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ملتعلق الشفوي  العرض  اشرة  علتاسعة  العامل  الفريق  اورة  دالل  خوستاريكا  كدمت  ق  -١
. ستعراضـها اعمليـة   بتعلق  ملالعرض  الثانية  المرة  لنا  هتقدم  ولشامل،  الدوري  ااستعراضها  ب
لـشامل  الدوري االستعراض املية عن مجزء ك ،٢٠١٠ام ع يفدم ق لدنابن أالذكر بجدير  و
 رحلياًم قريراًت ٢٠١٢ام  ع  يفقدم  وملقدمة،  التوصيات  ان  موقفنا  مشأن  بضافية  إثيقةً  وألول،  ا
  .تنفيذهاولتوصيات ابعض بتعلق ييما فحرزه ألذي التقدم ان ع
لـشامل،  الـدوري   االستعراض  اطار  إ  يفرضه  علبلد  ايها  فدم  قليت  السة  جلاخالل  و  -٢
بـدت  ألعامـل،   الفريق  اورة  ديف  و. لعمليةاذه  ه  يفملشاركة  الوفود  ان  موصية  ت ١٩٣ لقّىت
ـ رارهـا   قأرجأت  و. فذتُند  قاعتربهتا  ووصيات  تمس  خلأييدها  توستاريكا  ك ـ شأن  ب ائر س
وسـتاريكا  كولة  دن  أالذكر  بدر  جيلصدد،  ا ذاهيف  و. وصيةت ١٨٨ددها  علبالغ  التوصيات  ا
وصـفها  ب هامهـا م نمجزء كلتوصيات، اذه هن مكبري  عدد ٍ ب نتظممو  حنلى  عالهتمام  اويل  ت
اهتـا  ذلفكـرة   اأكيـد   تكـرر   ينها  ملعديد  ان  أما  ك. إلنساناقوق  حن  عدافعة  مكومة  ح
عيها سيف وها سالترقيق حت يفدأَب تن ألى عوستاريكا كولة دشجيع تام، عوجه بيستهدف، و
  .احترامهاوإلنسان اقوق حعزيز تجل أن م
 ١٧٣ظـى   حتشأهنا،  برار  قختاذ  اوستاريكا  كرجأت  أليت  ا ١٨٨  لالتوصيات  امن  و  -٣
د قعتربهتا  اوصيات  تست  و زئياًجبلت  قُوصيات  تربع  أنها  مقبولة،  مهنا  أي  أتأييدها،  بوصيةً  ت
ـ لبـالغ   املتبقية  اتوصيات  الب لماًعوستاريكا  كيط  حتلك،  ذلى  ععالوة  و. فذتُن  ١٥ددها  ع
لتوصيات ان  عضافية  إعلومات  ملوثيقة  اذه  هن  م زءاًجشكل  تليت  املصفوفة  اتعرض  و. وصيةت
 ظراًنشأهنا،  بوقف  معتماد  الراهن  الوقت  ا  يفكن  مي  الليت  الك  تعن  ولبلد  اتأييد  بظى  حت  الليت  ا
اجلدية بليلها  حتنبغي  يليت  املواضيع  اتلف  خمشأن  ب ملواقفاغري  تاحتمال  و ؤخراًمحلكومة  اتغيري  ل
تأييـد  بظـى   حتلـيت   ا ١٧٨  لالتوصيات  اعظم  متتفق  و. إلنساناقوق  حللواجبني  اااللتزام  و
خلـضوع  ابل قنفذها توستاريكا كولة درحت با  مليت  االسياسات  ولقرارات  اع  موستاريكا  ك
  .لشاملالدوري االستعراض اعملية ل
ـ فيدة  مانت  كقد  فبرية،  كيمةً  قة  لعملياذه  هلن  أوستاريكا  كترى  و  -٤ ـ   يف داًج وغ ص
ن أاملثل،  بنرى،  و. تنفيذمهاوإلنسان  اقوق  حال  جم  يفجراءات  إ استحداثولعامة  السياسات  ا
نه عملُعَرب الرأي ل وفقاًو لك،ذن ع فضالًو. دقيقةوفّصلة ملتوصيات اذه هكون تن أملهم  ان  م
فيدة ملتوصيات  اتكون  لوضح  أَيغٍ  ِصع  ضوملهم  ان  من  أرى  نلسابق،  االستعراض  ا  يفبل  قن  م
همـة  م  يفخاصة  ولسامية،  ااملفوضية  ولثالثية  اللجنة  اداء  أحّسن  ُين  أأنه  شن  ما  مهو  و،  قاًح
  .فرزهاولتوصيات اميع جت
لفريـق  اقرير  ت  يفلواردة  التوصيات  ان  ماحدة  ول  كىل  إلي  ييما  فوستاريكا  كتشري  و  -٥
  :لعاملا
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 لدوليةااللتزامات اطاق ن

  لفلبنيا ١-١٢٧
  رياليونس ٢-١٢٧
 وزبكستانأ ٣-١٢٧

 فذتُن - قبولةم

، لبانياأوروغواي،  أ ٣-١٢٨
انــا، غشاد، تــذربيجــان، أ
لنيجر، ايكاراغوا،  نندونيسيا،  إ
  لفلبنياالنكا،  ريس واندا،ر

 ني،ألرجنتاندوراس،  ه ٤-١٢٨
واتيماال، غلسلفادور، اكوادور،  إ
   رياليونس اراغواي،ب

  جلزائرا ٥-١٢٨
 لسنغالا ٦-١٢٨

 صرياًحعكس  تمنا  إالتفاقية  ان  أوستاريكا  كترى  و. اهبلماً  عحيط  أُ
عكـس  تال  ولكـبرية،   املهاجرين  اتدفقات   ل ملنشأالدان  بصلحة  م
ـ حتياجـات   ا ليبتن  أنبغي  يليت  املستقبِلة  البلدان  اصلحة  م ء ؤاله
  .ملهاجرينا
كرّسان يانوين قفقه وشريعات توستاريكا كلدى فال، حي أعلى و
ألفراد وملهاجرين العمال لكفل يا مبالتفاقية،  ابادئملطابِقة مبادئ م
 .املةًكقوقهم حسرهم أ

  لوفاكياس ٧-١٢٨
 لربتغالا ٨-١٢٨

الـستني  ولتاسـعة   الدورة  االل  خإليداع  املية  عُتنفَّذ  س. قبولةم
 .ملتحدةاألمم للعامة الجمعية ل

  ننب ١-١٢٨
 -دولة  (وليفياب ٢-١٢٨

 )املتعددة القوميات

لدولية العمل  انظمة  متفاقية  الى  عّدق  ُص - فذتُن - زئياًجقبولة  م
ماية حللدولية ااالتفاقية بملتعلقة االتوصية  ب لماًعأُحيط  و. ١٨٩قم  ر
لى ع لتعليقاتانظر ا(سرهم أأفراد وملهاجرين العمال ايع مجقوق ح
 ).٦-١٢٨و ٥-١٢٨و ٤-١٢٨و ٣-١٢٨لتوصيات ا

  إلنساناقوق حلملتحدة األمم اليات آع ملتعاون ا
  لنرويجا ٤-١٢٧
 رياليونس ٥-١٢٧

 قبولةم

 لتمييزاعدم واملساواة وملرأة ا

  وتانب ٣٩ -١٢٨
  اكستانب ٤٢-١٢٨
  واندار ٤٣-١٢٨
  يليش ٤٥-١٢٨
  ولومبياك ٤٩-١٢٨
  لديفم ٥٠-١٢٨

   )١(قبولةم

 قبولةم وتسواناب ٤٦-١٢٨
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 ٢٥و ٢٢ملادتان املرأة اد ضلعنف ارمي جتانون قىل إضاف ُت. قبولةم  لبانياأ ٤٨-١٢٨
  .اإليذاءوملعاملة اوء سّرمان جتللتان ا
قـانون  لملعـدِّل   ا ٨٩٢٥قـم   رلقانون  ا ٢٠١١ام  ع  يفاعُتمد  و
 ).لمعتدينلجل سنشاء إ(ملرتيل العنف اكافحة م

 قبولةم اراغوايب ٥١-١٢٨

 قبولةم  صرم ٨٥-١٢٨

 قبولةم  لسلفادورا ٨٦-١٢٨

 قبولةم  يرانإ ٨٨-١٢٨

 قبولةم  ليابان ا ٨٩-١٢٨

 قبولةم  يختنشتاينل ٩٠-١٢٨

 قبولةم  لنرويجا ٩٤-١٢٨
  لروسياالحتاد ا ٩٦-١٢٨
  نغافورةس ٩٧-١٢٨
  سبانياإ ١٠١-١٢٨

 قبولةم

 قبولةم  لروسي االحتاد ا ١٤١-١٢٨

 قبولةم  اناغ ١٤٣-١٢٨

 لطفلاقوق ح

  لبانياأ ٩-١٢٨
 وكرانياأ ٢٢-١٢٨

 )٢(قبولةم

 قبولةم رتويالف ٣١-١٢٨
  نام تييف ٣٢-١٢٨
  ملتحدةالواليات ا ١٠٥-١٢٨
 لوفاكياس ١١٣-١٢٨

 )٣(قبولةم

  لسلفادورا ٣٣-١٢٨
 -مجهورية   (يرانإ ٣٧-١٢٨

 )اإلسالمية

 )٤(قبولةم

  ملانياأ ٣٥-١٢٨
  نغالديشب ١٠٦-١٢٨
  لجيكاب ١٠٧-١٢٨

 )٥(بولةقم
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  ملانياأ ٣٦-١٢٨
  لسطنيف ٣٨-١٢٨
  اليزيام ١١١-١٢٨
  يبيال ١٢١-١٢٨
  نكاالري س ١٢٦-١٢٨
  نداك ١٢٨-١٢٨
 وتسواناب ١١٦-١٢٨

 قبولةم

  )٦(قبولةم لسودانا ١٠٢-١٢٨
امبيا زوصية تنظر السجون، ارافق مبتعلق يا ملى عالطالع ل(قبولة م رنساف ١٠٨-١٢٨

١٣٦-١٢٨.( 

 بولةقم يطالياإ ١٠٩-١٢٨

 )٧(قبولةم يختنشتاينل ١١٠-١٢٨
ملتحدة اململكة ا ١٢٩-١٢٨

أيرلندا ولعظمى اربيطانيا ل
 لشماليةا

 )٨(قبولةم

 قبولةم  لربتغالا ١٣٧-١٢٨

 قبولةم  ركمانستانت ١٧٨-١٢٨

 لشخصيااألمن واحلرية وحلياة ا يفحلق ا

ملتحدة ا ململكةا ١٩-١٢٨
يرلندا أولعظمى اربيطانيا ل
 لشماليةا

 )٩(بولةقم

  ندوراس ه ٢٣-١٢٨
 ملكسيكا ٢٥-١٢٨

لقانون ان  م ١٧٢ملادة  ان  م) أ(لفرعية  الفقرة  ا - فذتُن - قبولةم
 .جلنائيا

 قبولةم  نغوولكا ٤١-١٢٨

 قبولةم  رنساف ٢٨-١٢٨
ملتحدة  ا لوالياتا ٨٢-١٢٨

   ألمريكيةا
 -دولـة    (وليفياب١١٥-١٢٨

  )املتعددة القوميات
  ملغربا ١٢٣-١٢٨
  لوفاكياس ١٢٥-١٢٨
  لسودانا ١٢٧-١٢٨

 قبولةم
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 قبولةم  جلزائرا ٨٣-١٢٨

 قبولةم  سترالياأ ٨٤-١٢٨

 قبولةم  ندونيسياإ ١٢٠-١٢٨

-٢٠١٢لفتـرة   لالسـتراتيجية   العمل  اطة  خ - فذتُن - قبولةم  لروسياالحتاد ا ١٢٤-١٢٨
االجتـار  وملهـاجرين   اريب  هتكافحة  مللوطين  االئتالف  ل ٢٠١٥

 .األشخاصب

 قبولةم  سرا ويس ١٣٠-١٢٨

 .ملنظمةاجلرمية اكافحة مللفرعية النيابة ا - قبولةم  يفواردوت ك ١٣١-١٢٨

 لقانوناسيادة ولعدل اقامة إ

 .اهب لماًعحيط أُ لغارياب ١٠-١٢٨

  ستونياإ ٢٠-١٢٨
  ونست ٢١-١٢٨

يـد  قالتعديالت  بملتعلق  ا ١٨٥١٤قم  رلقانون  اشروع  م - قبولةم
 .لواجبةاإلجراءات ل تباعاًاالية حلالتشريعية الدورة ا يفلنظر ا

 )١٠(قبولةم  يرلنداأ ٢٤-١٢٨

لنظر ايد  قملائية  الموارد  لملتكاملة  اإلدارة  اانون  قشروع  م - قبولةم  سبانياإ ٢٦-١٢٨
 .لواجباإلجراء ل تباعاًاحلالية التشريعية الدورة ا يف

 )١١(قبولةم  ستونياإ ٣٤-١٢٨

 قبولةم  رنساف ٨٧-١٢٨
  ملكسيكا ٩١-١٢٨
  ألسود اجلبل ا ٩٢ -١٢٨
  ولنداه ٩٣ -١٢٨
  اراغوايب ٩٥-١٢٨
  لوفينياس ٩٨-١٢٨
  نداك ١٠٣-١٢٨

 قبولةم

 قبولةم  لوفينياس ٩٩-١٢٨

 قبولةم  سبانياإ ١٠٠-١٢٨

 قبولةم توباغو ورينيدادت ١٠٤-١٢٨

 .العتماداور ط يفالئحته و ٩٠٩٥قم رلقانون اعُتمد ا - قبولةم لبحرينا ١١٤-١٢٨
  صرم ١١٧-١٢٨
  هلندا ١١٩-١٢٨
 ألسوداجلبل ا ١٢٢-١٢٨

 )١٢(قبولةم

 قبولةم  ثيوبياإ ١١٨-١٢٨

 قبولةم  سترالياأ ١٣٢-١٢٨
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  لجيكاب ١٣٣-١٢٨
  سترالياأ ١٣٤-١٢٨

 قبولةم

 قبولةم  لبحرينا ١٣٥-١٢٨

 قبولةم  وروغواي أ ١٤٤-١٢٨

 منصفةوادلة عمل عظروف بلتمتع ايف ولعمل ا يفحلق ا

 لةقبوم  لسلفادورا ١٨٧-١٢٨

 قبولةم  يكاراغوان ١٨٨-١٢٨

  ئقالعيشي مستوى مبلتمتع ايف والجتماعي الضمان ا يفحلق ا
 .ملعنيةاملؤسسة اىل إنقل ُتوف س - قبولةم  صرم ٢٧-١٢٨

 )١٣(قبولةم  ندوراسه ٦٧-١٢٨

 قبولةم  رتويالف ١٤٥-١٢٨
  لصني ا ١٤٦-١٢٨
  لصنيا ١٤٧-١٢٨
  ولومبياك ١٤٨-١٢٨
  يفواردوت ك ١٤٩-١٢٨
  لسلفادورا ١٥٠-١٢٨
  لفلبنيا ١٥١-١٢٨
  نكاالري س ١٥٢-١٢٨

 قبولةم

 -دولة  (وليفياب ١٥٣-١٢٨
  )املتعددة القوميات

 قبولةم

  ايلندت ١٥٤-١٢٨
 صرم ١٥٥-١٢٨

 قبولةم

 قبولةم  نغافورةس ١٥٦-١٢٨

 جملتمعيةالثقافية احلياة ا يفملشاركة ايف ولتعليم ا يفحلق ا

 قبولةم  وباك ٤٠-١٢٨

 قبولةم  نام تييف ١٥٨-١٢٨

 )١٤(قبولةم  لغارياب ١٦٠-١٢٨

 قبولةم  اليزيام ١٦٢-١٢٨
  لربتغالا ١٦٣-١٢٨
  ثيوبياإ ١٦٦-١٢٨
  كوادورإ ١٦٧-١٢٨
 صرم ١٦٨-١٢٨

 قبولةم
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 ألصليةاالشعوب وألقليات ا

 قبولةم سبانياإ ١٢-١٢٨
  كستانوزبأ ١٣-١٢٨
مجهورية  (يرانإ ١٧٧-١٢٨

 ) اإلسالمية-

 )١٥(اهب لماًعحيط أُ

 قبولةم  رتويالف ٣٠-١٢٨

 قبولةم  لسنغالا ٦٨-١٢٨

 قبولةم  رياليونس ١١٢-١٢٨

 )١٦(قبولةم  نغوولكا ١١-١٢٨

 قبولةم  ومانيا ر ١٤٢-١٢٨
  لغارياب ١٥٩-١٢٨
  لسطنيف ١٦٤-١٢٨

 قبولةم

  يرلنداأ ١٦١-١٢٨
  لسطنيف ١٦٥-١٢٨

 قبولةم

 قبولةم  وغوت ١٧٣-١٢٨

 قبولةم  وزبكستانأ ١٧٤-١٢٨

 -دولة   (وليفياب ١٧٥-١٢٨
  )املتعددة القوميات

 قبولةم

 قبولةم  لسلفادورا ١٧٦-١٢٨

مجهورية  (يرانإ ١٧٩-١٢٨
  ) اإلسالمية-

 قبولةم

  يطالياإ ١٨٠-١٢٨
  هلندا ١٨١-١٢٨

 قبولةم

 قبولةم  نغوالأ ١٨٢-١٢٨

  الالجئونوملهاجرون ا
  .اهب لماًعحيط أُ  امبياز ١٨٣-١٢٨
 قبولةم  لربازيلا ١٨٤-١٢٨

 قبولةم  ولومبياك ١٨٥-١٢٨

لفتـرة  لاملهـاجرين   بملتعلقة  الشاملة  السياسة  ا - فذتُن - قبولةم توباغوورينيداد ت ١٨٦-١٢٨
٢٠٢٣-٢٠١٣. 
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 ليهاعتعليقاهتا ولتوصية اشأن بوستاريكا كقف وم ملوصياالبلد ولتوصية اقم ر

 اإلجنابيةوجلنسية احلقوق ا

  لجيكاب ١٤-١٢٨
  ويسراس ١٥-١٢٨
  رنساف ١٦-١٢٨
  يسلنداآ ١٧-١٢٨
  جيلنروا ١٨-١٢٨
  لجيكاب ١٥٧-١٢٨

 .)١٧(اهبلماً عحيط أُ

 لشاملالدوري االستعراض اوصيات تنفيذ تبعة تام

 قبولةم  وتانب ٤٤-١٢٨

 لسجوناظام ن

 )١٨(قبولةم  نغارياه ٢٩-١٢٨

 )١٩(قبولةم  امبياز ١٣٦-١٢٨

  )٢٠(قبولةم  ربياص ١٣٨-١٢٨
ملتحدة  ا لوالياتا ٧٣-١٢٨

  ألمريكيةا
  سترالياأ ٧٤-١٢٨
  ويسراس ٧٥-١٢٨
  صرم ٧٦-١٢٨
  ملانياأ ٧٧-١٢٨
  نلياباا ٧٨-١٢٨
  ملكسيكا ٧٩-١٢٨
  لروسياالحتاد ا ٨٠-١٢٨

 قبولةم

 قبولةم  نداك ٨١-١٢٨

 إلعاقةا

 قبولةم  ايلندت ١٦٩-١٢٨

 قبولةم  لبحرينا ١٧٠-١٢٨

 قبولةم  يليش ١٧١-١٢٨

)٢١(فذتُن - قبولةم  سبانياإ ١٧٢-١٢٨
. 
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 ليهاعتعليقاهتا ولتوصية اشأن بوستاريكا كقف وم ملوصياالبلد ولتوصية اقم ر

 عصبتن مذلك بتصل يما وألجانب اكره والتمييز ولعنصرية ا

  يكاراغوان ٤٧-١٢٨
  كوادورإ ٥٣-١٢٨
  توباغوورينيداد ت ٥٤-١٢٨
  ركمانستانت ٥٥-١٢٨
  لربازيلا ٥٦-١٢٨
  رنساف ٥٧-١٢٨
  هلندا ٥٩-١٢٨
  يرانإ ٦٠-١٢٨
  لنيجرا ٦١-١٢٨

 )٢٢(قبولةم

  وغوت ٥٢-١٢٨
  اناغ ٥٨-١٢٨

 قبولةم

 قبولةم  اكستانب ٦٢-١٢٨

 قبولةم  ذربيجانأ ٦٣-١٢٨
  ونست ٦٤-١٢٨
  اناغ ٦٥-١٢٨
  مااليواتغ ٦٦-١٢٨

 لةقبوم

 قبولةم  ألرجنتنيا ٦٩-١٢٨

قود عرير حتمكانية إ يفالنظر بالتوصية ب لماًعأُحيط و. زئياًجقبولة م  ولنداه ٧٠-١٢٨
اإلرث بتعلق ييما فملساواة ادم عوجه ألى علقضاء ادف هبملساكنة ا
 .)٢٣(الجتماعياالضمان ولصحية االرعاية و

 قبولةم  لوفينياس ٧١-١٢٨

 .لقواننياتعديل بالتوصية ب لماًعحيط أُ. زئياًجقبولة م  وروغوايأ ٧٢-١٢٨

  ألسرةا
  شينغالدب ١٣٩-١٢٨
  وريتانيام ١٤٠-١٢٨

  .ألسرانواع أعدد توستاريكا كترم حت - اهب لماًعحيط أُ

  احلواشي
 

زامات الـيت    تشمل االلت  ٢٠١٧-٢٠٠٧اعتمدت كوستاريكا سياسةً وطنية للمساواة بني اجلنسني للفترة          )١(
دولة كوستاريكا على نفسها ملعاجلة الثغرات اجلنسانية املتصلة بالعمالة والـدخل، واملـسؤوليات              قطعتها  

  .التعليم والصحة، ومحاية احلقوق محاية فعالة، واملشاركة السياسية للمرأة األسرية، وقطاعي 
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ريكية الشاملة املتعلقة باملهـاجرين     والئحته، والسياسة الكوستا   ٨٧٦٤قانون اهلجرة وشؤون األجانب رقم       )٢(

، وقانون إلغاء العقاب البدين لألطفال واملراهقني وغريه من أشكال املعاملة السيئة أو             ٢٠٢٣-٢٠١٣  للفترة  
  .املهينة

الربوتوكول اخلاص مبكافحة املضايقات أو الترهيب أو تسلط األقران والتسلط عرب اإلنترنـت يف مراكـز                 )٣(
، وخريطة الطريق حنو جعل كوستاريكا بلداً خاليـاً  "فلنتقدم"، وبرنامج "التعايش"رنامج  الثانوي، وب  التعليم  

  .األطفال وأسوأ أشكاله من عمل 
-MP-MBSF-36524، واملرسوم التنفيـذي رقـم       ٢٠٢١-٢٠٠٩السياسة الوطنية للطفل واملراهق للفترة       )٤(

PLAN-S-MTSS-MEP) ٢٠٢١-٢٠١١ة ، والسياسة الوطنية لذوي اإلعاقة للفتر)٢٠١١.  
املـواد اإلباحيـة يف     ( من القانون اجلنائي     ١٦٧اللجنة الوطنية ملكافحة االستغالل التجاري، وتعديل املادة         )٥(

  ).السياحة اجلنسية( مكرراً ١٦٢، وإضافة املادة )اإللكترونية الوسائط 
  .اللجنة الدائمة ملتابعة رعاية ضحايا العنف املرتيل ومنعه )٦(
 مكرراً بشأن االستغالل يف العمل، اليت تقضي بتشديد العقوبـة إذا            ١٨٩ اجلنائي املادة    أُضيفت إىل القانون   )٧(

  .العامل دون سن الثامنة عشرة كان 
 .املهاجرين وهتريب باألشخاص االجتار ملكافحة الفرعية النيابة ٢٠١٣ أغسطس/آب يف أُنشئت )٨(
 .والئحته ١٩٩٢ لعام ٧٣١٩ رقم القانون مبوجب أُنشئ )٩(
 مـن   ٩٤ من املادة    ١٠وتشمل الفقرة الفرعية    .  يف طور االعتماد النهائي حاليا     ٩٠٩٥نون رقم   الئحة القا  )١٠(

وقد منحت اإلدارة العامـة لـشؤون       .  ضحايا االجتار باألشخاص كفئة خاصة     ٨٧٦٤اهلجرة رقم    قانون  
  .واألجانب أحد ضحايا االجتار صفة اللجوء املهاجرين 

 بشأن استخدام شبكات التواصـل االجتمـاعي أو         ٢٠١٢دَّث يف عام     من القانون اجلنائي احمل    ١٦٧املادة   )١١(
  .وسائط االتصال املعلوماتية أو التيلماتية مبا ميّس بالقُّصر غريها من 

 .باألشخاص االجتار جرمية اجلنائي القانون من ١٧٢ املادة تعّرف )١٢(
  .عشرة ةالثامن سن دون الشخص كان إذا العقوبة تشديد على) أ (الفرعية الفقرة وتنص
  . من القانون اجلنائي املتعلقة بتهريب القصَّر٣٨٣املادة 

  .املدنية التعويض دعوى االجتار ملكافحة ٩٠٩٥ رقم القانون من ٧٣ املادة وتعّرف
وتقوم خمتلف أجهزة الشرطة على محاية ضحايا االجتار، وأوهلا فريق االستجابة السريعة منذ اللحظة األوىل 

 حلماية الضحايا والشهود وسائر األطراف يف ٨٧٢٠ى البلد أيضاً القانون رقم ولد . لتحديد الضحايا
   .الدعوى اجلنائية

كما يضم القانون فصالً كامالً عن محاية املعلومات .  شرط السرية٩٠٩٥ من القانون رقم ٢٦تورد املادة 
   .وخصوصيتها

الوطنية لرعايـة الطفـل، إذا كـان        املؤسسة  : وتتدخل ملساعدة الضحايا عدة مؤسسات على النحو التايل       
وكذلك إذا كانوا نساء، فضالً عن املؤسسة    (قاصرين، واجمللس الوطين للمسّنني، إذا كانوا راشدين         الضحايا  
  .واجمللس الوطين إلعادة التأهيل والتعليم اخلاص، يف حالة ذوي اإلعاقة). للمرأة الوطنية 

ملية لفائدة املهاجرين تشمل منح األطفال واملهاجرين وثائق    يف منطقة لوس سانتوس ع     ٢٠١١ُتنفّذ منذ عام     )١٣(
  .هوية وتسجيل األطفال املولودين يف بلدنا من والدين أجنبيني 

اعترافاً بأمهية حقوق اإلنسان يف إطار والية وزارة التعليم العام، يربز من بني احملاور املواضيعية ملسألة احلياة                  )١٤(
نسان الذي يهدف إىل إبراز أمهية الفرد، وهويته، وحقوقه، مشدداً علـى            العاطفية واجلنسية حمور حقوق اإل     

  .حق ينطوي، كذلك، على واجب إزاء حقوق اآلخرين أن كلَّ 
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جيري النظر يف الدورة التشريعية احلالية يف مشروع قانون التنمية الذاتية للشعوب األصلية، حيث ينبغي اتباع            )١٥(

  .اإلجراء الالزم 
وأُجنـزت يف إقلـيم     . لراهن عمليات رد األراضي إىل اجملتمعات احمللية للشعوب األصـلية         ُتنفذ يف الوقت ا    )١٦(

وتنفَّذ يف الوقت الراهن يف مناطق أخـرى        . عملية ترسيم حدود األراضي وجيري حالياً إصالحها       ساليتريه  
  .حدود األراضي وختطيطها عمليات ترسيم 

ة انعكاساً لقواعد اجملتمع الكوستاريكي يف موضـوع        يشكل كل من اإلطار الدستوري والتشريعات احلالي       )١٧(
والتوصيات املطروحة تتجاوز القواعد املتوخاة بشأن اإلجهاض يف التشريعات النافذة،          . حياة اإلنسان  محاية  

يقتضي تدخل سلطات أخرى، كالسلطة التشريعية، لتحليل هذه التوصيات، طبقاً ألسس الوالية         األمر الذي   
ومن منظور إجراءات اإلدارة احلاكمة، وتقّيداً مببدأ الشرعية، ال جيـوز           . تخابية للمشرِّعني االن  -السياسية  

سوى وضع اللوائح التنفيذية للتشريعات النافذة، فيما يتعلق باإلجهاض العالجي املتـوخى          للسلطة التنفيذية   
  .القانون اجلنائي الكوستاريكي  من ١٢١يف املادة 

لتابعة لوزارة العدل والسلم وزنازين قوات األمن العام، تنفذ اآللية الوطنية ملنـع          إىل جانب مرافق السجون ا     )١٨(
التعذيب أيضاً عمليات رصد لكل من الزنازين التابعة جلهاز التحقيقات القـضائية بالـسلطة القـضائية،                 

هـاجرين  الوطين للطب النفسي، ومستشفى األمراض العقلية للخارجني عن القانون، ومركز امل           واملستشفى  
  .النظامية، ومكان االحتجاز مبطار خوان سانتامارّيا الدويل ذوي األوضاع غري 

كمـا  . ُتجري اآللية الوطنية ملنع التعذيب زيارات دورية ملرافق السجون التابعة للنظام اجلنائي لألحـداث              )١٩(
ظاهر العنف الرئيـسية    حبوثاً باالشتراك مع إدارة شؤون الطفل واملراهق مبكتب أمني املظامل بشأن م            ُتجري  

  .يف هذه املرافق داخل السجون 
. يعترب البلد أن سلب احلرية جيب أن يكون االستثناء ال القاعدة، وُينظر يف تقدمي حلول بديلـة لالحتجـاز               )٢٠(

سبيل املثال، جيري العمل مع احلكومات احمللية واجملتمع املدين والربنامج الوطين للشباب من أجل توفري                فعلى  
  .كما يقَّدم الدعم يف حاالت إدمان املخدرات. مل للشباب مسلويب احلريةع فرص 

 من أجل تقييم التقدم وحتديد األهـداف        ٢٠١٤-٢٠١٢ُتنقَّح حالياً السياسة الوطنية لذوي اإلعاقة للفترة         )٢١(
  .٢٠١٨-٢٠١٥للفترة  اجلديدة 

الـسياسة الوطنيـة    :  RE-PLAN-38140 املرسوم رقم    ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٠ُنشر يف اجلريدة الرمسية يف       )٢٢(
  .خالٍ من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب جملتمعٍ 

 علـى تعـديل     ٢٠١٤مـايو   / أيار ٢٢وافق جملس إدارة الصندوق الكوستاريكي للضمان االجتماعي يف          )٢٣(
 كمـا أجـاز زيـارة     . لُتجيزا تغطية الشريكني من نفس نوع اجلنس خبدمات الضمان االجتماعي           مادتني
وفضالً عـن ذلـك، ومبوجـب القـرار     . التقّيد مبواعيد، إذا أُدخل أحدمها املستشفى     الصحة دون    مراكز
احملكمة الدستورية نقابة احملامني مبنح الشركاء من نفس نوع اجلنس بطاقـة             ، تأمر   ٠٠٤-٢٢-٢٠١٣ رقم

هم كمستفيدين يف بوليصة    املهنية، وتنفيذ اإلجراءات الالزمة إلدماج     دخول واستخدام مرافق هذه املؤسسة      
  .التأمني الطوعية، مىت طُلب اختاذ إجراءات حمددة التأمني على احلياة وتأمينهم ببوليصات 

       


