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  مقدمة  -أوال  

  تقييم عام  -ألف  
تقدم كوستاريكا إىل جملس حقوق اإلنسان التقريَر الوطين الثاين الواجب تقدميه يف              -١

إطار عملية االستعراض الدوري الشامل، اليت تسعى خبوضها إىل متابعة تنفيـذ التوصـيات              
وجتدر اإلشارة إىل أن كوستاريكا قـد       . ٢٠٠٩ديسمرب  /ولاملقدمة من اجمللس يف كانون األ     

من التوصيات اليت قدمها    آنذاك   وثيقةً إضافية تتضّمن موقفها      ٢٠١٠مارس  /قدمت يف آذار  
تقرير منتـصف املـدة الـذي    ، ٢٠١٢مارس /اجمللس، مث قدمت إىل اجمللس الحقاً، يف آذار      

لذا، . التوصيات تنفيذاً ملموساً   من   ا أحرزته من مظاهر تقدمٍ مهمة وما نفذته       عرضت فيه م  
إال أنه مـن أجـل   .  عند قراءة هذه الوثيقةأن تؤخذ الوثائق املذكورة آنفاً يف احلسبان  ينبغي  
 يف كوستاريكا، ُيربز هذا اجلزء التمهيدي من التقريـر          تقييمٍ عام حلالة حقوق اإلنسان    إجراء  

  . بعض النقاط املهمة يف هذا املوضوع
اريكا يف هذا اجملال، شأهنا شأن مجيع النظم الدميقراطية، سلسلةً مـن            وتواجه كوست   -٢

تعزيـز حقـوق    ما تقوم به من أجل      التحديات املهمة اليت تتصدى هلا ببذل جهوٍد يف إطار          
اإلنسان ومحايتها، لكّنها جتابه يف خضّم هذه العملية حتدياٍت ناشئة عن إشـكاليات تتعلـق               

األخطار النامجـة عـن     عن  ، و دم املساواة وعدم اإلنصاف    هيكلية تتسم بع   أسباهبا بأوضاع 
  . ظاهريت اجلرمية والعنف يف املنطقة

، فضالً عن   يوجد على رأس تلك الظواهر اهليكلية الفقر والتوزيع غري العادل للثروة            -٣
ويرتبط هذا الوضع بضرورة إجياد خيارات من أجل        . من السكان نسبة املسنني   تسارع زيادة   
واجهون هذه الظروف   تعليم وفرص العمل، وحتسني مهارات األشخاص الذين ي       زيادة فرص ال  

فقد اسُتحدثت يف األعوام األخرية     لذا،  .  املسنني بدائل لرعاية األطفال  حتسيناً نوعياً، وتقدمي    
فئات السكان اليت تلزمها أشكال خاصة من الدعم لتحسني         ستهدف  برامج وسياسات عامة ت   
  . النفاذ إىل سوق العملنوعية حياهتا وقدرهتا على

نشأة املنظمات اإلجراميـة يف اجملتمـع،       إلقصاء  وتيّسر ظواهر الفقر وعدم املساواة وا       -٤
ما فتئت ُتبذَل جهود كبرية     و. هتريب األشخاص ونقلهم واستغالهلم   وواتساع سوق املخدرات،    

خدرات واالجتار  مؤسسية ُتعىن حبماية ضحايا العنف واالجتار بامل      من أجل إنشاء وإبقاء هيئات      
ماً شامالً يف مكافحـة هـذه       عمال ُتسهم إسها  أوُنفذت  . كافحة هذه اآلفات  مبباألشخاص و 

الكوستاريكية املعنية باملخدرات، واملعهد املعين     اآلفات بالتعاون مع مؤسسات من قبيل املؤسسة        
الف الـوطين   بإدمان الكحول واملخدرات، واللجنة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي، واالئت        

ملتابعة تقرير منظمـة األمـم      " باييس"ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، وفريق       
  .املتحدة عن العنف ضد األطفال واملراهقني، ضمن هيئاٍت ومبادراٍت أخرى
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إذ تبدو حقوق الطفـل     . ويشكل القاصرون إحدى أكثر فئات السكان إثارةً للقلق         -٥
و خطري بفعل تزايد نشوء ظواهر جديـدة كاالسـتغالل اجلنـسي،            واملراهق مقّيدةً على حن   

تعسفية واإليذاء اجلنسي، وزيادة حاالت محل املراهقات، وال سيما تلك النامجة عن عالقات             
   .مع أشخاص بالغني، ضمن ظواهر أخرى

، املعهد الـوطين لرعايـة الطفـل      املكلفة بشؤون القاصرين، وهي     ولدى املؤسسة     -٦
سـرهم،  ألاحلماية اخلاصة والشاملة للقاصرين و    وفري  ج ومشاريع هتدف إىل ت    سياسات وبرام 

نقـص  بني املؤسسات ومع املنظمات غري احلكومية، إال أهنا تواجه مـشكلة            فيما  بالتنسيق  
  . املوارد الالزمة لكي تؤدي عملها على حنو أفضل

ين مـن أصـل   الفئات السكانية اخلاصة، كالشعوب األصلية، والسكان املنحدر    أّما    -٧
أفريقي، واملهاجرين، والالجئني، فتشكل قطاعاً سكانياً استوجب من الدولة اختاذ إجراءات            
خاصة بشأنه، من قبيل اعتماد السياسة الوطنية من أجل جمتمعٍ خالٍ من العنصرية والتمييـز               

وهدفها العـام أن   . ٢٠١٣ديسمرب  /العنصري وكره األجانب، اليت ُعرضت يف كانون األول       
مد الدولة تدابري فعالة تشجع على إنشاء ممارساٍت اجتماعية تشمل اجلميع وحتترم التنوع،             تعت

لُيكفَل لكلٍّ من الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين والالجئني            
علـى  ليـة، وتقـضي   ممارسةً كاملة وفعيف اجملتمع الكوستاريكي   ممارسة حقوقهم اإلنسانية    

    .مييز العنصري والعنصرية وكره األجانبأشكال الت
قانوناً جديداً للهجرة واستحدث سياسـةً       وقد سّن البلد يف األعوام األربعة املاضية        -٨

تلك الفئات مـن  للهجرة، يرتكزان على منظور حقوق اإلنسان ويهدفان إىل إدماج   متكاملة  
  . اجملتمع الكوستاريكييفالسكان 

بلد يف األعوام األخرية يف مناقشة أساليب تضمن حقوق         ومن جهٍة أخرى، اخنرط ال      -٩
امللكية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية ومغـايري اهلويـة        

ومع أنه مل يتسَن التعّمـق يف       . وحاملي صفات اجلنسني  اجلنسانية واملتشّبهني باجلنس اآلخر     
مالٍ يف هذا السياق، كما اُتخذت مبادرات       بعض املؤسسات بأع  اضطلعت  طرح املوضوع،   

  . ا اجملتمع املدين بدورٍ رئيسياضطلع فيه
استحدث البلد جمموعةً من املبادرات     فيما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني       و  -١٠

حقوق هؤالء األشـخاص  عمال على الصعيدين الوطين والدويل، مكّنت من إحراز تقدمٍ يف إ     
  . إىل حد كبري

منذ إعداد تقريرها   خاضت  ختام هذا الفرع، توّد كوستاريكا أن توضح أهنا قد          ويف    -١١
الوطين األول املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل حىت إعداد هذا التقريـر عمليـاٍت      

وكان من أبرز هـذه  . حقوقهم اإلنسانيةكافة سكان البلد زيادة فعالية ممارسة   مكثفة هبدف   
االلتزامات الدوليـة املتعلقـة     تنفيذ  واملشتركة بني املؤسسات ملتابعة     العمليات إنشاء اللجنة    
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وجتدر اإلشارة إىل أن إنشاء هذه اللجنة كان أحد االلتزامات اليت قبِلها البلد     . حبقوق اإلنسان 
  .يف تقريره األول

  منهجية إعداد التقرير  -باء  
االلتزامـات  تنفيذ  وت ملتابعة   أُعّد هذا التقرير يف إطار اللجنة املشتركة بني املؤسسا          -١٢

وزارات ( مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذيـة       ٢١الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت جتمع حنو        
أمانة ، وممثلني لكل من السلطة القضائية، واحملكمة العليا لالنتخابات، و         )ومؤسسات مستقلة 

  .علوماتتقدمي املببصفة مراقبني مكلّفني اجلمعية التشريعية، املظامل، و
 كهيئة استشارية دائمة للسلطة التنفيذية، تابعة       ٢٠١١وأُنشئت هذه اللجنة يف عام        -١٣

االلتزامات الدولية املتعلقـة  تنفيذ وتابعة مكلفة مب لوزارة العالقات اخلارجية والشؤون الدينية،      
  .نسانيف جمال حقوق اإل على الصعيد الدويل ، وتنسيق األعمال املضطَلع هباحبقوق اإلنسان

، املنشئ للجنة املشتركة بـني املؤسـسات        RE-36776أنشأ املرسوم التنفيذي رقم     و  -١٤
االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اهليئة الدائمة للتشاور مع اجملتمـع           تنفيذ  وملتابعة  

. التقـارير عمليةُ حوارٍ مع اجملتمع املدين يف السياق العام إلعداد          جتري بواسطتها   املدين، اليت   
وبفضل الدينامية العامة ملا ُعقد من اجتماعات وأُجري من نقاشات بشأن اجلوانب املتـصلة              

مدى فعالية العمل   ت املتعلقة حبقوق اإلنسان، استطاعت املؤسسات التفكر يف         بتنفيذ االلتزاما 
  .سانيةيف كوستاريكا حقوقهم اإلنمبمارسة الناس  األصيلة عالقتهيف املضطَلع به وكفاءته، و

  سيادة القانون  -ثانياً  

  اإلطار املعياري  -ألف  
صّدقت كوستاريكا على الصكوك الدولية التالية منذ أن قدمت التقرير الوطين األول          -١٥

  :يف إطار االستعراض الدوري الشامل
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •

حلماية وتعزيز تنوع   ) اليونسكو(ة والعلم والثقافة    ياتفاقية منظمة األمم املتحدة للترب     •
 .أشكال التعبري الثقايف

 :واعتمدت تشريعياً الصك التايل  -١٦

 .جراء تقدمي البالغات املنشئ إلالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل •

  :كما وقّعت الدولة على الوثيقة السياسية التالية  -١٧
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ار السن يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر          بشأن حقوق كب   سان خوسيه ميثاق   •
، املعقـود يف    ر احلكومي الدويل الثالث املعين بالشيخوخة     ، املنبثق عن املؤمت   الكارييب
 . يف سان خوسيه بكوستاريكا٢٠١٢مايو / أيار١١-٨الفترة 

  : وشرعت يف التوقيع والتصديق على الصك التايل  -١٨
خلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة    الربوتوكول االختياري للعهد الدويل ا     •

يف انتظار اعتماده هنائياً علـى املـستوى         (جراء تقدمي البالغات  املنشئ إل والثقافية،  
 ).التشريعي

  :واعُتمدت القوانني التالية الداعمة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  -١٩
الف الـوطين   قانون مكافحة االجتار باألشخاص واألنشطة املتصلة به وإنشاء االئـت          •

 ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص؛

يف اإلجراءات اجلنائية، فضالً عن     والشهود وغريهم ّممن له دور      قانون محاية الضحايا     •
  على كل من قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي؛وإضافاتإدخال تعديالت 

عاملة أو املعاملة املهينة لألطفـال      ومجيع أشكال إساءة امل   وبة البدنية   قانون إلغاء العق   •
 واملراهقني؛

  .زيز اجمللس الوطين للمسننيقانون تع •

 نظام القضاء  -باء  

أَدجمت السلطة القضائية يف نظامها يف      فيما خيص إمكانية اللجوء املادي إىل القضاء،          -٢٠
إىل ء  اللجـو  يف   ِضعاف احلال قواعد برازيليا بشأن حق األشخاص      " تنفيذ   ٢٠٠٨مايو  /أيار

  .هذا احلقإعمال  ُتعىن بضمان اً، وأنشأت هيئات وجلان"القضاء
عـن  اهليئة املنوط هبا تنفيذ هذه القواعد،       هي  إقامة العدل   اللجنة الوطنية لتحسني    و  -٢١

 وتتألف من الـسلطة القـضائية، ونقابـة         ؛تنفيذ الربامج والتنسيق بني اهليئات العامة     طريق  
ة كوستاريكا، واحملكمة العليا لالنتخابـات، ووزارة العـدل         احملامني، وكلية احلقوق جبامع   

املظامل للجمهوريـة،   اجلمعية التشريعية، وأمانة    ، و ، ومكتب املدعي العام للجمهورية    والسلم
  .ابة املالية العامة للجمهوريةوهيئة الرق

سات مع  التنسيق بني املؤس  : اللجنة الوطنية لتحسني إقامة العدل باملهام التالية      تقوم  و  -٢٢
جلـوء   برنامج مشاركة املواطن يف نظام إقامة العدل، وكفالـة           القضاء، وتنفيذ ممثلي قطاع   

مرصـد  ِضعاف احلال إىل القضاء، وتعزيز حقوق املهاجرين والالجئني عن طريـق            السكان  
، وتعزيز العدالـة اإلصـالحية وتقـدمي    وسائط اإلعالم املعين بالسكان املهاجرين والالجئني   

  . هذا اجملالالتدريب يف
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اهليئـة  هـي   إىل القـضاء    اللجوء  للجنة املعنية باحلق يف     ومن جانبٍ آخر، تكون ا      -٢٣
إىل القضاء، واملكلفة برسم السياسات اللجوء املؤسسية املنظِّمة حلق السكان ضعاف احلال يف      

لني ممثوتتألف هذه اللجنة من     . املؤسسية الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف     العامة  اخلطوط  وضع  و
من فئة   من أجل العمل لصاحل كلّ    املنشأة  مجيع اهليئات القضائية، وممثلي اللجان الفرعية       عن  

واملسنني، واحملرومني مـن حريتـهم      كالسكان ذوي اإلعاقة،    (فئات السكان ضعاف احلال     
واملهاجرين، والالجئني، وذوي امليول اجلنسية املتنوعة، والشعوب األصلية، وضحايا اجلرمية،          

ملخـالفني لقـانون    واملراهقني، واألشـخاص ا   يا العنف اجلنسي واملرتيل، واألطفال      وضحا
. كما تتألف اللجنة من ممثلني عن املنظمات النقابية وعن اجملتمع املـدين           ). األحداث اجلنائي 

مشجعة ضمان تعميمها،   يف  السياسات والتوجيهات ذات الصلة و    وتتلخص مهمتها يف تنفيذ     
  .خمتلف اجلهات الفاعلة القضائية مع أعمال التنسيقيف ذلك 

السياسة القضائية الراميـة إىل     وأسفر عمل هذه اللجنة عن انتهاج السلطة القضائية           -٢٤
اليت هي مثـرة     إىل القضاء يف كوستاريكا،   اللجوء   يف    األطفال واملراهقني  حقعمال  إحتسني  

املؤسسات القضاء ومع   املوظفني واملوظفات يف سلك     عملية مشاوراٍت تشاركية أُجريت مع      
اجملتمع املـدين، ومنظمـات     من  الوطين حلماية الطفل واملراهق، ومع منظمات       للنظام  التابعة  

واعُتمدت هذه السياسة يف تـشرين      . إىل القضاء الذين جلأوا   األطفال واملراهقني   مع  دولية، و 
إىل اللجوء  يف  حق القاصرين كافة    ، ويتجلى هدفها العام يف إعمال       ٢٠١٠  نوفمرب    /الثاين

اليت تعوق  إزالة مجيع أنواع القيود أو احلواجز       بوالقضاء، بالقضاء على مجيع ضروب التمييز       
 منوذج احلماية الشاملة للطفل     طبيقانطالقاً من ثقافٍة قضائيٍة تقوم على ت      ممارستهم حلقوقهم،   

   .واملراهق
حق القاصرين ضعاف : "ةيف هذا السياق السياسات املؤسسية التاليأيضاً اسُتحدثت و  -٢٥

سياسة احترام تنـوع  " و،" إىل القضاءللجوءاحلال األطراف يف دعاوى األحداث اجلنائية يف ا       
بتعزيز عدم التمييز على أساس امليـل       مبوجبها  السلطة القضائية   التزمت   اليت   ،"امليول اجلنسية 

على حد سـواء،    إىل القضاء واملوظفني القضائيني     الذين يلجؤون   األشخاص   يف حق    اجلنسي
" إىل القـضاء  اللجـوء    يف   السكان املهاجرين والالجـئني   حبق  السياسة املؤسسية املتعلقة    "و
  ).٢٠١٠ عام(

  نظام املعلومات اإلحصائية  -جيم  
حتسني نظام إدارة اإلحصاءات، بقيادة     ،  ٢٠١١تعداد السكان لعام    يف إطار   جرى،    -٢٦

ةً لتوصيات هيئـات معاهـدات حقـوق        املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان، استجاب     
كاللجنـة االقتـصادية ألمريكـا    ألمم املتحدة، يف ا اإلنسان، وهيئات ووكاالت متخصصة     

وكانت اخلطوة الرئيـسية  . ، وصندوق األمم املتحدة للسكان الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
 أصـل أفريقـي،     يف هذه العملية مجع بياناٍت عن السكان األصليني والسكان املنحدرين من          
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من أجـل حتـسني منهجيـة       معات احمللية ومع منظمات وخرباء      وجرى العمل مع قادة اجملت    
وانُتهج يف هذه العملية هنج التحديد الذايت للهوية اإلثنية، الـذي يـشري إىل حـق                . التعداد

  .عرقية حمددة - إىل فئة إثنيةيف التعريف بأنفسهم بوصفهم ينتمون األشخاص 
بالطفـل  املتعلـق    ذلك، جيري حالياً إنشاء نظام املؤشرات اإلحصائية         عالوة على و  -٢٧

 والربامج الرامية إىل كفالـة      طواملراهق، وهو أداة عظيمة الفائدة يف وضع السياسات واخلط        
مبادرة يقودها املعهد الـوطين لإلحـصاء وتعـداد     هي  حقوق فئة القاصرين من السكان، و     
  ).اليونيسيف( للطفولة السكان، برعاية منظمة األمم املتحدة

االلتزامات تنفيذ  ويف إطار اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملتابعة        وإضافةً إىل ذلك،    و  -٢٨
إطالق عملية لتيسري إجراء إحصاءات هتدف      مت االتفاق على    الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،     

ينـسق  و املشترك،   على املستوى املؤسسي  ُيستخَدم  إىل إنشاء نظام مؤشرات حلقوق اإلنسان       
اإلحصاءات الوطنية وميكّن من مجع ما قد يلزم من بيانات حمددة عـن مجيـع اجملموعـات                 

 يف إطار هذه اللجنة على      االتفاقمت  كما  . التمتع حبقوق اإلنسان   ملعرفة مدى    وخمتلف الفئات 
ل من أج ومنظَّمة ومشفوعة بتفسريات    إطالق عملية منهجية ومنسقة لتقدمي معلومات متاحة        

 .اختاذ القرارات وصْوغ السياسات وفقاً لنتائج هذه املؤشرات

   والنشر والتوعيةملديناجملتمع ا  -دال  
على إجياد مـساحٍة     عكفت الدولة  بإنشاء اهليئة الدائمة للتشاور مع اجملتمع املدين،        -٢٩

 بـني   اللجنة املـشتركة  بواسطة  حمددة للحوار مع منظمات اجملتمع املدين ومجاعاته وأفراده،         
وال تزال هذه الديناميـة     . االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    تنفيذ  واملؤسسات ملتابعة   

اف هبدف ضـمان    كُرِّست إلنشاء مساحة للتفاعل الشف    امللموسة  ، لكّن أنشطتها    يف بدايتها 
  .دوام هذه املساحة

دين يف التحاور بشأن عملية     اسُتعني باهليئة الدائمة للتشاور مع اجملتمع امل       ٢٠١٢يف عام   و  -٣٠
عمل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز منظومة البلدان األمريكية            طريقة  تدّبر  

 ،استـضافت كوسـتاريكا   وفضالً عن ذلك،    . حلقوق اإلنسان، اليت حظيت بزخم اجملتمع املدين      
 البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان ة أحَد احملافل اليت نظمتها جلناإلصالح، بصفتها طرفاً يف عملية    

  .، باالشتراك مع اجملتمع املدينبغرض التعّمق يف اجلوانب التقنية لربنامج اإلصالح
 يف إطار اهليئة الدائمة للتـشاور مـع         ، مت ٢٠١٣ و ٢٠١٢الفترة ما بني عامي     ويف    -٣١

لية إنشاء السياسة   خمتلف اللقاءات واحلوارات اليت أُجريت كجزء من عم       تنظيم  اجملتمع املدين   
  .الوطنية من أجل جمتمعٍ خالٍ من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب

يتعلق مباشرةً بعملية االستعراض الدوري الشامل، ُدعيت منظمات اجملتمـع          فيما  و  -٣٢
 )هتمـون مبا يف ذلك املنظمات واألفرقة واخلـرباء واألشـخاص امل         (املدين املسّجلة يف البلد     
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       / متـوز  ١٧االجتماع األول، املعقـود يف      من  غرض  الوكان  .  ثالثة اجتماعات  حضور إىل
، بدء احلوار رمسياً، وطُرحت فيه مجيع املسائل املتصلة بعمل اللجنة املشتركة بني       ٢٠١٣يوليه  

، واملتصلة بإعداد التقارير    االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    تنفيذ  واملؤسسات ملتابعة   
  .طنية الواجب تقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسانالو
سبتمرب، ركّز التفاعل علـى التوصـيات       / أيلول ١٦ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٣٣

وكان االتفاق الذي جرى التوصل إليه      . املقدمة لكوستاريكا خالل استعراض تقريرها األول     
تنفيـذ  وانة اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملتابعـة        غ اجملتمع املدين مبنظماته وأفراده أم     أن يبلِّ 

مبالحظاته وإسـهاماته   ) وزارة العالقات اخلارجية  (االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان      
وحثت الدولة اجملتمـع    . قرير الوطين الرمسي األول   إدراجها يف مشروع الت   السابقة اليت ميكن    

أكتـوبر  /وتلقّت الدولـة يف تـشرين األول      . فحتنياملدين على تقدمي إسهاماته خطياً يف ص      
  .إسهامات بعض اجملموعات من املنظمات

 كـانون   ١١ُدعـي إىل عقـد جلـسٍة ثالثـة يف           مشروع التقرير،   وعقب تعميم     -٣٤
 إلهناء هذه املرحلة من احلوار بشأن تقرير االستعراض الدوري الشامل           ٢٠١٣ديسمرب  /األول

وأُبديت يف هذه اجللسة تعليقـات      . ٢٠١٤يناير  /ون الثاين  كان ٢٥من أحل تقدميه خطياً يف      
  .عامة على نص التقرير وعملية إعداده

ويف عملية احلوار هذه، سعت الدولة إىل اختاذ موقٍف صادقٍ وشفاف؛ إذ اعترفـت           -٣٥
تلـك  بأن العمليات السابقة قد افتقرت إىل نظامٍ عام للحوار مع اجملتمع املدين، وإن كانت               

عن واقع األشـخاص يف      ذلك االبتعاد    فقد تسبب . مساعٍ حقيقية للعمل املؤسسي   العمليات  
. حالة حقوق اإلنسان يف البلد علـى حنـو أدق         مل تكن تعكس    تقارير الدولة ومواقفها    أن  

االلتزامات الدولية املتعلقـة حبقـوق      تنفيذ  ووبإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملتابعة       
، تسعى كوستاريكا إىل تكثيـف      ة الدائمة للتشاور مع اجملتمع املدين     اهليئاإلنسان، وال سيما    

  . العمليات املتصلة باحترام التزاماهتا الدوليةهذه 
هذا التقرير مثرةُ عمليٍة مثرية، وإن الدولة لراغبة يف مواصلة ممارسة املشاركة والبناء             و  -٣٦
لعديد من املالحظـات، الـشكلية      جت يف هذا التقرير ا    وقد أُِدر . شترك مع اجملتمع املدين   امل

بتقريـرٍ  أن األمر يتعلق    واملوضوعية على حد سواء، املقدمة من شىت املنظمات، دون إغفال           
   .تزامه وعمله يف إطار هذا املسعىويف هذا السياق، نشكر للمجتمع املدين ال. مقدمٍ من الدولة

 شواغل منظمات   رضعوكانت كوستاريكا قد قررت أن ُتضّمن هذا التقرير فرعاً ي           -٣٧
اجملتمع املدين املشاركة يف عملية إعداد التقرير ومواقفها، إال أنه مل يتسَن ذلك نظراً لورودها               

 املتعلقة حبقوق اإلنـسان   االلتزامات الدولية   تنفيذ  وإىل اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملتابعة       
  . من مشروع التقرير نشر النسخة النهائية بعد
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طريق طويالً، لكّن هدف البلد هو حتسني الدينامية اليت انعكست يف جتربة  وال يزال ال    -٣٨
البناء املشترك األوىل هذه لتصبح عمليةً دائمة، وإنشاُء آليات لنشر مجيع التزاماتـه الدوليـة               

تـستهدف   وال. املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال توصيات االستعراض الدوري الشامل فحسب        
ـ    وتمَع املدين وحده،    عمليتا النشر والتوعية اجمل    شكل مهـم جـداً،     إمنا تستهدف أيضاً، وب

  . املؤسسات العامة بوصفها اهليئات املسؤولة عن كفالة حقوق اإلنسان

  احلقوق املدنية والسياسية  -ثالثاً  

  أمن املواطن وأمن اإلنسان    

  ملرأةعلى االعنف ممارسة   -١  
الفريـق   اليت قـدمها     ٦-٩١ و ٢٩ و ٢٦ و ٢٣ و ٢٢ و ١٥يات  يتعلق بالتوص فيما    -٣٩

العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل لكوستاريكا، أنشأت املؤسسة الوطنية للمرأة جلنة           
  .املرأةعلى عمل رفيعة املستوى ملتابعة تنفيذ قانون جترمي العنف 

تقيـيم  لالربوتوكول املشترك بني املؤسسات للتـدخل و "وتولت هذه اللجنة صياغة     -٤٠
، بوصفه أداةً لتدخل مؤسسات الدولـة يف حـاالت          "املرأةعلى  ت العنف   املخاطر يف حاال  

األمانة التقنية للنظام الوطين، بقسم قضايا العنف       ضعت  وو. العنف اليت تستلزم عمالً متكامالً    
يف املؤسسة الوطنية للمرأة، تصميم نظام مؤشراٍت لرصد تنفيذ االلتزامات الدوليـة            اجلنساين  

  . الربوتوكول ذلك ها يفاملؤسسية املنصوص علي
النساء إىل القضاء اجلنائي    جلوء   يف إجراء حبٍث عن إمكانية       ٢٠١٢ منذ عام    وُشرع  -٤١

ليشكل هذا البحث عمليـةً       املرأة، ئم، يف إطار قانون جترمي العنف على      على حنو فعالٍ ومال   
ـ      و. امسة األمهية يف هذا املوضوع    احلمستمرة لتحديد النقاط     همت عالوة علـى ذلـك، أس

من أشكال العنف على    ناشئة  الشكال  مثل األ مواضيع مهمة   طرح  املؤسسة الوطنية للمرأة يف     
ناث  توسيع نطاق تعريف قتل اإل     نظمة، واالجتار بالنساء، كما مت اإلسهام يف      املرأة، واجلرمية امل  

  .باراوارد يف اتفاقية بيليم دو مواءمته مع التعريف الاملعتمد من السلطة القضائية عن طريق 
 املرأة وأُضيفت إليه مواد جترِّم إسـاءة املعاملـة          على قانون جترمي العنف     وقد ُعدل   -٤٢

 املعدِّل لقانون مكافحة العنف ،٨٩٢٥ القانون رقم ٢٠١١واعُتمد يف عام  .وضروب اإلهانة
ُينشئ سجالً داخلياً للمعتدين حتت إشراف السلطة القضائية، ويزيـد املهلـة            الذي  املرتيل، و 

الضحايا إىل  يقوي إمكانية جلوء    ولية احملددة لتنفيذ تدابري احلماية من ستة أشهر إىل عام، و          األ
القضاء، وُيجيز للسلطات اجلنائية تطبيق تدابري يف حالة عدم وجود حمـاكم متخصـصة يف               

  .العنف املرتيل
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اجلنساين يف كوسـتاريكا الـذي   كما أُنشئ نظام القياس اإلحصائي املوحد للعنف        -٤٣
يتمثل اهلدف العام منه يف حتديد نظام معلومات يتيح معرفة املدى الذي بلغه العنف اجلنساين،               

 عـدة   للنساء ضـحايا العنـف    اليت تشترك يف تقدميها     أما عن الرعاية    . وبناءه واحلفاظ عليه  
، فيربز، يف هذا الصدد، منهاج العمل املتكامل خلدمات رعاية ضـحايا العنـف،              مؤسسات

  . لتنسيق اخلدمات القضائية املقدمة إىل هذه الفئة من السكانبوصفه آليةً 
 ١٨ اخنفاضاً كبرياً يف معدل جرمية قتل اإلناث ليقتصر علـى    ٢٠١٢عام  شهد  وقد    -٤٤
 ٢٠٠٨ ألسبابٍِ تتعلق بنوع اجلنس، مقارنةً مبتوسطها السنوي يف الفترة ما بني عـامي               قتيلة
 خطـة  ٢٠١٣منذ عام ُوضعت و. ل اإلناثمن جرائم قت جرمية  ٣٨,٧٥ الذي بلغ    ٢٠١١و

 نوع اجلنس، تتـضمن إجـراءاٍت فوريـة       ألسباب تتعلق ب  القتيالت  طوارئ للحد من عدد     
كما ُوسع  .  وإجراءات متوسطة األجل هتدف إىل منع العنف       "جمموعة من أدوات الطوارئ   "و

وطنيـة للمـرأة    نطاق التغطية باخلدمات القانونية والنفسية االجتماعية يف مقّري املؤسسة ال         
، وأُتيحت خدمة االستشارة القانونية يف      احمليط اهلادئ واحمليط األطلسي     منطقيت اإلقليميني يف 

حاالت العنف املرتيل يف عواصم أربع حمافظات، وجيري العمل حالياً على تعزيـز املراكـز               
دمة للنساء  املتخصصة لرعاية النساء وأبنائهن وإيوائهم، باعتبارها إحدى خدمات الرعاية املق         

  .لقتللاملعرضات 
وتشارك الدولة مشاركةً نشطة على الصعيد الدويل يف أعمال تنسيق واسـتحداث              -٤٥

  .خطط العمل ومتابعة تنفيذها، الرامية إىل كفالة احلماية للمرأة ومتام ممارسة حقوقها اإلنسانية

  األطفال واملراهقنيممارسة العنف على   -٢  
يشكل أحد أشد األوضاع تأثرياً علـى القاصـرين،         ألسري  ابالنظر إىل أن العنف       -٤٦

مؤسسات عامـة  األسري ومنعه، مبشاركة اللجنة الدائمة ملتابعة رعاية ضحايا العنف أنشئت  
هذا املوضوع، كاملعهد الوطين لرعاية الطفل، واملؤسـسة الوطنيـة        شىت مسؤولة عن معاجلة     

  . نيلس الوطين للمسنللمرأة، والسلطة القضائية، واجمل
 عـن   خطة عمل حلماية األطفال واملراهقني يف حاالت العنف       تنفيذ  وجيري حالياً     -٤٧

وزارة التخطيط والسياسة االقتصادية، ومبشاركة اجمللس الـوطين للطفـل واملراهـق            طريق  
هذه اخلطة اهتماماً خاصاً للتقرير العـاملي عـن العنـف           تويل  و. واملنظمات غري احلكومية  
   .وق الطفل لكوستاريكاقتها جلنة حوللتوصيات اليت وجه

عملت على تعزيز موقعـه ملواكبـة       و" باييس"شكلت منظمات من اجملتمع املدين      و  -٤٨
التصدي لظاهرة العنف ضـد األطفـال       املؤسسات العامة مواكبة استراتيجية بصفتها معنية ب      

دف منظمـات  وهت. دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال   باالستناد إىل   واملراهقني،  
اجملتمع املدين من ذلك إىل تعزيز مؤسسات الدولة من أجل منـع العنـف ضـد األطفـال                  

من أجـل   واملراهقني، يف أوساط األسرة والعمل واجملتمع احمللي واملدرسة ويف املؤسسات، و          
كما جيري منذ ثالثة أعوام، مببادرة اجملتمـع        . من ميارسه رعاية ضحاياه، وجربهم، ومعاقبة     
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 يف  ٢، اليت تتوىل متابعة تنفيذ التوصـية        "نواة العمل يف مكافحة العنف    "، تعزيز نشاط    املدين
ويشارك يف هذه النواة منظمات غري حكومية، واملعهد الوطين لرعاية الطفل،           . الدراسة العاملية 

  . وأمانة املظامل، والوسط األكادميي
موضوع االستغالل تعاجل  عالوة على ذلك، لدى السلطة القضائية مبادرات وبرامج  و  -٤٩

ضحايا اليافعني  اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراضٍ جتارية، فضالً عن خطة لرعاية األطفال و          
هذه الفئة، وموظفني مكلّفـني بتقـدمي       على  واضيع متعلقة بالعنف املماَرس     تصدى مل العنف ت 
    .العاجلة هبدف اإلعالم هبذه اجلرائم واحلث على اإلبالغ عنهاالرعاية 

 من الدستور السياسي ومن القانون األساسي للمعهـد الـوطين           ٥٥ووفقاً للمادة     -٥٠
. اهليئة املنظِّمة للمسائل املتعلقة بالطفل واملراهق واألسـرة       فإن هذا املعهد هو     لرعاية الطفل،   

 على  هحصولممارسة هذا التنظيم بالتنسيق مع سائر املؤسسات العامة، مما يقتضي           وجتب عليه   
  . سلطة التنفيذية السياسي الدعم
ويبذل املعهد الوطين لرعاية الطفل جهوداً مهمة كي يكفل للقاصرين ضعاف احلال              -٥١

زيادة املوارد املرصودة لتنفيذ برامج للحماية هتدف إىل        وذلك عن طريق    ،   إليهم رّد حقوقهم 
  .حتسني مستوى الرعاية املقدمة لفئات السكان املعرضة للخطر

يف جمال مكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، أُرسـلت          وذلك،  فضالً عن   و  -٥٢
عرب شبكات التواصل االجتماعي رسائل مباشرة بشأن حقوق األطفال واملخاطر اليت ُيحتمل            

املـواد  املكرسـة لنـشر   ملواقع الشبكية يتم عرب هذه الشبكات الكشف عن ا  و. تعرضهم هلا 
 تعـديل   ٢٠١٢اعُتمد يف عـام     وعالوة على ذلك،    . ا واإلبالغ عنه  تصدي هلا الاإلباحية، و 

تعرض املواد اإلباحية اليت    أو نشر    من القانون اجلنائي، يوّسع نطاق جرمية حيازة         ١٦٧للمادة  
  . عرب الوسائط االفتراضيةأشخاصاً قاصرين 

  نوخباصة النساء واألطفال واملراهقواالجتار باألشخاص،   -٣  
قانون مكافحة االجتار   " بشأن هذا املوضوع يف اعتماد       يتجلى أهم ما ُبذل من جهود       -٥٣

، "باألشخاص وإنشاء االئتالف الوطين ملكافحة هتريب املهـاجرين واالجتـار باألشـخاص           
وُينشئ هذا القانون الصندوق الوطين ملكافحـة       . ٢٠١٣فرباير  /، املؤرخ شباط  ٩٠٩٥ رقم

يبة اخلروج من البلد وميكّن مـن       االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين، الذي ُيموَّل من ضر       
برعاية وُيعىن   مؤسسة عامة وأربع جلان      ٢١ويتشكل االئتالف من    .  عمليات االئتالف  تنفيذ

  . واإلعالم والتحليل والتحقيقالضحايا، ومنع االجتار باألشخاص، وإقامة العدل،
ف إدانـة    هبـد  دارية جترمي االستغالل يف العمل    ويستبدل هذا القانون باجلزاءات اإل      -٥٤

أرباب العمل الذين يعّينون أشخاصاً إلجبارهم على العمل يف ظروف متّس حبقوقهم اإلنسانية             
عالوة على ذلك، أُضيفت إىل القانون اجلنائي عقوبة على تقدمي البلـد بوصـفه     و. األساسية
 الستجابة العاجلة يتعلق باالجتار باألشخاص، اعترف فريق ا     فيما   و .للسياحة اجلنسية مقصداً  
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  ضحية١١٩جمموع الضحايا املعتَرف هبم  بذلك   ضحية اجتار، ليبلغ     ٢٩    ب ٢٠١٣خالل عام   
  . ته اخلاصةحسب حالكل قُدمت هلم الرعاية الالزمة ، )١(٢٠١٠منذ إنشائه يف عام 

جرميـة االجتـار باألشـخاص      ُشّنت محالت إعالمية بـشأن      ،  الوقائيويف اجملال     -٥٥
 شخصٍ مـن    ٢٠ ٠٠٠راهقني، وُدرب يف هذا اجملال حنو       واالستغالل اجلنسي لألطفال وامل   

. اجملتمع املدين والطالب يف مجيع أحناء البلـد       منظمات  العاملني يف املؤسسات العامة وأعضاء      
إلعالم والتحليل والتحقيق على رسم خريطة جغرافية واجتماعيـة وتنفيذيـة           اوتعمل جلنة   

  .مل للبلد لدعم أَحْوج املناطق إىل الدعمملكافحة االجتار باألشخاص، هبدف إجراء مسحٍ شا
وُعززت الشبكة املؤسسية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني يف سـانتا             -٥٦

طة طريق حتدد إجراءات اإلبالغ عن هذه اجلرميـة         اركروث مبحافظة غواناكاستيه، باعتماد خ    
نفذهتا الـشرطة،   يف إطار عمليات    و. بدءاً من مستوى اجملتمعات احمللية حىت املستوى املؤسسي       

 أُنقذ قاصرون أطراف يف الظاهرة املذكورة مبشاركة مؤسسات خمتلفة من أجل معاجلة احلاالت            
عالوة على ذلك، جرى التنسيق دولياً بني جهـاز التحقيـق   و. وخباصة الضحايا معاجلةً شاملة  

  . غ بني كال البلدينالقضائي والشرطة الكندية هبدف إنشاء آليات لتنسيق عمليات اإلبال
تـشريعاً متخصـصاً    كوستاريكا  ومن التحديات املطروحة ضرورة أن تسن دولة          -٥٧

  . على أال يقتصر على جمرد الردع واملكافحةبشأن هتريب املهاجرين وشامالً 

  االحتجازمراكز حالة   -٤  
 تـدبري  قوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب بـشأن    املعنية حب لجنة  الوفقاً لتوصيات     -٥٨

، حبثت كل من وزارة العدل والسلم واإلدارة العامة للتكّيـف           االحتجاز السابق للمحاكمة  
قـانون اآلليـات اإللكترونيـة      "ى  ّميسمشروع قانون   من خالل   االجتماعي عن بدائل له،     

للحرمان من احلرية قبـل     ، من أجل استخدام آليات إلكترونية كتدبري بديل         "للمتابعة اجلنائية 
حيـظ بتأييـد   بيد أن املشروع مل . الكثافة السكانية يف السجون  ثَم، احلد من    ، ومن   احملاكمة

  .اجمللس التشريعي
كثافـة  الوقضت السلطة القضائية باختاذ بعض التدابري من أجل خفض مـستويات              -٥٩

احملكمة از؛ إذ أصدرت احملكمة الدستورية يف       االحتجالسكانية يف السجون واكتظاظ مراكز      
وتصّر احملكمة الدستورية على    .  أحكاماً متعددة هبذا الشأن    ١٩٩٦ منذ عام    )٢(لعلياالقضائية ا 

  .أن تاليف اكتظاظ السجون واجب الدولة
 ٢٠١١ لعـام  ٣٧٤٢-٢٠١١هكذا، قضت احملكمة الدستورية يف التصويت رقم        و  -٦٠
ملعاملة ال جيوز إخضاع أي شخص "  من الدستور السياسي تشري إىل أنه٤٠املادة ) ."(..بأن 

، وملا كانت إساءة املعاملة أو املعاملة القاسية أو املهينة قد تتخـذ أشـكاالً               "قاسية أو مهينة  
تنظيم خدمات السجون تكون متعمدة، أو أن تنجم عن قصور يف         يمكن بالطبع أن    فمتعددة،  

 يفاملـستوى اإلنـساين     إىل   ال ترقى    والتحقّق من وجود أحوال   ) .(..أو عدم كفاية املوارد     
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 على انتهاك احلقوق اإلنسانية للرتالء، دليل ساطعكانت األسباب، إمنا هو أياً املرافق العقابية، 
تعتـرف هـذه    ) .(..املُلزمة، من ثَم، بإصالح هذه األحوال       هي  املنوط بالدولة رعايتهم، و   

شدة من أجل التخفيف من آثار املستأَنف ضدها احملكمة بالعمل الذي اضطلعت به السلطات  
 مـساحة  زيادة   السعي إىل وحتديداً، بزيادة كميات األغذية، و    كثافة السكانية يف السجون،     ال

أعمـال  إىل جانب ائي والزيارات،   األماكن وحتسني أحواهلا، والتناوب يف تنظيم الروتني الغذ       
كـز   بعد التحقق من اكتظـاظ املر      لكن. ما ُيستنتج من جمموعة الوقائع املثبتة     أخرى، حسب 
  ". مهدرة فيه، ترى هذه احملكمة أن الكرامة اإلنسانيةيهاملستأَنف عل

الـدائرة  يف  وامتثاالً ألحكام احملكمة الدستورية، قضت حمكمة تنفيـذ العقوبـات             -٦١
 بتنفيذ تدبري إصالحي؛ إذ أمـرت       ٢٠١٣سبتمرب  /القضائية األوىل يف سان خوسيه يف أيلول      

عدد السجناء فيه، ونقل األشخاص      مرفق الرعاية املؤسسية يف سان خوسيه، وخفض         بإغالق
وُحظر يف إطار هذا التدبري دخول أشخاص ُجدد مسلويب         . احتجازٍ أخرى اكز  املدانني إىل مر  

إىل مرفـق رعايـة     احملكوم عليهم   كما أُمر بإرسال مجيع األشخاص      . كزاحلرية إىل هذا املر   
وسيه خمصَّص لألشخاص   املدانني؛ إذ إنه على الرغم من أن مرفق الرعاية املؤسسية يف سان خ            

ويف حالـة   . حقهم أحكام هنائية  يف  أنه ُيؤوي أشخاصاً صدرت     تبّين  احملتجزين قبل احملاكمة،    
 أخرى يف غضون املهلة احملددة يف التدبري، جيـب          كزتعذّر العثور على أماكن شاغرة يف مرا      

وبتـهم  األشخاص املسلوبة حريتهم الذين أوشكوا على إمتام مـدة عق         تدبري طرق إلخراج    
، كاملبيت الليلي األسبوعي، وهو إيداع شبه مؤسسي يف حمل إقامـة             شخصاً ٣٧٠وعددهم  

  .قدمي تقرير عن تنفيذ هذه التدابري، ال يزال حالياً قيد اإلعداد، ومع وجوب تثابت
وعلى الرغم من أن قضاة حمكمة تنفيذ العقوبات قد نفذوا تدابري هتدف إىل خفض                -٦٢

يف تنفيذ إجراء   يتجلى  ، تواجه الدولة حتدياً     نية يف السجون واكتظاظها   الكثافة السكا مستويي  
ه ثبت أن   ألناً  يقترن بتحليل واٍف حلاالت األشخاص املرّشحني لإليداع شبه املؤسسي، نظر         

على عـدٍد   اً  ىل لزوم إلقاء القبض جمدد    مما أدى إ  قصورٍ خطرية   تشوبه أوجه   النظام املستخدم   
 احتجاز  كزنبغي تلبية احلاجة املاّسة إىل إنشاء مرا      على ذلك، ت  وعالوة  . كبري من األشخاص  

ـ فمن الواجب   . ا حيفظ هلم كرامتهم   جديدة تّتسع إليواء السجناء يف البلد مب       ة هـذه   معاجل
  .اإلشكالية معاجلةً شاملة

  فئات السكان ضعاف احلال: املساواة وعدم التمييز  -رابعاً  

  النساء  -ألف  
 إىل إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت، وقد نفذت          تسعى كوستاريكا جاهدةً    -٦٣

سلسلةً من املبادرات يف مؤسسات الدولة من أجل ضمان تنفيذ هذا االلتزام وبناء جمتمع يقوم         
منها، على سبيل املثال، اعتماد السياسة الوطنية للمـساواة         . على مبدأ املساواة بني اجلنسني    
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، اليت حيظى تنفيذها مبساعدة سلطات اجلمهورية األربع        ٢٠٠٧واإلنصاف بني اجلنسني لعام     
وإرادهتا السياسية، وكذلك منظمات املرأة وخمتلف قطاعات اجملتمع املدين، حتـت رعايـة             

  .صندوق األمم املتحدة للسكان
من الزمان  وحتدد السياسة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني التزاماٍت لعقد            -٦٤

 أهـداف   ستة سّد الثغرات اجلنسانية القائمة، بإيالء األولوية لتحقيق          بغية )٢٠١٧-٢٠٠٧(
استراتيجية متصلة بالعمل والدخل، واملسؤوليات األسرية، والتعليم والصحة، واحلماية الفعالة          
للحقوق والتصدي للعنف، واملشاركة السياسية، وتعزيز املؤسسات لصاحل حتقيق املـساواة           

ع مسؤولية حتقيقها على مؤسسات الدولة يف جمملها، مع إناطة          وتق. واإلنصاف بني اجلنسني  
الدور التنظيمي باملؤسسة الوطنية للمرأة، وأخذ اجملتمع املدين يف احلسبان ليضطلع بأعمـال             

  .وقد ُرمست لبلوغ هذه األهداف خطتان استراتيجيتان. املتابعة والرصد والتقييم
كل من اجمللس التـشريعي، واملعهـد       صيغت سياسات لتحقيق املساواة يف إطار       و  -٦٥

م، والصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي، ووزارة العمـل والـضمان          الوطين للتعلُّ 
االجتماعي، واحملكمة العليا لالنتخابات، والسلطة القـضائية، واملؤسـسة الكوسـتاريكية           

اإلنـصاف،  آليات لتحقيق املساواة و   شىت  وأنشأت مؤسسات   . للكهرباء، واجلامعة الوطنية  
كوزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية، ووزارة العلم والتكنولوجيا، ووزارة املالية، واملعهد          

  .املختلَط للمساعدة االجتماعية
 جبميـع أشـكاله،     يف حق املرأة  ويف إطار اجلهود املبذولة من أجل احلد من التمييز            -٦٦

اسُتحدثت عمليات تدريب مراعية لالعتبارات اجلنسانية تستهدف موظفي احملاكم القضائية          
 علـى ذلـك،   عالوةًو. حاالت تعّرض للتمييز والعنف عن  الذين يتلقْون بالغاٍت من النساء      

 اضطُلع بطائفٍة من األعمال املوّجهة إىل إحداث تغيري ثقايف لصاحل حتقيـق املـساواة بـني               
اجلنسني، بتنفيذ عمليات تدريبية وتوعوية دائمة بشأن القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنـسان            

، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة     والعفوتستهدف موظفي وزارة التعليم العام، ووزارة العدل        
ل والشباب، ووزارة البيئة والطاقة، واملعهد الوطين لرعاية الطفل، واجمللس الوطين إلعادة التأهي

والتعليم اخلاص، والصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي، واللجنة الوطنيـة حلـاالت         
  .الطوارئ، واملؤسسة الكوستاريكية للقناطر املائية وشبكة الصرف الصحي

وتنظَّم، محالت إعالمية ملكافحة القوالب النمطية املتصلة بنوع اجلـنس، تتـضمن              -٦٧
تربويـة  عة والصحافة، فضالً عن ملصقات حتمل رسائل        التلفزيون واإلذا عرب  رسائل لنشرها   

ورسائل بشأن حقوق املرأة يف مواضيع كاملساواة يف األجر، وحقوق العامالت املرتليـات،             
التزام اجملتمع احمللي باإلبالغ عنه واملشاركة يف       ووالعنف املرتيل، ورسائل ملكافحة قتل اإلناث       

ة اإلبالغ عما ُيرتكب من اعتـداءات وعلـى         ضرورهناك تأكيد ل  عالوة على ذلك،    و. منعه
  .جعل اجملتمع الوطين شريكاً يف ذلك
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 ٢٠١١نوفمرب  /، نشرت املؤسسة الوطنية للمرأة يف تشرين الثاين       ٢-٩١ووفقاً للتوصية     -٦٨
الدراسة األوىل عن حالة حقوق اإلنسان للمرأة وعّممتها، وهتدف الدراسة إىل حتليل حالة حقوق              

 االلتزامات اليت قطعتها الدولة على نفسها من أجل تقدمي إسهاماٍت تتـيح   ضوء يفاإلنسان للمرأة   
  .اختاذ القرارات، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، واخلضوع للمساءلة أمام اجملتمع

الفقر وأوجه عدم املساواة بني اجلنسني، واحلقوق       : الدراسة املواضيع التالية  وتتناول    -٦٩
املـرأة، وحقهـا يف الـصحة    الذي ُيمارس على    ل للمرأة، والعنف    االقتصادية وحقوق العم  

 وقد أخذ . اجلنسية واإلجنابية، واالستقالل الذايت للمرأة، ومواطَنة املرأة، ومشاركتها السياسية        
نتائج االستقصاء الوطين األول بشأن اآلراء والتصورات السائدة عن         يف احلسبان   هذا البحث   

 حتقيق املساواة   اليت تشجع داة مصمَّمة لقياس التغريات الثقافية      حقوق اإلنسان للمرأة، وهو أ    
يتضمن جمموعةً مـن املؤشـرات      وواإلنصاف بني اجلنسني داخل النسيج االجتماعي للبلد،        

  .واإلحصاءات اجلنسانية

  األطفال واملراهقون  -باء  
.  الدولة تشكل محاية حقوق الطفل اإلنسانية وتعزيزها ركناً أساسياً من أركان عمل            -٧٠

وتعتمد كوستاريكا يف هذا املضمار السياسة الوطنية للطفولـة واملراهقـة يف كوسـتاريكا              
، اليت حتدد اجتاه الدولة االستراتيجي يف جمال تعزيز حقـوق مجيـع             ٢٠٢١-٢٠٠٩ للفترة

وهدف هذه السياسة العام إرضاء تطلّعات      . األطفال واملراهقني اإلنسانية واحترامها وكفالتها    
على كفالة متام   القدرة  النهوض بالدولة إىل مستوى     وتتوخى  ال واملراهقني إرضاًء تاماً،     األطف

وتركز التزامات الدولة أساساً على هتيئة األحوال       . ممارسة األطفال واملراهقني مجيع حقوقهم    
املالئمة لبلوغ األطفال واملراهقني أفضل مستوى معيشي لتنمية قدراهتم، ويؤدون هم أنفسهم            

  . أساسياً يف ذلك بوصفهم املسؤولني عن عملية تنميتهم الذاتيةدوراً
يف عتماد  دائرة اال أن  جتدر اإلشارة إىل    لألطفال،  املتوفرة   الرعاية   ببدائليتعلق  فيما  و  -٧١

مبعيار املنظمة الدولية لتوحيـد املقـاييس       حازت على االعتماد    املعهد الوطين لرعاية الطفل     
فيما هليئة املسؤولة عن عمليات التقييم واإلشراف والتدريب هي او. )٢٠٠٨-٩٠٠١األيزو (

 بـرامج   اليت تنفذ يتعلق ببدائل احلماية، وقد جنحت يف إلزام مجيع املنظمات اخلاصة املرّخصة            
وجيري يف إطار   . لرعاية القاصرين باعتماد منوذج رعاية يضمن تنفيذ عمليات الرعاية الشاملة         

 إنفاذ حقوق القاصرين، وهو ما يشمل الرجوع إىل مجيـع           هذه العمليات التحقّق من سالمة    
  .لرعايةبشأن امعايري الرعاية ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
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  الشعوب األصلية والسكان املنحدرون من أصل أفريقي  -جيم  
لقد كان تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري أحَد             -٧٢

 ومـن مجلـة   الطوعية اليت قطعتها كوستاريكا على نفسها خالل مؤمتر ديربان،          االلتزامات  
لـذلك، عملـت اللجنـة      . التوصيات املقدمة هلا خالل استعراضها الدوري الشامل األول       

تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان خـالل عاميهـا         واملشتركة بني املؤسسات ملتابعة     
من أجل جمتمعٍ خالٍ من العنصرية والتمييز العنصري        ل  وخطة عم األولني على إعداد سياسة     

املؤسـسات األعـضاء يف     مع  عمل  الهذه العملية   وتطلبت  . وكره األجانب، وخطة عملها   
لعقـد اجتماعـاٍت    اإلعـداد   ، يف إطار اهليئة الدائمة للتشاور مع اجملتمع املدين،          ومتّ. اللجنة

الشعوب األصـلية والـسكان     (سكان  وحلقات عمل مع املنظمات املعنية مبختلف فئات ال       
التحديان الكبريان يف هذا السياق ومتثّل ). املنحدرين من أصل أفريقي، واملهاجرين، والالجئني

الكشف عن أحوال كلٍّ من هذه الفئات واحتياجاهتا، وضمان مشاركتها يف إعداد هـذه           يف  
  .٢٠١٣ديسمرب /ل كانون األو١٧وقد ُنشرت هذه السياسة يف . السياسة مشاركةً فعالة

يف املؤسسات العامة من وحتسيس وأسفر صْوغ هذه السياسة عن إجراء عملية توعية   -٧٣
أجل تعزيز الفهم املؤسسي لضرورة اختاذ إجراءات لصاحل الفئات السكانية املستهدفة، بُنهج            

ومع أن مؤسسات الدولة تفتقر إىل سياسات مؤسسية واسـعة مدعومـة            . خاصة لكل منها  
تمايزة يف هذا امليدان، ُتبذل، بالفعل، جهود خاصة وتوجد برامج حمددة تـستهدف             بُنهج م 

  .أساساً اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية واملهاجرين
اختاذ مزيد من اإلجراءات املؤسـسية املوجهـة إىل         ال تزال هناك حاجة إىل      بيد أنه     -٧٤

 االتفاقيـات الدوليـة  مبوجب  وقد التزمت كوستاريكا. السكان املنحدرين من أصل أفريقي 
صكوك كإعالن وبرنامج عمل ديربان باستحداث إجـراءات إجيابيـة لـصاحل الـسكان            و

  .املنحدرين من أصل أفريقي
عالوة على التوصيات اليت يتطّرق إليها هذا التقريـر، تعمـل           وووفاًء هبذا االلتزام،      -٧٥

وباعتمـاد  . فية هبذا الـشأن   استحداث إجراءاٍت إضا  على  مؤسسات البلد يف الوقت الراهن      
السياسة الوطنية ملكافحة العنصرية، يسعى البلد إىل التغلب على أوجه القصور التارخييـة يف              
هذا السياق، والتقدم حنو طرحٍ أفضل هلذه املسألة وإظهار هذه الفئات الـسكانية الـثالث               

 املـستفيدين،   بذل جهوٍد متكاملة، باالشتراك مع األشخاص     وذلك عن طريق    بدرجٍة أكرب،   
مـن  لتتجاوَز بذلك مستوى احلكومـات واإلجـراءات االنفراديـة وتـصبَح سياسـةً              

  .الدولة سياسات
رداً على استفسارات املقرِّر اخلاص لألمم املتحدة       وخبصوص الشعوب األصلية،    أّما    -٧٦

وتأثريه علـى أراضـي     " الديكيس" عن مشروع الطاقة الكهرمائية      ٢٠١١أبريل  /يف نيسان 
لتحقّق يف املوقع من حالـة الـشعوب        املقرَر لزيارته ل   ب األصلية يف املنطقة، دعا البلدُ     الشعو
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وقبِلت الدولة توصيات املقرِّر اليت كانت من       . األصلية يف املنطقة يف ظل وجود هذا املشروع       
  .بينها التوصية باعتماد مشروع القانون املتعلق بالتنمية املستقلة للشعوب األصلية

 ٢٠١١سبتمرب  / على ذلك، أعرب بلدنا أمام جملس حقوق اإلنسان يف أيلول          عالوةو  -٧٧
وقد تعلّقت إحدى توصـيات املقـرِّر       . عن اعتزامه حتري سبل احلوار مع السكان األصليني       

ملعاجلـة هـذه    ساحنة  الفرصة  على أن   واتفقت احلكومة مع املقرِّر     . األراضياسترداد  مبسألة  
ول يف عملية حوار مع اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية من          املسألة، وأبدت استعدادها للدخ   

  .هذا االستردادأجل تنفيذ 
 على فتح حوارٍ من أجل وقف أعمال العنف         ٢٠١٢أكتوبر  /واتُّفق يف تشرين األول     -٧٨

فأُنشئت جلنة حوار جتمـع بـني       . يف إقليم ساليتريه للشعوب األصلية، واملتصلة بأمن اإلقليم       
اجلمهورية وبالتنسيق مـع وزارة     رئاسة  صلية يف اجلنوب واحلكومة، بقيادة      ممثلي الشعوب األ  

إضافةً إىل ذلك، ُشكل    و. املظاملوأمانة  الرعاية االجتماعية، ومبشاركة منظومة األمم املتحدة       
فريق حكومي لُيعىن بتحليل مشروع قانون التنمية املستقلة للشعوب األصلية، ويسعى الفريق            

فيمـا   املتعلقة حبقوق هذه الشعوب الُوجهة الصحيحة، وبصفة رئيـسية           إىل توجيه الشواغل  
يتصل بأشكال احلكم اخلاصة بالشعوب األصلية، ومستوى متثيل هذه الشعوب، وسبل حـل    

  .اإلشكاليات النامجة عن عدم وجود تشريع حيترم أشكال احلكم اخلاصة هبا
احلق يف املشاورة املسبقة، الـذي  ويهدف احلوار املفتوح إىل متهيد الطريق حنو تقنني      -٧٩

  .مل ينظَّم حىت اآلن يف كوستاريكا

  املهاجرون والالجئون  -دال  
قانون  منذ أن اعتمدت     يتعلق مبسألة املهاجرين  فيما  هائالً   اًأحرزت كوستاريكا تقدم    -٨٠

  :اهلجرة اجلديد
يع أوضاع  أُنشئ الفريق املعين بأوضاع املهاجرين اخلاصة هبدف معاجلة مج:الالجئون  

املهاجرين اليت هلا خصوصية معينة معاجلةً شاملة، من أجل تقدمي خدمات رعاية هلم مبزيد من               
بني املؤسسات، واحترام حقـوق اإلنـسان، والتقّيـد         فيما  االهتمام، يف ظل تعزيز التنسيق      

وء يف البلد   وُيوثَّق ملتمس اللج  . باملبادئ املنظِّمة للحماية الدولية، كمبدأ عدم اإلعادة القسرية       
  .ببطاقة هوية مؤقتة، إىل حني البت يف حالته، كي يتمكن من العمل

 ُيكفل أمنهم أثناء عبورهم كوستاريكا وإقامتهم فيها،        :السكان األصليون األجانب    
اتـصاالت  وُتجـرى   رهناً مبجموعٍة من الشروط القانونية والتنظيمية واإلجرائية اخلاصـة،          

إلنسان والبلدان األصلية هلؤالء السكان وجمتمعاهتم احمللية يف مؤسسية مشتركة هبيئات حقوق ا
وُتسّوى أوضاع هؤالء السكان القانونية حبيث ُتكفل هلم حقوقهم يف العمـل،            . كوستاريكا

  .أخرى واألجر الالئق، والصحة، والتعليم، وخدمات الدولة، ضمن حقوقٍ
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عمليات أثناء  احلال  تعززت محاية هؤالء األشخاص ضعاف      : القاصرون املهاجرون   
بني املؤسسات، مما أسفر عن اسـتحداث صـكوٍك وبروتوكـوالت           فيما  اهلجرة بالتنسيق   

يوجد القاصرون  فعلى سبيل املثال،    . مشتركة بني املؤسسات تتيح تسوية أوضاعهم القانونية      
يـة  ، ويوفر هلم احلما   مما يكفل حقوقهم   املعهد الوطين لرعاية الطفل      غري املصحوبني يف محاية   

  .الشاملة واملناسبة
تنص الئحة شؤون األجانب على أربعة إجراءات       : تسوية أوضاع املهاجرين القانونية     

، أو  املنتهية صـالحيتها  تيّسر عمليات تسوية األوضاع القانونية لألشخاص حاملي وثائق اهلوية          
كوستاريكيني، أو   ذوي اإلعاقة، أو املواطنني ال     املسننياألجانب من آباء أو أمهات القاصرين أو        

ذ هذه اإلجراءات أيضاً يف حالـة       نفَُّتو. املقيمني املعترف هبم، مبا يتفق مع مصلحة الطفل العليا        
ذوي اإلعاقة، وأرباب العمـل الـراغبني يف تـسوية    املسنني  أو القاصرين أو  املسننياألجانب  

 ٠٠٠قرابة  مت تلقي    وقد   .األوضاع القانونية لألجانب العاملني يف أنشطة إنتاجية وَخدمية معينة        
  . طلباً، ويسري يف الوقت الراهن تنفيذ اإلجراء املتعلق بالعاملني٧٠

صاغت احلكومة الكوستاريكية سياسةً للهجرة لتوجيه أعمال الدولة        : سياسة اهلجرة   
، وحافزاً على حتقيق    البلديف هذا اجملال وهتيئة األحوال الالزمة لتصبح اهلجرة أحد عناصر تنمية            

وتعكس . اه املهاجرين وأسرهم، على حنو متكاملٍ وشاملٍ هلم مجيعاً يف اجملتمع الكوستاريكي           رف
يف ) ٢٠٢٣-٢٠١٣(هذه السياسة التزامات دولة كوستاريكا خالل األعوام العشرة املقبلـة           

  .إدارة تدفقات اهلجرة ومراقبتها والسعي إىل إدماج املهاجرينجمال 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -هاء  
 يف املائة من جمموع     ١٠,٥٣ إىل أن    ٢٠١١الوطين العاشر لعام    السكان  يشري تعداد     -٨١

ويشكل اجمللس الوطين إلعادة التأهيل والتعليم اخلاص اهليئة        . سكان البلد يعانون من إعاقٍة ما     
مرجعاً دولياً الذي يشكل، بعد أربعني عاماً من إنشائه، املنظمة ملسألة اإلعاقة يف كوستاريكا، 

بدور ويضطلع اجمللس الوطين    .  جمال تعزيز وإنفاذ حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة        يف
  .يف تنفيذ التزامات الدولة مبوجب االتفاقيةاملنسق واملراقب 

وقد اعتمدت كوستاريكا يف الفترة الالحقة جلولة االستعراض الـدوري الـشامل              -٨٢
  :األوىل املراسيم التالية

، املتعلق مبعايري اعتماد حاالت اإلعاقة      )٢٠١٠يونيه  /حزيران (S-36042املرسوم رقم    •
  ؛اإلفادة من الربامج االجتماعية االنتقائية والربامج الصحيةالستحقاق 

، املتعلق باإلجـازة  )٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  (MP-MTSS-36293املرسوم رقم    •
عاقة الذي  مدفوعة األجر ملدة شهر كأحد أقصى، يف حالة املوظف العمومي ذي اإل           
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تستلزم حالته التغّيب عن العمل لتلقي التدريب على االستعانة بكلب مرشد أو بأي             
  ؛حيوان آخر مساِعد حيتاجه هذا الشخص

، املتعلق بإنـشاء الـسجل الـوطين        )٢٠١١فرباير  /شباط (S-36357املرسوم رقم    •
  املتعلِّقة باإلعاقة؛إلحصاءات ل

، )٢٠١١يونيـه   /حزيران (MP-MBSF-PLAN-S-MTSS-MEP-36524املرسوم رقم    •
  ؛٢٠٢١-٢٠١١اإلعاقة للفترة إزاء املتعلق بالسياسة الوطنية 

، املتعلق بالئحـة قـانون      )٢٠١١يونيه  /حزيران (MP-MTSS-36462املرسوم رقم    •
  .اإلدماج واحلماية املهنيْين لذوي اإلعاقة يف القطاع العام

 اإلعاقـة   إزاءوطنيـة   الـسياسة ال  أما عن الـسياسات العامـة، فقـد أُقـّرت             -٨٣
، اليت تعزز االحترام املؤسسي حلقوق ذوي اإلعاقة، وتتعلق بـصفة     ٢٠٢١-٢٠١١ للفترة

ويف . بني املؤسـسات  فيما  رئيسية باحلق يف الصحة والتعليم والعمل، لتحفز بذلك التنسيق          
، ٢٠٢١-٢٠١٢السياسة الوطنية للصحة العقلية للفترة      جمال الصحة العقلية، اعُتمدت     

مبادئ وُنُهج وخطوط إجرائية وخطط عمل بشأهنا، فضالً عن اجلهات املـستفيدة             حتدد   اليت
من اخلدمات املقدمة، وطابع هذه اخلدمات الالمركزي، واخلـدمات املقدمـة يف أوسـاط              

الشبكة الوطنية لتعزيـز الـصحة العقليـة        كما اعُتمدت يف هذا اجملال      . اجملتمعات احمللية 
ركز على اجملتمع احمللي، وهتدف إىل حتويل منوذج رعايـة الـصحة            ، اليت ت  ورعايتها الشاملة 

العقلية التقليدي إىل منوذجٍ للتعزيز والرعاية الشاملة يكفل احلق يف خدمات الصحة العقليـة،              
وإىل تنفيذ عمليات التعزيز والوقاية والرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج بانتـهاج هنـجٍ              

لية، وقائمٍ على األدلة الطبية من أجل حتسني نوعية حياة األشـخاص            موّجٍه إىل اجملتمعات احمل   
  .وقدرهتم على التمتع حبقوقهم طوال حياهتم

وتبذل شىت مؤسـسات    . وقد كانت مشاركة اجملتمع املدين يف هذا املضمار أساسية          -٨٤
ة لفئـة ذوي    اإلعاقة وحتسني األحوال املعيشي   بالدولة جهوداً من أجل الوفاء باملعايري املتعلقة        

اإلعاقة من السكان، وإن كانت موّجهة بدرجٍة أكرب حنو ضمان إمكانية وصوهلم إىل البيئـة               
  .أخرى ذات صلة، فلم ُيتصَد هلا بعدجماالت أما التحديات القائمة يف . املادية

  امليل اجلنسي  -واو  
 ومزدوجـي   من اجملاالت اليت تشهد حتدياٍت أكرب يف البلد حقوق املثليات واملثليني            -٨٥

 ومغايري اهلوية اجلنسانية واملتشّبهني باجلنس اآلخر وحـاملي  واملتحولني جنسياًامليل اجلنسي   
وقد شهد البلد نقاشاً سياسياً واجتماعياً بشأن موضوع االعتراف باحلقوق          . صفات اجلنسني 

رِّع الناشئة عن االرتباط املدين بني شخصني من نفس نوع اجلنس، إال أنه يرجـع إىل املـش                
  .)٣(حسم هذا املوضوع وفقاً لقرار احملكمة الدستورية
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وجيري يف الوقت الراهن البت تشريعياً يف بعض مشاريع القوانني املتعلقة باالرتبـاط           -٨٦
مجـع  كما جيـري    من نفس نوع اجلنس ومؤسسة الشراكة بالتعايش،        شخصني  املدين بني   

  . الزواج املثليالتوقيعات لتقدمي مشروع قانون مببادرة شعبية بشأن
بيد أن احملكمة الدستورية قد اعترفت حبق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي              -٨٧

ومغايري اهلوية اجلنسانية واملتشّبهني باجلنس اآلخـر وحـاملي صـفات           واملتحولني جنسياً   
وأُقـّرت يف تـشرين     .  سـلب احلريـة    مراكـز اجلنسني يف استقبال زيارات شركائهم يف       

 عدم دستورية مادة يف الالئحة التقنية لنظام السجون تنظم على حنـوٍ             ٢٠١١أكتوبر  /األول
  .متييزي الزيارات الزوجية يف حالة األزواج من نفس نوع اجلنس

إسبانيا خالل جولة االستعراض الـدوري      اليت قدمتها    ٤-٩١يتعلق بالتوصية   فيما  و  -٨٨
يف حتديد هويتهم وفقاً هلويتـهم       جنسياً   املتحولنيحق األشخاص   اليت تتناول   الشامل األوىل   

 املرسـوم املـسمى     ٢٠١٠يونيه  /اجلنسانية، أصدرت احملكمة العليا لالنتخابات يف حزيران      
 منه علـى أن     ٢بالالئحة املتعلقة بالصور الفوتوغرافية لبطاقات اهلوية، الذي ينص يف املادة           

التقاط الصورة الفوتوغرافية اليت    لكل شخص احلق يف أن ُتحترم صورته وهويته اجلنسية عند           "
  ."ُتدمج يف بطاقة اهلوية

وتدعم الدولة ما ُيتخذ من مبادراٍت دولية لصاحل املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل               -٨٩
 ومغايري اهلوية اجلنسانية واملتشّبهني بـاجلنس اآلخـر وحـاملي       واملتحولني جنسياً اجلنسي  

 حقوق اإلنسان ومنظمة الدول األمريكية، وقـد        صفات اجلنسني، كتلك املعتمدة من جملس     
منحت وضع اللجوء أشخاصاً قادمني من بلدان يف أفريقيا وأمريكا الوسـطى، مـضطهدين            

  .بسبب حياهتم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية
وبالرغم مما تقدَّم، تعترف الدولة بأن أكرب حتدٍّ تواجهه يف هذا اجملـال هـو تغـيري                   -٩٠

الثقافية السائدة من أجل التشجيع على احترام املثليات واملثليني ومزدوجي           واملواقفالنماذج  
ومغايري اهلوية اجلنسانية واملتشّبهني باجلنس اآلخر وحـاملي  واملتحولني جنسياً امليل اجلنسي   

وتنبغي اإلشارة  . تعزيز هذا االحترام  ومن أجل   صفات اجلنسني من السكان يف مجيع اجملاالت        
حتديداً إىل التمييز الذي تعانيه هذه الفئة من السكان بوصفه تعبرياً عن العنف             هذا السياق   يف  

اجلنسني التقليدية  كل من   اجلنساين يف اجملتمع؛ إذ يتحول هؤالء األشخاص يف حتّديهم ألدوار           
إىل ضحايا عنٍف بدينٍ وجنسي ونفسي يف الوقت نفسه، حتجبـه عـن             األنثوية والذكورية   
  .قافية القائمة على السلطة الذكوريةاجملتمع األمناط الث

التعليمية من أجل القضاء على هذه الـسلوكيات        املراكز  لذا، كان لبذل اجلهود يف        -٩١
الربوتوكول اخلاص ملكافحة التحـّرش      ٢٠١٢فاستحدث يف عام    األولويةُ يف هذا السياق،     

ة الثانوية التابعـة لـوزارة       التعليمي املراكزالبلطَجة أو التسلّط الفعلي أو عرب اإلنترنت يف          أو
 السلوك هو عدم احترام امليل اجلنسي       اويعترف الربوتوكول بأن الدافع وراء هذ     . التعليم العام 
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نبغي هبا معاجلة هذه املشكلة، انطالقاً مـن أن التحـّرش أو            ت، وحيدد الكيفية اليت     لدى الغري 
  .أال ُيستهان بهينبغي واقع التسلّط 

  املسنون  -زاي  
املؤمتر الوطين والدويل الثالث بشأن حقوق       ٢٠١٢، ُعقد يف عام     باملسنني يتعلق   فيما  -٩٢

حيث اعُتمد ميثاق سان خوسيه الـذي        يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،        املسنني
املسنني عن حيدد اتفاق هذه البلدان على حتسني نظم احلماية االجتماعية فيها لتلبية احتياجات       

عالوة و. إجراءاٍت يف جماالت الضمان االجتماعي والصحة واخلدمات االجتماعية       اختاذ  طريق  
أن تتيح التقدُّم يف العمر يف بيئة تكفـل          الدول   أنه من واجبات  على ذلك، يشّدد امليثاق على      

القضاء على أشكال التمييز املتعددة     واجبها يف   احترام الكرامة واحلقوق، ويشّدد خباصة على       
هذه اجلهود  وتدلّ  . نني، مع التركيز على التمييز القائم على أساس نوع اجلنس         اليت متّس املس  

  .املسنني ضرورة إبرام اتفاقية بشأن حقوق على
لـشيخوخة واملـسّنني    إزاء ا وقد استحدث البلـد الـسياسة الوطنيـة العاشـرة             -٩٣

اعيـة،  احلمايـة االجتم  ) أ: (يليفيما  ، وتربز خطوطها االستراتيجية     ٢٠٢١-٢٠١١ للفترة
، وإيـذائهم وإسـاءة     املسننيظاهرة التخلي عن    ) ب(ومستوى الدخل، والوقاية من الفقر؛      

الـصحة  ) ه(توطيد احلقـوق؛    ) د(املشاركة االجتماعية واندماج األجيال؛     ) ج(معاملتهم؛  
  .وجيري حالياً إعداد الئحة هذه السياسة. الشاملة

  ية، ومكافحة الفقراحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف  -خامساً  

  السياسات العامة والفئات احملددة  -ألف  
يربز من بني ما أُحرز من مظاهر تقدم رئيسية يف العام األول من تنفيذ خطة العمل                   -٩٤

 نطاق  توسيُع٢٠١٤-٢٠١٢الثانية للسياسة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني للفترة 
ل خبدمات رعاية األطفـال األطفـال دون سـن           إذ اّتسعت لتشم   ،التغطية بشبكة الرعاية  

من حيث إجراء التعديالت، وزيادة     (اخلامسة، مبساعدة املعهد املختلَط للمساعدة االجتماعية       
 خياراٍت جديدة مبسامهة البلديات واملنظمـات       استحداثُو،  )والتجهيزاتساعات الرعاية،   

  .غري احلكومية واملنظمات اخلاصة
للرعايـة الـشاملة    املتزايدة  شبكة اخلدمات   "دء تنفيذ برنامج    بوجتدر اإلشارة إىل      -٩٥

زيادة بدائل املساعدة   عن طريق   ،  للمسننيعن طريق اجمللس الوطين     " يف كوستاريكا للمسنني  
بالذكر على وجه   ومن اجلدير   . فقر ويواجه خماطر اجتماعية   ملن يعيش منهم يف أحوال      املتاحة  

، الـيت أُطلقـت يف إطـار        واملسننيعاقة واملرضى   اخلصوص محلة رعاية األطفال وذوي اإل     
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املسؤولية االجتماعية املشتركة عن أعمال الرعاية، اليت يشترك يف النهوض هبا كل من األسرة              
  .والشركات اخلاصة والدولة

وباختاذ هذه املبادرات، تعترف الدولة بأن عبء رعايـة األشـخاص الـضعفاء أو       -٩٦
، إمنا يقع بصورة رئيسية علـى       واملسننيطفال واملراهقني   ضعاف احلال، كذوي اإلعاقة واأل    

على فـرص عمـل      احلصولومن  العمل خارج املرتل،    فرص  من  األمر الذي مينعهن    النساء،  
 من أجل تلبية احتياجات من      نحياهتمسار   أحياناً إىل تغيري     ن، ويضطره لتطوير ذواهتن مهمة  
ات هـذه   و ترعى فقط مـصاحل الفئـات ذ       سبق، فإن هذه التدابري ال    وبناًء على ما    . تعوهلم

وقتـاً  ليكّرسـن  الفرصة إذ متنح هلن ، النساءمصاحل   وخصوصاً   أيضاًترعى  االحتياجات، بل   
، وزيادة  ناستقالهلودرجة  ،  ن إىل حتسني نوعية حياهت    نيسعي أو ل  ن ومصاحله نلتلبية احتياجاهت 

  . االقتصادية بالعملنموارده

  احلقوقإعمال سياسات   -باء  

  لتعليما  -١  
، وهو برنامٌج   "فلنتقدم"يسمَّى  خبصوص منع االنقطاع عن الدراسة، لدى البلد برنامج           -٩٧

 أُسرٍ حمدودة الدخل يف نظـام التعلـيم          من اجتماعي يهدف إىل تعزيز بقاء املراهقني والشباب      
  ُيـسهم يف    الـذي  "التحويل النقدي املشروط  "  بويتعلق الربنامج   . الرمسي وإعادة إدماجهم فيه   

وعكـس  زيادة دخل األسر، وتيسري فرص التعليم، وتعميم التعليم الثانوي، واحلد من الفقـر،              
  .التخلف الدراسي، وتاليف الرسوب الدراسي، ومنع عمل األطفالاملسارات املؤدِّية إىل 

 طالب يف   ١٥٠ ٠٠٠، و ٢٠٠٦ طالبٍ يف عام     ٨ ٠٠٠من هذا الربنامج    استفاد  وقد    -٩٨
. ٢٠١١ديسمرب  / طالب يف كانون األول    ١٨٣ ٢٠٣املستفيدين منه   ، وبلغ عدد    ٢٠٠٩عام  

والدة الطالب املقّيد يف أي من الطرائق التعليمية التابعة لوزارة التعليم           ويتلقى املزية يف إطاره إّما      
  .العام، أو ويل أمره

قـة  ويف إطار هذا الربنامج، تنهض اُألسر مبسؤولية استيفاء الشروط احملددة فيه املتعل             -٩٩
مبواظبة الطالب ومداومتهم على حضور احلصص الدراسية واجتياز الفصل الدراسي، كمـا            
حيصل الطالب على مكافأٍة مالية تصاعدية تزداد حبسب الصف الدراسي، لتصبح حافزاً هلم             

وينفَّذ التحويل النقدي شهرياً طوال العام، على أن يكون الطالـب           . على النجاح الدراسي  
وال يقّر الربنامج حداً أقصى لعدد الطالب املرشحني من كل أسـرة            . التعليم يف نظام    مقّيداً
 ٨٠ ٠٠٠ أقصى لإلعانة الشهرية وهـو       لكنها تقّر حداً  . دامت تستويف الشروط احملددة    ما

). دوالرات الواليات املتحـدة األمريكيـة     ب دوالراً   ١٦٠أي حنو   (كولونيس شهرياً لألسرة    
  .اريكيني واألجانب على حد سواءتكوسويشمل هذا الربنامج الشباب ال
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 تدريس مادة التربية اجلنـسية عـن طريـق    ٢٠٠١ومن جانبٍ آخر، بدأ منذ عام      -١٠٠
اليت تعمِّم هذا املوضـوع يف املنـاهج        " السياسة التربوية للتعبري عن احلياة اجلنسية البشرية      "

اب، واهلوية اجلنـسية،     إدماج مواضيع هوية الشب    ٢٠٠٩غري أنه مل يتسَن قبل عام       . الدراسية
  .، يف برنامج دراسات التربية املدنية)التقاء الثقافات (والتنوع اجلنسي

الذي يهدف إىل تعزيز تنفيذ األنشطة يف       " برنامج التعايش  "٢٠١١واعُتمد يف عام      -١٠١
التعليمية من أجل توطيد عالقات التعايش، وكذلك إىل التشجيع على إقامة عالقات            املراكز  
  .اس مبادئ االحترام، والتمتع بالتنوع، واملشاركة، والشعور باالنتماء، واهلويةعلى أس
الربنـامج التربـوي     "٢٠١٢يونيه  /يف حزيران أيضاً  اعتمد اجمللس األعلى للتعليم     و  -١٠٢

، الذي ُيدرَّس يف مادة العلوم يف مرحلة الدراسـات  "املتعلق باحلياة العاطفية واجلنسية الشاملة    
، ويتوخى سبعة حماور    )يف الصفوف السابع والثامن والتاسع    (تعليم العام األساسي    العليا من ال  

املتعـة  ) ج(الثقافة والـسلطة واملـسؤولية؛      ) ب(العالقات الشخصية؛   ) أ: (مواضيعية هي 
الـصحة اإلجنابيـة؛   ) و(اهلوية النفـسية اجلنـسية؛   ) ه(نوع اجلنس؛ ) د(كمصدر للرفاه؛  

  .حقوق اإلنسان )ي(
ملعلمني من أجل تعزيز إدارة املـواد       ا اقترن تنفيذ هذه الربامج بعمليات تدريب        وقد  -١٠٣

اجملال ملشاركة الطالب تعزيزاً    وأفسح  التدخل التربوي والتقييم،    جديدة يف   التعليمية وأساليب   
تعزيز تنفيذ هذه الربامج وتوسيع نطاق التغطية هبـا         يف  اآلن  القائم  التحدي  ويتمثَّل  . للتفكُّر
  .الدراسية يف نظام التعليماملراحل  مجيع ليشمل

  الصحة  -٢  
وجود تشريع خاص ينظم استجابة     جتدر اإلشارة إىل    ،  ١٢-٩١يتعلق بالتوصية   فيما    -١٠٤

. الدولة يف جمال الرعاية الطبية، ويشمل ذلك إمكانية حصول املرأة على مجيـع اخلـدمات              
وال جيـوز   ُيعترب جرميةً   ال يزال    أنهويشكل اإلجهاض موضوَع نقاشٍ يف بعض األوساط، إال         

  .إال إذا كان عالجياًالقيام به 
عملـها  يف  ولويـة   األ املؤسسة الوطنية للمرأة     أعطت،  ٢٠١٣ و ٢٠١٢ويف عامي     -١٠٥

  :للرعاية الصحية الشاملة للمرأة، وتركّزت أعماهلا يف جمالني، مها
املصابات بـه   التعزيز املؤسسي من أجل الوقاية من سرطان الثدي ورعاية            )أ(  

وعالجهن، بالعمل املنسَّق مع الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي يف عيادات عالج           
 عيادة، هبدف تعميم املنظور اجلنـساين والتوعيـة         ٤٠سرطان الثدي يف البلد البالغ عددها       

  ؛باخلدمات ذات الصلة
يج أسـاليب   العمل املباشر مع النساء ومنظمات اجملتمع املدين يف جمال ترو           )ب(  

  .يتعلق بسرطان الثديفيما صحية الياة احل
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يتصل بكفالة احلق يف الـصحة  فيما التعزيز املؤسسي وتعزيز اإلطار املعياري   وفيما خيص     -١٠٦
حياة جنسية مأمونة ومستنرية وقائمة على املسؤولية املـشتركة، وقّعـت           أن يعيش   يف  املرء  وحق  

سية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وحقوق السكان، واحلق يف        كوستاريكا على املعاهدات الدولية الرئي    
التنمية، وصّدقت عليها، واعتمدت قواعد قانونية وطنية تيّسر تنفيذ األحكام القانونية الدولية هبذا             

السياسات العامة وخطط العمـل واخلطـط    شىت   على ذلك، اسُتحدثت وُنفذت      عالوةًو. الشأن
  .عمل مؤسسات الدولة يف هذا الصدداالستراتيجية اليت هتدف إىل توجيه 

أما عن زيادة إمكانية احلصول على خدمات الرعاية الـشاملة للـصحة اجلنـسية                -١٠٧
ذلك أمهيةً ول. إدماج التربية اجلنسية فيها كعنصر رئيسييف  التحدي القائم   فيتجلى  واإلجنابية،  

هد ارتفاعاً يف األعوام    ن معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وانتشاره قد ش          أل خاصة
بني املؤسـسات يف    فيما  يف كوستاريكا، إال أن البلد يواصل أعمال التنسيق         األخرية  العشرة  

اإليـدز، الـذي   /إطار اجمللس الوطين للرعاية الشاملة للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        
نظور اجلنساين يف   تعميم امل وإىل  ،  نيهدف إىل إظهار النساء املشتغالت هبذا املوضوع ودعمه       

 على ذلك، ُتبذل جهوٍد يف جمال تدريب النساء املـصابات           عالوةًو. مجيع املشاريع والربامج  
وقد ُشرع يف تنفيذ أعمال منسَّقة بني املؤسسة الوطنية للمرأة          . بالفريوس وتوعيتهن ومتكينهن  

السكان والصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي تستهدف نساء الشعوب األصلية من          
يف املنطقة اجلنوبية من البلد، لدعم املبادرات التدريبية واإلعالمية بشأن موضوع فريوس نقص             

وجرت املشاركة يف تنقيح القانون العام املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة          . املناعة البشرية 
  .اإليدز، قيد التنقيح حالياً يف وزارة الصحة/البشرية
 ضرورة مضاعفة اجلهود املبذولة من أجل اسـتحداث         وتكشف البيانات احلالية عن     -١٠٨

املنقولة باالتصال اجلنسي،  األمراض  برامج واسعة وشاملة يف جمايل التربية اجلنسية والوقاية من          
برامج َخَدمية جيدة ومالئمة لفئـة املـراهقني        ولوضع  مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية،       

 تسهيل االستفادة مـن وسـائل    بية، تضمن كذلك    والشباب يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنا     
 أن ، من منظور التنوع،ينبغي وعلى غرار ذلك،. احلماية، وُتكيَّف حبسب احتياجاهتم ومساهتم    

  .تراعي هذه اخلدمات أيضاً االحتياجات اخلاصة للسكان املختلفني جنسياً
األنابيب إلخصاب يف  اوأخرياً، اقترحت السلطة التنفيذية مشروع قانون لتنظيم تقنية           -١٠٩

حمكمـة  صادر عن   برعاية وزارة الصحة ومشاركة مؤسسات أخرى، من أجل تنفيذ حكم           
 على ذلك، ُعرض على اجمللس التشريعي تعـديل         عالوةًو. البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   

  .الفصل املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية من قانون الصحة الشامل

  صحيةاملياه واملرافق ال  -٣  
تعترف احملكمة الدستورية، انطالقاً من احلق يف الصحة، واحلياة، والبيئة الـصحية،              -١١٠

، حبق اإلنسان يف احلصول على املياه الصاحلة للشرب كجزٍء من           )٤(والغذاء، والسكن الالئق  
  .القانون الدستوري، مما ُيلزم الدولة ببذل جهوٍد من أجل كفالة هذا احلق للسكان كافة
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مبا  العامة أن تستخدم املوارد املائية املتاحة على حنو مسؤول،           وجيب على املؤسسات    -١١١
خدمـة   وتـضمن    -  مسألة وفرة املياه   -جيعلها تتحقق من كمية املياه اليت ميكن استغالهلا         

املياه يف احلاضر واستدامتها، مع تاليف نشوء أي أخطار بيئية عن استخدام املـوارد              باإلمداد  
  .هتدد وجودها واإلمداد هبا يف املستقبلقد املائية 
ويف الوقت الراهن، تعمل املؤسسة الكوستاريكية للقناطر املائية وشـبكة الـصرف              -١١٢

اهليئة املنظمة إلدارة نظم اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب ومعاجلة مياه اجملاري           وهي  الصحي،  
ملية معاجلة يف املـستوطنات     على الصعيد الوطين، على تنفيذ خطوط عمل من قبيل تنفيذ ع          

". منوذج املعاجلة اخلاص باملستوطنات قيد التسجيل القانوين واملـستوطنات املؤقتـة          "باسم  
حتـسني اهلياكـل    بواسـطة   وتستهدف العملية السكان الضعفاء يف منطقة العاصمة، وتنفَّذ         

اإلمـداد  دمة  خمن مل يستفد بعد من       منها   ليستفيداألساسية لشبكة املياه الصاحلة للشرب،      
  .املياه الصاحلة للشرب جبودة عاليةب

وقد كان للعمل املضطَلع به يف ست مستوطنات يف إطار منوذج املعاجلة هذا أثـٌر يف                  -١١٣
اهلياكل األساسـية،  وإضفاء حتسينات على حتسني خدمة املياه الصاحلة للشرب، وجودة احلياة،      

إىل جانب أمور   سب للمياه يف املستوطنات املؤقتة،      وختفيف املخاطر املقترنة باالستخدام غري املنا     
 ١٧وجيري حالياً إعداد دراسات جدوى تقنية ومائية للمشاريع، والعمل يف أكثر مـن        . أخرى

  .نظاماً للقناطر املائية يف مناطق الشعوب األصلية واملناطق الريفية، مبا يتفق مع املعايري البيئية
  : هذا القطاعيلي مشاريع أخرى مهمة يففيما و  -١١٤
الربنامج الثاين للمياه الصاحلة للشرب واملرافق الصحية األساسـية يف املنـاطق             •

، الرامي إىل حتسني خدمة املياه الصاحلة للشرب واملرافق الصحية األساسـية            الريفية
 جمتمعاً حملياً يف املنـاطق الريفيـة مبحافظـات ليمـون، وغواناكاسـتيه،              ١٤ يف

 يف  ١، وسوف ُيحسِّن هذا الربنامج األحوال املعيشية لنحو         وبونتاريناس، وأالخويال 
  .املائة من سكان البلد

، القائم على مفهوم املرافق     برنامج التحسني البيئي يف منطقة العاصمة سان خوسيه        •
، وهـو   ٢٠١٥ نسمة حبلول عام     ١ ٠٧٠ ٠٠٠الصحية البيئية، والذي سيفيد حنو      

  .البلد يف املائة من سكان ٢١,٤٠ميثل نسبة  ما
طور التصميم النهائي لشبكة الـصرف      يف  حالياً  وهو  ،  مشروع مدينة ميناء ليمون    •

  . نسمة٢٦ ٥١٤منها قرابة سيستفيد الصحي اليت 
وشـبكة  احلـضرية   برنامج إمداد منطقة العاصمة سان خوسيه، والقناطر املائية          •

 القناطر  ، الرامي إىل إنشاء أعمال لتحسني نظم      الصرف الصحي مبيناء ليمون القدمي    
إنشاء شبكة صرف صـحي يف  وإىل  جمتمعاً حملياً على الصعيد الوطين،       ٤٣املائية يف   

  . نسمة٢ ٢٨٣ ٩٤٧ منه ليستفيدميناء ليمون القدمي، 
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وعلى الرغم مما سبق، تعترف الدولة بأهنا تواجه بعض التحديات يف تيسري إمكانيـة                -١١٥
ملياه الصاحلة للشرب، وبأنه ينبغي اختـاذ       حصول مجيع املواطنني الكوستاريكيني على خدمة ا      

  .إمكانية احلصول عليهاالتفاوتات احلاصلة يف مزيد من اإلجراءات للقضاء على 

  السكن  -٤  
توجيـه  األخـرية   تولت وزارة اإلسكان واملستوطنات البشرية خالل األعوام األربعة           -١١٦

العمل يف هذا   تركيز   بغرض   وتنسيق موضوع اإلسكان واملستوطنات البشرية وتنظيم األراضي،      
وبناًء على العمل املشترك بـني املؤسـسات،        . سياسة دولة يف هذه اجملاالت    على وضع   الصدد  

، ٢٠٤٠-٢٠١٢ السياسة الوطنية لتنظيم األراضي للفتـرة        ٢٠١٣مايو  /ُنشرت رمسياً يف أيار   
كما ُنشرت . ٢٠٢٠ديسمرب اخلطة الوطنية لتنظيم األراضي حىت عام     /وُنشرت يف كانون األول   

  .٢٠٣٠رمسياً السياسة الوطنية لإلسكان واملستوطنات البشرية وخطة عملها حىت عام 

  العمالة وحقوق العمل  -٥  
قانون مكافحة التحـرش    "ى  التعديالت اليت أُدخلت عل   وبفضل  ،  ٥٩وفقاً للتوصية     -١١٧

واجب الوقاية،   منها   تغيريات مهمة ما فتئت حتدث    ،  ٢٠١٠لعام  " اجلنسي يف العمل والتعليم   
الرجل واملرأة، ونطاق العالقة بني الفاعل واجملين عليه؛ إذ         ليشمل  نطاق تنفيذ القانون    ويتسع  

يتوخى التحّرش بني األقران يف نفس الدرجة من السلم الوظيفي، وبني املستخدمني من درجٍة              
. ال التعليم كما يتسع نطاق تنفيذ القانون ليشمل العمل يف جم        . أدىن إىل درجة أعلى والعكس    

أما عن البالغات، فُتكفل سريتها، وُيكفل تطبيق نظامٍ للعقوبات، ومبدأ تأويل الشك لصاحل             
هذا أكرب صعوبٍة يف تنفيذ     توجد  لكن على الرغم من مظاهر التقدم التشريعي هذه،         . الضحية

  .اخلاصالقانون يف القطاع 
اعتماد سياسات عامة، حتت    ويف جمال مكافحة عمل األطفال، ُبذلت جهود من أجل            -١١٨

والية وزارة العمل والضمان االجتماعي، بدعمٍ تقين واقتصادي من منظمة العمـل الدوليـة،              
اتُّخذت يف إطارها إجراءات حلفز إنفاذ املبادئ األساسـية املتعلقـة بالقاصـرين وحقـوقهم               

مـال نـصف    جدول أع (ويف إطار تعزيز فرص العمل الالئق يف منطقة األمريكتني          . األساسية
علـى عمـل    تـدرجيياً   ، اقترحت احلكومات القضاء     )٢٠٠٦الكرة األرضية لألمريكتني لعام     

القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفـال       ) أ: (األطفال، بتحديد هدفني سياسيني إقليميني مها     
  .٢٠٢٠ القضاء على ظاهرة عمل األطفال برمتها حبلول عام) ب (؛٢٠١٥حبلول عام 

الطريق جلعل  خارطة  "ستاريكا اإلطار االستراتيجي الوطين املعنون      لذا، وضعت كو    -١١٩
الـذي يعـزز تنـسيق خمتلـف        ،  "كوستاريكا بلداً خالياً من عمل األطفال وأسوأ أشكاله       

على منع عمـل    وغري مباشر    تأثرياً مباشراً    اليت تؤثر السياسات العامة والتدخالت التكميلية     
وهلذا اإلطار سـتة    . ، وعلى محاية املراهقني العاملني    األطفال وأسوأ أشكاله والقضاء عليهما    

التوعية والتعبئة  واإلطار املعياري واملؤسسي،    والصحة،  والتعليم،  ومكافحة الفقر،   : أبعاد، هي 
  .املعارف واملتابعةوإنتاج االجتماعية، 
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إجراءاٍت متنوعة اختذها كل من وزارة العمل والضمان االجتماعي واملعهد          بفضل  و  -١٢٠
خاصـة  وطين لإلحصاء وتعداد السكان ومنظمة العمل الدولية، أُدجمت وحدة مواضـيعية            ال
النتـائج  وتظهر  . ٢٠١١عمل األطفال واملراهقني يف االستقصاء الوطين لألسر املعيشية لعام          ب

احملَرزة فئة القاصرين العاملني من أجل توجيه اإلجراءات ذات الصلة حنو أكثر املناطق تـأثراً               
وتكشف هذه النتيجة اإلحصائية عن اخنفاضٍ هائل يف نـسبة          . وتركيزها فيها هرة  هبذه الظا 

 قاصراً عامالً يف    ١ ١١٣ ٥٢٣مشاركة القاصرين العاملني من السكان يف قطاع العمل، من          
  .٢٠١١ قاصراً عامالً يف عام ١ ٠٢٢ ١٣١ إىل ٢٠٠٢عام 
لعاملني املراهقني، بوصـفه    مكتب الرعاية والقضاء على عمل األطفال ومحاية ا       أّما    -١٢١

اهليئة املعنية بتوجيه سياسة وزارة العمل والضمان االجتماعي وإجراءاهتـا احملـددة يف هـذا            
احلد من نسبة "املوضوع، فيشّدد، من جانبه، على تنفيذ هدف اخلطة الوطنية للتنمية من أجل      

ل العمل، هبدف كفالة    مشاركة األطفال يف األنشطة املهنية وانتشال القاصرين من أسوأ أشكا         
وتعكـس  ". متتعهم الكامل حبقوقهم طبقاً للقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية املصدَّق عليها         

البيانات اإلحصائية أن السياسة العامة اليت ُنفذت يف األعوام األخرية إجيابية، وأهنا تدلّل على              
 والقـضاء عليـه ومحايـة       إحراز تقدم تعليمي مطّرد وهائل يف جمال مكافحة عمل األطفال         

  .املراهقني العاملني من السكان
Notes 

 1 Víctimas de trata. 

Nacionalidad Fines 
Mujer 
Adulta 

Mujer 
PME 

Hombre 
Adulto 

Hombre 
PME Total 

Colombiana Laboral 1    1 

Colombiana Tráfico Ilícito de Órganos 1    1 

Costa Rica Sexual 1 3   4 

Costa Rica Tráfico Ilícito de Órganos 2    2 

Costa Rica Tráfico Ilícito de Órganos   10  10 

El Salvador Laboral 2    2 

Nicaragua Sexual 4    4 

Nicaragua Laboral  1   1 

República Dominicana Matrimonio Servil 1    1 

República Dominicana Sexual 3    3 

Total General     29 

 
 2 Ver sentencias N° 6336 y N° 7980 del 2005, Voto N° 11762 del 2006. Del año 2009 la N° 1332 y N° 

6558. Del 2011 N° 2011-3742, la N° 4815, en 2012 los votos N° 3742, el N° 2053, N° 5310, el Voto 
N° 6925 el N° 5740. 

 3 Sentencia 2006-7262 Sala Constitucional. 
 4 Sentencias Sala Constitucional, 8767-09 del año 2009 y 6922-10 del 2010. 

    

  


