personas LGTBI”. Este documento busca trazar la ruta que como
Ministerio de Salud vamos a seguir para asumir nuestras responsabilidades rectoras en salud en la
lucha contra las diferentes formas de discriminación. Norma Nacional para la Atencion en salud
libre de estigma y discrminacion a personas Lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex (LGTBI) y
otros hombres que tienen sexo con hombres. Ministry of Health.
En cuanto los instrumentos nacionales utilizados para la integración de la población migrantes y
refugiada, se reconoce el Articulo 19 de la Constitución Política el cual reconoce que las personas
extranjeras cuentan con los mismos deberá y derechos individuales y sociales que los
costarricenses. Al igual con el Articulo 33: que garantiza que toda persona es igual ante la ley y no
podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.
Incluye migrantes de Nicaragua, Centroamérica, Colombia y otros.
Cf. Recomendación 128.183. La subcomision cuenta con su propia politica “Política Institucional
para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada”.
El protocolo para la atención y protección de las PME extranjeras no acompañadas o separadas de
su familia., El protocolo de regularización de la permanencia de las PME extranjeras bajo la
protección del PANI., El protocolo para la atención de las PME extranjeras, cuyos padres se
encuentran sometidos a un proceso de deportación. El protocolo para la detección, atención y
protección integral de las PME que requieren protección internacional, sean solicitantes de la
condición de refugiado, refugiadas o apátridas, Protocolo de actuación de los y las funcionarias de
la DGME-INA-PANI, para atender a las P.M.E estudiantes extranjeros que requieren regularizar su
situación migratoria.
Cf. Recomendación 128.114. Capítulo 1 de la Ley 9095.128.135.
Cf. Recomendación 128.170.
Cf. Recomendación 128.169. Además del Decreto Ejecutivo Nº40955-MEP “Establecimiento de la
inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense”, el cual fue explicado en el
derecho a la educación.
Cf. Recomendación 128.87.
Cf. Recomendación 128.99. 128.104. Sistema Nacional para la Atención y al Prevención de la
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, cuya Secretaría Técnica está a cargo del
INAMU.
Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017–2032.
Pág. 17.
Cf. Recomendación 128.135.
Cf. Recomendación 128.140.
Cf. Recomendación 128.104. Justicia Restaurativa en los Centros Cívicos por la Paz.
Cf. Recomendación 128.73 Incluyendo el tamizaje por VIH, para promover la detección y manejo
oportuno de esa enfermedad.
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Modalidades de cárceles abiertas.
Cf. Recomendación 128.145, 128.149.
Cf. Recomendación 128.188.”. Este modelo está operacionalizado por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, en coordinación con la Dirección General de Migración y
Extranjería.
Contándose a partir de llenar el formulario.
Este es un programa de Responsabilidad Social Empresarial, dirigido por el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Asociación Empresarial para el Desarrollo
(AED), la Oficina de Migración y en su momento ACAI.
Cf. Recomendación 128.27. Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales 2016.
Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados.
Cf. Recomendación 128.26. 128.153 artículo 21 de la Constitución Política. Política Nacional de
Agua Potable 2017–2030.
Cf. Recomendación 128.67. El proyecto Chiriquitos fue dirigido para las poblaciones Ngäbe –
Buglé. Igualmente existe el programa.
Decreto Ejecutivo No. 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN. Implementación y articulación de la
estrategia puente al desarrollo. Articulo 3 y 4.
Cf. Recomendación 128.146, 128.147, 128.148, 128.151.
En el periodo 2015-2017 la Estrategia Puente al Desarrollo logró sacar de la pobreza a 30.800
personas pasando de 22.3% hogares en condición de pobreza en el 2014 a un 20.5% en el año 2016.
Cf. Recomendación 128.154.
Ley No. 9162. Expediente Digital Único de Salud.
Cf. Recomendación 128.156. Plan Estratégico Nacional PEN en VIH y SIDA 2016–2021.
Capítulo 5 “Educación para el desarrollo sostenible y la Convivencia”. Plan Nacional de Desarrollo
y de Inversión Pública 2019–2022.
Cf. Recomendación 128.40, 128.162, 128.163, 128.166.
Cf. Recomendación 128.60.
Cf. Recomendación 128.167, 128.168.
Comunicado del Ministerio de Salud.
Áreas de Intervención de la Política Nacional de Sexualidad.
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