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 املنهجية وعملية التشاور -أوال   
تشكككككككك  مسككككككك لة تعزيكككككككز حقكككككككوق اإلنسكككككككان ومحايتهكككككككا أحكككككككد  كككككككاور النظكككككككا  السياسكككككككي  -1
معككايح حقككوق ة، تسككمو القضككا يوالسككواب  لدسككتور . وابإلضككافة  ذ كلككو، ووفقككاا للكوسككتاريكيا

 .الدستورعلى أحكا  اإلنسان 
لوفكككاء لختلكككف اللتزامكككات الدوليكككة    كككال حقكككوق لاآلليكككات الس يسكككية املنشككك ة و حكككد   -2

شرتكة بني املؤسسات ملتابعة "اللجنة املهي النظا  اإلقليمي أو اإلنسان املنبثقة عن النظا  العاملي 
بوصفها هيئكة استشكارية للسكل ة اليت أُنشئت قوق اإلنسان"، املتعلقة حبوتنفيذ اللتزامات الدولية 

تنسي  عملية تنفيذ اللتزامات الدولية    ال حقكوق اإلنسكان علكى الصكعيد الكوط ، ل ،التنفيذية
أنشكككئت هكككذه اللجنكككة لوجككك  املسسكككو  وقكككد  .زايدة مسكككتو  تعزيكككز هكككذه احلقكككوق ومحايتهكككاهبكككد  

 .RE-36776 التنفيذي رقم
عمليككة التحضكككح للجولكككة الثالثكككة مكككن السكككتعساش الكككدوري الشكككام ،  ككككلت اللجنكككة   و  -3

قكوق اإلنسكان عنصكساا أساسكياا املتعلقكة حبتنفيكذ اللتزامكات الدوليكة و املشرتكة بني املؤسسات ملتابعة 
تتك لف ابلنظكس  ذ أاكا بادرات    ال حقكوق اإلنسكان، واملت جنازااإل  جتميع املعلومات بش ن 

 .من ممثلني ملؤسسات الدولة اليت هلا دور   محاية حقوق اإلنسان
 ذ التوصكككيات املقبولكككة خكككالل ابلتحديكككد واسكككتندت عمليكككة التشكككاور مكككع هكككذه املؤسسكككات  -4

بشككك ن حقكككاا أن تقكككد  تقسيكككساا (، الكككيت أُطلعكككت عليهكككا حينهكككا، وطُلككك   ليهكككا ل2014اجلولكككة الثانيكككة  
ولجكسد  عكداد مسكودة .   هكذا التقسيكسو دماجهكا وجكس  تنظكيم املعلومكات اةمعكة وهليلهكا . تنفيذها

 كواللها و آراءهكا وتوصكيا ا تُبكدي خمتلكف منظمكات اةتمكع املكدين ككي أُطلعكت عليهكا هذه الوثيقكة، 
 .بش ن خمتلف املسا   اليت تناولتها

وقككككد . ، نُظككككم لقككككاء لتقككككد  التقسيككككس  ذ الككككسأي العككككا 2019الثاين/ينككككايس  كككككانون  23و   -5
. وجكس  تشكجيع  اركت فيه مؤسسات حكومية ومكت  أمني املظكا  وممثلكون عكن اةتمكع املكدين

 املشاركة وحث املشاركني على تقد  مالحظا م كتابياا. 

 اإلطار القانون واملؤسسي -اثنيا   
 اإلطار القانوين -ألف 

صكدقت هلكذا السكب  حكن اآلن علكى قكد كوستاريكا مدافع قكوي عكن القكانون الكدو ، و  -6
وخكالل السكنوات اسمكس األخكحة، جسكدت . قكوق اإلنسكانحلمعظم الصككو  العامليكة واإلقليميكة 

 189دولة كوستاريكا اتساق خ اهبا من خالل التصدي  على اتفاقية منظمة العم  الدولية رقم 
، وعلكككى (1 2015ككككانون الثاين/ينكككايس   20ليني، الكككيت دخلكككت حيكككز النفكككاك   بشككك ن العمكككال املنكككز 

الربوتوكول الختياري امللح  ابلعهد الدو  اساص ابحلقوق القتصادية والجتماعيكة والثقافيكة   
 .(2 2014عا  
من الدسكتور، يكنع علكى التعدديكة اإلثنيكة  1، أُدخ  تعدي  على املادة 2015و  عا   -7

 . وكان الغسش من كلو كفالة احرتا  التنوع الثقا . فية للبلدوالثقا
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وفيمككا يتعلككك  بتقككد  التقكككاريس  ذ جلككان حقكككوق اإلنسككان التابعكككة لألمككم املتحكككدة، قكككدمت   -8
اسكككامس  ذ اللجنككة املعنيككة ابحلقكككوق الككدوري  هككاتقسيس  2019-2014كوسككتاريكا خككالل الفكككرتة 

الككككككدوري السكككككككادمل  ذ اللجنككككككة املعنيكككككككة حبقكككككككوق  هكككككككاتقسيس و  القتصككككككادية والجتماعيكككككككة والثقافيككككككة 
 هكاوتقسيسي  الدوري السابع  ذ اللجنة املعنية ابلقضاء علكى التمييكز ضكد املكسأة هاوتقسيس   (3 اإلنسان

يوجككد   املساحكك  النها يكككة  ،و  الوقككت الككساهن. اسككامس والسككادمل بشكك ن اتفاقيككة حقككوق ال فكك 
مناهضككة التعككذي  والتقسيككس املتعلكك  حبككالت الختفككاء القسككسي،  جلنككةامل لككوت تقد ككه  ذ التقسيككس 

 . 2019تقد هما   عا  ويُتوقع ابلتا  

، تعكككديالت  3889، اعتمكككد البلكككد، مكككن خكككالل املسسكككو  التنفيكككذي رقكككم 2015و  عكككا   -9
حملكمككة اختصككاص هككذه اد  تعزيككز هبكك كمبككال لنظككا  رومككا األساسككي للمحكمككة اجلنا يككة الدوليككة

 .(4 جبس ة العدوانتعل  ي فيما
دخكك  حيككز النفككاك  صككالا قككانون العمكك ، الككذي اككدد   تشككسيعات البلككد  ،2017و  عككا   -10

، صكككالا نظكككا  الضكككمان الجتمكككاعي الكككذي ميكككز كوسكككتاريكا  ر يكككاا هكككذا اإلويعكككزز .    كككال العمككك 
ى أسككامل ركككا زه   حظككس أي  ككك  مككن أ كككال التمييككز   العمكك ، سككواء علكك حككد  تمثكك  تحيككث 

 يئكة وابإلضكافة  ذ . ع اجلكنس، أو الكدين، أو العكسق، أو لكح كلكوو السن، أو النتماء اإلثك ، أو نك
 وفعال. حقاق العدالة    ال العم  على حنو سسيع يتوخى يسودها الحرتا ، فهو عمٍ  بيئة 
تو  بتحقيك  وأصبحت كوستاريكا أول بلد   العا  يعيد أتكيد التزا  مجكاعي رفيكع املسك -11

بعكككد التوقيكككع علكككى امليثكككاق الكككوط  و ، 2016أيلول/سكككبتمرب  9ففكككي . أهكككدا  التنميكككة املسكككتدامة
هيكلية طويلة األج     طار التنمية الشاملة والستدامة البيئيكة بغكسش تغيحات  ذ هقي  السامي 

لة هيككك  للحوكمككة الشككام نشككاء أسككس كوسككتاريكا "عككد  تككس  أي أحككد خلككف السككك "، أرسككت  
.   البلكد 2030من أج  تنفيذ خ ة التنميكة املسكتدامة لعكا  الفاعلة واملتنوعة واملتعددة اجلهات 

، قككدمت كوسككتاريكا أول تقسيككس وطكك  طككوعي 2017و  املنتككد  السياسككي السفيككع املسككتو  لعككا  
 ، القضككاء2واهلككد   ، القضككاء علككى الفقككس 1بشكك ن أهككدا  التنميككة املسككتدامة، وهديككداا اهلككد  

، 9واهلكككد    ، املسكككاواة بكككني اجلنسكككني5واهلكككد    يكككة، الصكككحة والسفاه3واهلكككد    علكككى اجلكككوع
 ، حفظ الكا نات البحسية.14  واهلد  الصناعة والبتكار واهلياك  األساسية

 اإلطار املؤسسي -ابء 
ة ماية حقكوق املكواطنني ومصكاحلهم، يعتكرب مكتك  أمكني املظكا  اهليئكة املكلفكفيما يتعل  حب -12

والعدالكة والتشكسيعات الوطنيكة وككذلو مبكاد  اآلدات العامكة أداء الق اع العكا  مكع بكفالة اتساق 
 يةسكتقاللاب ض لع أبنش تهيللسل ة التشسيعية،  اا  بعو ن كان  ، فهو،ولذلو. اللتزامات الدولية

أيضكككاا بوصكككفه عمككك  مكتككك  أمكككني املظكككا  يو . (5 تالكككوييفي واإلداري و  ا كككاك القكككسارا  اةكككالني 
 .(7  (6 اآللية الوطنية ملنع التعذي 

، 932-40، اعتمدت دولة كوستاريكا، مكن خكالل املسسكو  التنفيكذي 2018و  عا   -13
توصكككيات مقكككسر األمكككم لهكككذه اآلليكككة تسكككتجي  و . "اآلليكككة العامكككة للتشكككاور مكككع الشكككعوت األصكككلية"

 جككساء حككوار تشككاركي مككع اسككاص قككسر ويقككرتا تقسيككس امل. املتحككدة اسككاص املعكك  ابلشككعوت األصككلية
التكزا  الدولككة اجككساء مشككاورة ويشككدد علككى الشكعوت األصككلية الثمانيككة املوجككودة   اإلقلكيم الككوط ، 

 .تدبح أو مشسوع ما حبقوقها اجلماعيةفيها  س قد معها   احلالت اليت 
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اللجنكة املشكرتكة  منح حيز مهم ملنظمات اةتمكع املكدين    طكاروبُذلت جهود من أج   -14
هلكا املسكا ة بني املؤسسات ملتابعة وتنفيذ اللتزامات الدولية املتعلقكة حبقكوق اإلنسكان حكن يتسك  

 .(8 و   عداد التقاريس لوج  اتفاقيات حقوق اإلنسان اللجنة   عم 
، 2022-2019خ ة التنمية الوطنية والستثمار العا  للفكرتة  2018وُنشست   عا   -15
احلكومكة وصكانعي عمك  مسة مشكاركة املكواطنني عنصكساا ابتككارايا وأساسكياا لتوجيكه اعَتربت ألول  اليت

وابإلضككافة  ذ كلككو، أُعككدت هككذه اس ككة . القككسارات فيمككا يتعلكك  ابلحتياجككات احلقيقيككة للسكككان
مؤ ككساا تككستبك بشككك  مبا ككس أو لككح مبا ككس  138. وتتضككمن اسككتناداا  ذ اككت التنميككة املسككتدامة

 .(9 لؤ سات أهدا  التنمية املستدامة احملددة لكوستاريكا
خ كككة خفكككا انبعكككااثت الكسبكككون  اس كككة ، تعتكككز  كوسكككتاريكا  طكككالق 2019عكككا  و   -16

، اليت  د   ذ  زالة الكسبون مكن القتصكاد   2050-2018السرتاتيجية لكوستاريكا للفرتة 
العمك  الال ك  فكسص  ويكوفسي ينسجم مع البيئة  طار مباد  هقي  النمو القتصادي الشام ، الذ

 . (10 ويقلع مستوايت الفقس وعد  املساواة

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -اثلثا   
 حقوق فئات معينة م  السكان -ألف 
 املرأة واملساواة وعدم التمييز -1 

،   2030-2018تشك  السياسة الوطنية للمسكاواة الفعليكة بكني املكسأة والسجك  للفكرتة  -17
الوقت الساهن، السكيزة األساسية لسكرتاتيجية البلكد املتعلقكة بتنفيكذ أهكدا  خ كة التنميكة املسكتدامة 

املتعلكك  بتحقيككك  املسككاواة بكككني اجلنسككني واككككني مجيككع النسكككاء  5، ول سككيما اهلكككد  2030لعككا  
ملساواة، وتقاسم السياسة أربعة  اور، هي  ثقافة احلقوق من أج  اهذه وتتضمن . (11 والفتيات

 . الوقت، وتقاسم الثسوة، وتقاسم السل ة
ومككككن أجكككك  تشككككجيع وتعزيككككز ثقافككككة املسككككاواة والحككككرتا  وكفالككككة حقككككوق اإلنسككككان جلميككككع  -18

بكسامت تنفكذ ، و (21 األ خاص، ول سكيما النسكاء، تكنظم دولكة كوسكتاريكا محكالت لتوعيكة املكواطنني
 .بني اجلنسني لتدري  املويفني العامني    ال املساواة

أو احملكمكة النتخابيكة العليكا، دعمتهكا "، الكيت مسكتعدةاآلن  و د  محالت مثك  محلكة "أنكت   -19
لنسكككاء ا،  ذ زايدة مشكككاركة 2018محلكككة "أي سياسكككية"، الكككيت أُطلقكككت خكككالل العمليكككة النتخابيكككة لعكككا  

  حكككني تتكككوخى محكككالت   السياسكككياملضكككمار املكككسأة     احليكككاة السياسكككية وطكككسا قضكككااي القيكككادايت 
أخككس ، مثكك  محلككة "األمككس يهمنككا  لنكككافح التحككسن اجلنسككي"، الككيت نُظمككت بككدعم مككن وزارة األ ككغال 

 .(13 التحسن اجلنسي   وسا   النق  العا  واإلبالغ عنهلع   العامة والنق ، توعية النساء
   ينيالصكح ويفنياملكدورات لتكدري   2015منذ عكا  بدوره وينظم املعهد الوط  للمسأة  -20

 ككككال الصككككحة اجلنسككككية واإلجنابيككككة، ول سككككيما السعايككككة واملعاملككككة اإلنسككككانية خككككالل عمليككككات الككككولدة 
. (14 التوجيهيككككة   بككككسامت وأدلككككة وكتيبككككاتهككككذه الككككدورات ومباد هككككا   أُدرجككككت مبككككادوقككككد وبعككككدها، 

ة لتابعكة وتنظكيم دورات وابإلضافة  ذ كلو، توجد داخ  املعهكد الكوط  للمكسأة وحكدة خاصكة مكلفك
و   كككال التعلكككيم، جكككس  نقككك  بكككسيمت . (15 لفا كككدة النسكككاء السياسكككيات والقيكككادايتدوريكككة تدريبيكككة 
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الكذي   "املدرسة مكن أجك  التغيكح" املتعلك  بتعزيكز املنكاهت الدراسكية مكن أجك  املسكاواة والتغيكح الثقكا ،
إلضكفاء ال كابع املؤسسكي العكا  زارة التعليم ،  ذ و 2015كان يقوده املعهد الوط  للمسأة حن عا  

 .(16 عليه وتوسيع ن اق خدماته ليشم  مجيع مؤسسات التعليم البتدا ي   البلد
عقككك  مفاوضكككات بكككني املعهكككد الكككوط  للمكككسأة والصكككندوق و ، 2017اوز/يوليكككه  21و   -21

لعككامالت اعمكك  صككدرت اللككوا ح التنظيميككة لتسككجي  أرابت  الكوسككتاريكي للضككمان الجتمككاعي،
الكذي تسكتفيد منكه العكامالت اساص هبكن،  لت مني القا م على ال رتاكاتلنظا  او  أبجساملنزليات 

 .  املا ة   أتمني هؤلء النساء 25نسبتها  بدوا  جز ي، مما أفضى   أق  من سنة  ذ زايدةٍ 
ي  ذ هسكككككككني وفيمكككككككا يتعلككككككك  بتقكككككككد  السعايكككككككة  ذ النسكككككككاء   املنكككككككاط  السيفيكككككككة والسكككككككع -22

، الكيت وضكعها 2022-2017، أد ت اس ة الوطنية لتنمية املنكاط  السيفيكة للفكرتة (17 أوضاعهن
و  هذا الصدد، ُأجنزت مشاريع . معهد التنمية السيفية، املنظور اجلنساين    اور عملها اسمسة

ال تمككككايت  ككككن، يهككككد  أحككككدها  ذ تعمككككيم مساعككككاة املنظككككور اجلنسككككاين   خككككدمات التسككككوي  و 
 .واملساعدة التقنية   ق اع الزراعة

مكككنح األراضككي وسككندات ملكيتهكككا نظككا  علككى تعكككديالت وابإلضككافة  ذ كلككو، أُدخلككت  -23
، وأُعيكككدت هيكلكككة إلكككوكا اإلدارة اإلقليميكككة مكككن خكككالل تشككككي  (18 للنسكككاء رابت األسكككس املعيشكككية

 .(19 سايدي للنساء السيفيات واملزارعاتاةالس اإلقليمية للتنمية السيفية اليت تعزز الدور ال
أمككا وصككوص احملككور السابككع للسياسككة الوطنيككة للمسككاواة الفعليككة بككني املككسأة والسجكك ، املتعلكك   -24

بتقاسككم السككل ة والتمكككني السياسككي للمككسأة، فقككد أثبتككت اإلدارة احلاليككة لككس يس اجلمهوريككة، السككيد  
كومكة حسكاواة بكني اجلنسكني مكن خكالل تشككي  أول كارلومل ألبارادو كيسكادا، التزامهكا بكفالكة امل

وزيكساا، ومعك  كلكو أن  25امكسأة ممكا  موعكه  12قا مة علكى املناصكفة    ريكجل اجلمهوريكة، تضكم 
وابإلضككككافة  ذ كلكككو، وكنتيجكككة لقككككسار .   املا كككة 48مشكككاركة املكككسأة   املناصككك  الوزاريككككة تعكككادل 

، الككذي أرسككى مبكككدأ التنككاوت األفقككي   املناصككك  E8-2016-3603احملكمككة النتخابيككة العليككا رقكككم 
 ذ أعلكى نسككبة مكن اثيك  املككسأة  2018العليكا   املقاطعكات، أفضكت النتخككاابت التشكسيعية لعكا  

 .(20 التشسيعية  اةالس   املا ة من املقاعد  45,6حبصوهلا على    ريجل البلد، 
ملعاجلة ومنع العنف ضد النساء من مجيكع  وعالوة على كلو، اعُتمدت السياسة الوطنية -25

، الككيت تقككو  علككى احملككاور التاليككة  تعزيككز ثقافككة خاليككة مككن السككي سة 2032-2017األعمككار للفككرتة 
وتنسككي  مبككادرات الق ككاعني  العنككف ومنككع وتعزيككز املواقككف الذكوريككة الداعمككة للمسككاواة  الذكوريككة 

عالككككة، والسككككتفادة احلقيقيككككة، والعنايككككة الواجبككككة، واحلمايككككة الف العككككا  واسككككاص للتنميككككة الجتماعيككككة 
ووصككوص احملككور املتعلكك  بتعزيككز ثقافككة . والوقايككة والسعايككة الشككاملة وعككد   عككادة اإليككذاء واملعاقبككة 

خالية من السي سة الذكورية، يُتوخى تسليك الضوء على العنف السمزي والتصدي له ابعتبار كلو 
تبكك  تصككورات لككح إل يككة بشكك ن املككسأة والسجكك  تسككتند  ذ عنصككساا أساسككياا لتشككجيع السكككان علككى 

مباد  منع العنف، وكفالة املسكاواة والعالقكات املتسكاوية واحكرتا  جسكد املكسأة وكسامتهكا والعكرتا  
وتضم هذه السياسة  وراا خمصصاا ابلتحديد ملنع قت  اإلي ، يستند . (21 ابلختالفات وتقديسها

وادد   الوقت . سيعية املتعلقة بكشف حالت قت  اإلي  ومعاجلتها ذ اجلهود املؤسسية والتش
  .(22 كاته اآلليات الوقا ية   حالت اس س
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ووفقاا لنموكا احلوكمة الذي حددته السياسة، فالنظا  الكوط  ملعاجلكة ومنكع العنكف ضكد  -26
ف ضد املسأة واملعاقبة املسأة والعنف العا لي هو الذي ينس  ويسصد عم  الدولة من أج  منع العن

، وقعكت السكل ة التنفيذيكة علكى املسسكو  واألمكس التكوجيهي اللكذين 2018و  عكا  . والقضاء عليه
لككز   جككساءا ويُ  40  ويتضككمن املسسككو  حككوا  وطنيككةا  يعتككربان منككع ومعاجلككة العنككف ضككد املككسأة أولويككةا 

عاجلككة العنككف ضككد املككسأة، لككا   مجيككع كيككايت الدولككة بوضككع أو تعزيككز الككربامت الساميككة  ذ منككع وم
توسكككيع و لسعايكككة الشككاملة واإليكككواء للنسككاء وأبنكككا هن، خكككدمات اكلككو  نشكككاء مساكككز جديكككدة لتككوفح 

ن ككاق اللجككان احملليككة للسعايككة الفوريككة ومتابعككة احلككالت الككيت تن ككوي  ذ حككد كبككح علككى خ ككس قتكك  
 .(24  (23 ملعسضة للخ ساإلي ، و نشاء مساكز جديدة للدعم الجتماعي   املناط  ا

 األطفال واملراهقون -2 
جتككدر اإل ككارة فيمككا يتعلكك  بشككؤون ال فكك   ذ تنقككيح السياسككات العامككة، مثكك  السياسككة  -27

هليليكككة سكككتند  ذ دراسكككة ت يت، الككك(25 2021-2009الوطنيكككة لشكككؤون األطفكككال واملكككساهقني للفكككرتة 
ويتمثك  هكدفها الس يسكي  .(62 تشكسيعات الوطنيكةتشاركية ومتعكدد الق اعكات لاللتزامكات الدوليكة وال

وأُدرجكككت خ كككة .   العكككرتا  ابألطفكككال واملكككساهقني ابعتبكككارهم أصكككحات حقكككوق ككككاملي األهليكككة
 هدد يت، ال2019-2015العم  املتعلقة هبا   اس ة الوطنية لشؤون األطفال واملساهقني للفرتة 

  الزمنية لتنفيذها.جال أهدا  الربامت واألنش ة   هذا اةال واآل
ولكفالككككة تكامكككك  السككككرتاتيجيات الساميككككة  ذ خفككككا معككككدلت النق ككككاع عككككن الدراسككككة  -28

فعككككككال، وضككككككعت وزارة التعلككككككيم العككككككا  خككككككالل  ها علككككككى حنككككككوتنفيككككككذضككككككمان و  والسككككككتبعاد منهككككككا
ومشككسوع دعككم . (27 اسككرتاتيجيات مؤسسككية، مثكك  محلككة "سككو  أتسككج " 2017-2015 الفككرتة

مؤسسكة تعليميكة، أفضكت  ذ تسكجي  أدد معكدلت السكتبعاد مكن الدراسكة علكى  80التعليم   
  املا ككة  9,2 ذ  13,5وعلككى لككسار كلككو، انتقكك  مككن . الصككعيد الككوط  خككالل السككنوات األخككحة

 .معدل الستبعاد من الدراسة   معاهد التعليم التق  خالل الفرتة املسا ية
تكككوفح اهلياكككك  األساسكككية  ،ضككك  مشكككسوع دعكككم التعلكككيمبف ،وجتكككدر اإل كككارة  ذ أنكككه تسككك  -29

وابإلضكككافة  ذ كلكككو، أد  . واملعكككدات واملكككواد الالزمكككة لبر كككاد الرتبكككوي وهسكككني املنكككا  الدراسكككي
املشكسوع مهمتككه املتمثلككة   تلبيككة احتياجككات املؤسسككات التعليميككة الككيت ُسككج  هبككا معككدل عككاٍل مككن 

وأفضككى هككذا املشككسوع، اا. اط  الشككديدة الضككعف اجتماعيككالنق ككاع عككن الدراسككة والككيت تقككع   املنكك
،  ذ اخنفاش واضكح   معكدل النق كاع عكن الدراسكة و ذ تعزيكز 2016استناداا  ذ بيايت عا  

 .(28 تنفيذ املشاريع التعليمية اليت تشجع اإلدماا و عادة اإلدماا   املدارمل
 والككسأي لألطفككال، وضككع املعهككد الككوط    طككار اجلهككود الساميككة  ذ كفالككة حسيككة التعبككح و  -30

موعكككة مكككن املشكككاريع الكككيت تسككككز علكككى السككككان األصكككليني واملنحكككدرين مكككن أصككك   لسعايكككة ال فككك  
ووفقككككككاا لسياسككككككات عككككككد  التمييككككككز املوجهككككككة  ذ ال ككككككالت، أطلقككككككت احلكومككككككة منككككككذ . (29 أفسيقككككككي

طنة جديدة"، تتمث  أولويتها مبادرة لتغيح عملية التعليم بعنوان "التعليم من أج  موا 2015 عا 
الختالفكات   النتمكاء الثقكا  يُكدركون وارتمكون    عداد أ كخاص لكديهم روا النقكد واإلبكداع 
 .(30 واإلث  واهلوية اجلنسانية واملي  اجلنسي والداينة
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وفيمكككا يتعلككك  حبمايكككة القاصكككسين مكككن العنكككف أو العمككك  القسكككسي أو السكككتغالل اجلنسكككي،  -31
جعكك  كوسكتاريكا بلككداا خاليككاا مكن عمكك  األطفككال وأسككوأ الساميككة  ذ فيككذ "خارطككة ال سيك  يتواصك  تن
 .(31 2020  عا  سساياا نتهي ي ذ خ ة العم  اساصة هبا، اليت استناداا أ كاله"، 

"لتعزيككككز احلمايككككة القانونيككككة  9406، دخكككك  حيككككز النفككككاك القككككانون رقككككم 2017و  عككككا   -32
، وإلصككالا قككانون املؤكيككةالعنككف اجلنسككاين املستب ككة ابلعالقككات أ كككال للفتيككات واملساهقككات مككن 

العقكوابت وقكانون األسكسة والقككانون األساسكي للمحكمكة النتخابيكة العليككا وسكج  األحكوال املدنيككة 
س  هذا القكانون اجلديكد العالقكات اجلنسكية مكع الفتيكات اللكواع تقك  أعمكارهن ويُ . والقانون املدين"

كك. س الككزواا   سككن دون الثامنككة عشككسةسككنة واظكك 15عككن  س تنفيككذ هككذا القككانون للمؤسسككات ويس 
ومنظمكككات اةتمكككع املككككدين بكككذل جهكككود قيمككككة مكككن أجكككك  وضكككع  جكككساءات عامككككة حلمايكككة الفتيككككات 

 .واملساهقات من ربك عالقات مؤكية
ص وجتدر اإل ارة  ذ أن مكت  املدعي العا  املساعد املعك  لكافحكة الجتكار ابأل كخا -33

"الربوتوككككول املؤسسكككي لسعايكككة  2017، التكككابع للنيابكككة العامكككة، وضكككع   عكككا  املهكككاجسين و سيككك 
القاصسين ضحااي جس ة الجتار ابأل خاص والناجني منها"، الذي اكدد اإلطكار القكانوين لتكدخ  

 . هذا املكت  و جساءاته
حككة الجتككار ابأل ككخاص و  اةككال القككانوين، جككس   صككالا قككانون العقككوابت وقككانون مكاف -34

، ويكنع هكذا اإلصكالا (32 و نشاء التحالف الوط  ملكافحة  سي  املهاجسين والجتار ابأل كخاص
ويتمثكك  . (33 علككى تشككديد العقوبككة علككى جس ككة الجتككار   احلككالت الككيت يتعلكك  فيهككا األمككس بقاصككسين

السعايكة اساصكة للقاصكسين"، تشكح  منكه "تكدابح 42أحد اجلوان  األساسية هلذا القانون   أن املادة 
 . ذ الشسوط أو التدابح الالزمة ملعاملة الضحااي، وواصة  كا كانوا قاصسين

 الشعوب األصلية -3 
فيما يتعل  ابلدفاع عكن حقكوق الشكعوت األصكلية، حفكزت التزامكات دوليكة، مثك  اتفاقيكة  -35

بليككة   البلككدان املسككتقلة و عكككالن بشكك ن الشككعوت األصككلية والق 169منظمككة العمكك  الدوليككة رقككم 
األمكككم املتحكككدة بشككك ن حقكككوق الشكككعوت األصكككلية، دولكككة كوسكككتاريكا علكككى  نشكككاء "اآلليكككة العامكككة 
للتشكككاور مكككع الشكككعوت األصكككلية"، الكككيت يتمثككك  هكككدفها الس يسكككي   كفالكككة التكككزا  السكككل ة التنفيذيكككة 

لت الكيت قكد يككون فيهكا لتكدبح ابلتشاور مع الشعوت األصلية من خالل اآلليات السمسيكة   احلكا
 .(34 أو مشسوع ما أثس عليها

وانبثقككت هككذه اآلليككة أيضككاا عككن توصككيات مقككسر األمككم املتحككدة اسككاص املعكك  ابلشككعوت  -36
ولتعزيكز هكذه . وساهم    نشا ها أكثس من مخسة آل   كخع مكن الشكعوت األصكلية ،األصلية

 .(35 ملهامهاأدا ها درا ا وكفالة اآللية، أُني ت بوزارة العدل مسؤولية بناء ق
للسككككان األصكككليني أبن تعيكككد  لكككيهم  وابإلضكككافة  ذ كلكككو، تعكككرت  الدولكككة أباكككا مدينكككة   -37

، وضككع معهككد التنميككة السيفيككة "اس ككة ليسككوا مككنهم. ولككذلوالككيت اتلهككا حاليككاا أ ككخاص  همأراضككي
"، هبد  المتثال 2022-2016الوطنية إلعادة أراضي الشعوت األصلية   كوستاريكا للفرتة 

املتعلك  ابلسكككان األصكليني، الككذي اككدد حقكوق هككذه الفئكة مككن السكككان    6172للقكانون رقككم 
ويككككسي   الوقككككت الككككساهن تنفيككككذ املسحلككككة األوذ مككككن هككككذه اس ككككة، املتمثلككككة   هديككككد . األراضككككي

 . (36 األراضي املعنية وتقديس املدة الزمنية الالزمة إلعاد ا
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هكككذه الفئكككة مكككن تعلكككيم مسككك لة النظكككا  الفسعكككي لتعلكككيم الشكككعوت األصكككلية معاجلكككة وذ ويتككك -38
ويكفك  هكذا . (37 هديد خصا صه من حيث األهدا  واللغات والكنهت والتنظكيمالسكان بغسش 

النظكككا  الفسعكككي اسكككتفادة السككككان األصكككليني مكككن التعلكككيم اجليكككد، وككككذلو الحكككرتا  التكككا  لعكككادا م 
وعلككى سككبي  املثككال، يشككجع تسمجككة املككواد التعليميككة  ذ لغككتهم األ  و ذ اللغككة  .ولغككا م ومعتقككدا م

منظكوٍر متعكدد الثقافكات وعلكى تنميكة على تشجيع  عمال القانون املتعل  به وينع  .(38 اإلسبانية
و  السكككياق كاتكككه، نشكككست وزارة التعلكككيم العككككا  . (39 املهكككارات املهنيكككة خكككالل الدراسكككات اجلامعيكككة

ن الكتيبككات واملوسككوعات الككيت تتنككاول خصككا ع ككك  فئككة مككن السكككان األصككليني الككذين  موعككة مكك
و ككككد  اللجنككككة الفسعيككككة إل حككككة  مكانيككككة اللجككككوء  ذ القضككككاء للشككككعوت . (40 يعيشككككون   البلككككد

األصككلية، التابعككة للسككل ة القضكككا ية، بككدورها،  ذ وضككع سياسكككات وتوجيهككات ومبككاد  توجيهيكككة 
 ذ القضكككاء للسككككان األصكككليني، وضكككمان المتثكككال للتشكككسيعات الوطنيكككة  لكفالكككة  مكانيكككة اللجكككوء

 .والتفاقات الدولية   هذا اةال وتنفيذها
، جككككست املوافقككككة علككككى العمليككككة التشككككاركية واملتعككككددة الثقافككككات لوضككككع 2019و  عككككا   -39

 تعزيز ، اليت  د  ابألسامل  ذ2024-2019ون الشعوت األصلية للفرتة ؤ السياسة العامة لش
الظككسو  الالزمككة إلعمككال حقككوق هككذه الشككعوت الفسديككة واجلماعيككة، مككن خككالل اككت قككا م علككى 

 .التعددية الثقافية وتعاق  األجيال واملساواة بني اجلنسني

 العنصرية والتمييز وما يتصل بذلك م  تعصب -4 
اعتمككاد  خككالل اجلولككة السككابقة مككن السككتعساش الككدوري الشككام ، أبلغككت كوسككتاريكا عككن -40

وينبغككي . تمككع خككاٍل مككن العنصككسية والتمييككز العنصككسي وكككسه األجانكك  السياسككة الوطنيككة مككن أجكك  
ورلككم أن هككذه السياسككة موجهككة  ذ . العككرتا  أبن تنفيككذها ومجككع البيككايت الالزمككة  كككال هككدايا 

 هكككا طار فككك ن فئكككات السككككان األصكككليني واملنحكككدرين مكككن أصككك  أفسيقكككي واملهكككاجسين أو الالجئكككني، 
وطُكككسا . (41 حقكككوق اإلنسكككان جلميكككع األ كككخاص مكككن دون اييكككزمبكككدأ كفالكككة قكككانوين قكككا م علكككى ال

التحدي لد  تقييم تنفيذها   خمتلف املؤسسات، ابلنظس  ذ عد  وجود منهجية واضحة جلمكع 
، توخيككاا لتصككميم 2018-2015ولككذلو جككس  تعككدي  مؤ ككسات خ ككة العمكك  للفككرتة . البيككايت

كن من هديد اإلجساءات والنتا ت على أفض  ( على حنو  َ 2025-2020ة  خ ة العم  املقبل
اللجنكككة املشكككرتكة بكككني املؤسسكككات ملتابعكككة وتنفيكككذ اللتزامكككات قامكككت وابإلضكككافة  ذ كلكككو، . وجكككه

 . من أج  تنقيح هذه السياسة وتعميمها دؤوتقوق اإلنسان بعم  املتعلقة حبالدولية 
ميككة تنككيك ابملدرسككني أيضككاا مسككؤولية  يئككة بيئككة تعليميككة وُوضككعت قككوانني وسياسككات تعلي -41

، الكذي DM-45-08-2018-MEP، صكدر األمكس التكوجيهي رقكم 2018و  عا  . خالية من التمييز
ويتمثكك  أحككد احملككاور الس يسككية هلككذا األمككس التككوجيهي   . يعككزز اللتزامككات املتعلقككة لكافحككة التمييككز

املؤسسكككات تعزيكككز  جكككساءات جعككك   كككوي علكككى التمييكككز و  الكككسفا امل لككك  ألي تعبكككح أو فعككك  ين
علكى التعلكيم احلصول وأُعيد أتكيد ح  مجيع القاصسين   . (42 التعليمية أماكن خالية من التمييز

بسككب  هككذا احلكك  للتمييككز خككالل ممارسككة أبي حككال مككن األحككوال و  عككد  التعككسش العككا  اةككاين، 
مسككككتواهم بسككككب  ث اهلجككككسة، أو ك جانكككك ، أو أو مككككن حيكككك ،وضككككعهم الجتمككككاعي والقتصككككادي

 .(43 الجتماعي، أو مكان  قامتهم، أو وضعهم من حيث اإلعاقة أو أي وضع آخس
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 2016، صككدرت   نيسككان/أبسي  2016-048ومككن خككالل اتفككاق اةلككس التككوجيهي رقككم  -42
 .(44 نشسها عداد اإلحصاءات و عملية العسقي    - السياسة املؤسسية إلدماا املنظور اإلث 

وعالوة على كلو، أعكدت اللجنكة الفسعيكة لكفالكة  مكانيكة اللجكوء  ذ القضكاء للسككان  -43
السياسة املؤسسكية لكفالكة  2015املنحدرين من أص  أفسيقي، التابعة للسل ة القضا ية،   عا  

ا هبكد   مكانية اللجوء  ذ القضاء للسكان املنحدرين من أص  أفسيقي وخ كة العمك  املتعلقكة هبك
هسني يسو  جلوء هذه الفئكة مكن السككان  ذ القضكاء وتقكد  خدمكة جيكدة النوعيكة، تتجلكى   

. (45 إلجككككساءات القضككككا ية أو  ككككبه القضككككا ية أو اإلداريككككةفيمككككا يتعلكككك  ابتلبيككككة احتياجككككا م سككككواء 
السككككياق كاتككككه، ُوضككككعت السياسككككة الوطنيككككة للسعايككككة الصككككحية للمنحككككدرين مككككن أصكككك  أفسيقككككي  و 
، الككيت  ككد  ابألسككامل  ذ املسككا ة   هسككني نوعيككة حيككا م مككن خككالل 2021-2018 رتةللفكك

التنسكككي  بكككني الق اعكككات واملؤسسكككات. وجتكككدر اإل كككارة  ذ أن هكككذه السياسكككة تعتمكككد أيضكككاا اجكككاا 
 .متعدد الثقافات

وتنفككككذ املديسيككككة العامككككة للهجككككسة و ككككؤون األجانكككك    الوقككككت الككككساهن "احلملككككة الدعا يككككة  -44
تخفيكف آاثر التمييكز وككسه األجانكك  والعنصكسية جتكاه املهككاجسين والالجئكني، ولتعزيكز انككدماجهم   ل

ويتمثككك  اهلكككد  الس يسكككي هلكككذه احلملكككة   توعيكككة اةتمكككع الكوسكككتاريكي . اةتمكككع الكوسكككتاريكي"
 .حبقوق املهاجسين والالجئني وواجبا م، وكذلو أب ية اندماجهم التا    البلد

 يات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسنياملثل -5 
خ وات مهمة لكفالة املساواة بني ا ذت كوستاريكا خالل السنوات اسمس األخحة،  -45

، طلبكت كوسكتاريكا  ذ 2016ففكي عكا  . ميلهم اجلنسيبسب  األ خاص وعد  التمييز بينهم 
سيكيككة حلقككوق اإلنسككان أن تصككدر رأايا استشككارايا بشكك ن مككا  كا كانككت التفاقيككة  كمككة البلككدان األم

، وأن (46 األمسيكية حلقوق اإلنسان همكي بعكا احلقكوق املتصكلة ابمليك  اجلنسكي واهلويكة اجلنسكانية
ولجكسد ا ككاك . التفاقيكةأحككا  هككذه مكع متوا مكة توضكح أيضكاا مكا  كا كانككت القكوانني احملليكة للبلككد 

أباككا حككددت معككايح  لزاميككة  2018بشكك ن هككذه الستشككارة، أبلغككت احملكمككة البلككد   عككا  قككسار 
التنفيككذ لكفالككة اتككع املثليككات واملثليككني ومزدوجككي امليكك  اجلنسككي ومغككايسي اهلويككة اجلنسككانية وحككاملي 

 .صفات اجلنسني من دون أي اييز حبقوقهم لوج  التفاقية
، واألمكككس التكككوجيهي MP-41173سكككو  التنفيكككذي رقكككم وبعكككد كلكككو، أصكككدرت احلكومكككة املس  -46

، اللكككككذين يلزمكككككان مجيكككككع مؤسسكككككات الدولكككككة بتعكككككدي  الواث ككككك  واإلجكككككساءات P-015السائسكككككي رقكككككم 
والسككجالت الداخليككة املتعلقككة ابأل ككخاص مغككايسي اهلويككة اجلنسككانية الككسالبني   تغيككح أمسككا هم أو 

 .صورهم أو نوع جنسهم أو هويتهم اجلنسانية
الوة علككككى كلكككو، وبغككككسش كفالككككة املسكككاواة والتكككككافؤ   احلقكككوق للمثليككككات واملثليككككني وعككك -47

ومزدوجككي امليكك  اجلنسككي ومغككايسي اهلويككة اجلنسككانية وحككاملي صككفات اجلنسككني، أصككدرت احلكومككة 
. هكذه الفئكاتضد السامية  ذ القضاء على مصادر التمييز  ية موعة من املساسيم واألوامس التوجيه

ملثليكات واملثليكني ومزدوجكي امسسو  " نشاء منص  مفوش رائسة اجلمهورية لشؤون ويربز ضمنها 
، والقككانون املتعلكك  حبقككوق (47 امليكك  اجلنسككي ومغككايسي اهلويككة اجلنسككانية وحككاملي صككفات اجلنسككني"

، واللككوا ح التنظيميككة لالعككرتا  للمهككاجسين ابحلكك     دراا هككويتهم (48 املثليككنياألزواا املهككاجسين 
سم ت اب  البيايت املتعلقة ابل، واهلد  من كلو (49 ية واجلنسانية   ب اقة اهلوية واهلجسةاجلنس
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مكككع هويتكككه اجلنسكككية املعككك   ة الشكككخع  ب اقكككالكككواردة نكككوع اجلكككنس واهلويكككة اجلنسكككانية و  ةصكككور وال
، بغككسش  دراا مفهككو  كساهيككة 41313وجككس  أيضككاا  صككالا املسسككو  التنفيككذي رقككم . واجلنسككانية

أمكا وصكوص األوامكس التوجيهيكة، فقكد نصكت علكى . وجي املي  اجلنسي ضكمن أ ككال التمييكزمزد
وألغت األحكا  اليت هظس علكى املكوثقني  بكسا   (50 منح سندات اإلسكان األسسية لألزواا املثليني

 .عقود الزواا بني املثليني وتسجيلها   سج  األحوال املدنية وتعاقبهم على كلو
 على قد  املسكاواة مكع لحهكاالستفادة لفئات األ د ضعفاا   ا  حبماية ح  وفيما يتعل -48

، ُوضككعت "املبككاد  التوجيهيككة لضككمان احلكك    الصككحة للمثليككات واملثليككني مككن اسككدمات الصككحية
و كككد  هكككذه . ومزدوجكككي امليككك  اجلنسكككي ومغكككايسي اهلويكككة اجلنسكككانية وحكككاملي صكككفات اجلنسكككني"

حدا  آلية لتحديد املسؤوليات وتوجيه العم  مكن أجك  كفالكة احلك    املباد  التوجيهية  ذ است
 .(51 الصحة هلؤلء األ خاص

و   ككال التعلككيم، ُوضككع مشككسوع التثقيككف    ككال حقككوق اإلنسككان للمثليككات واملثليككني  -49
ومزدوجي املي  اجلنسي ومغايسي اهلويكة اجلنسكانية بغكسش كفالكة اككني ال كالت املكد ني مكن هكذه 

ويُتككوخى مككن . لفئككة   نظككا  التعلككيم، وتوعيككة املككويفني ابملسككا   املتصككلة ابحليككاة اجلنسككية والتنككوعا
خالل تنظيم لقاءات لل الت وحلقات عمك  لفا كدة هيئكة التكدريس  يئكة الظكسو  املناسكبة جلعك  

مغكايسي املؤسسات التعليمية أماكن آمنة يتس  فيهكا للمثليكات واملثليكني ومزدوجكي امليك  اجلنسكي و 
اهلويكككة اجلنسكككانية  بكككداء مكككيلهم وهكككويتهم بكككال خكككو  مكككن التعكككسش للتمييكككز ويكونكككون أقككك  عسضكككة 

وابإلضافة  ذ كلو، يسي وضع مشسوع بسوتوكول ملكافحة تسلك األقسان . لالستبعاد من التعليم
 على ال الت املنتمني  ذ هذه الفئة.

 املهاجرون والالجئون وعدميو اجلنسية -6 
كهكككد  ر يسكككي  نشكككاء نظكككا    2023-2013سياسكككة اهلجكككسة الشكككاملة للفكككرتة توخكككت  -50

اإلإلا يككة حتياجككات الللتنسككي  بككني املؤسسككات يعككزز اإلدارة الفعالككة لواقككع اهلجككسة لككا يتما ككى مككع 
وهلذا الغكسش، اسكتندت  ذ اكت متسكم ابلتنكوع، وقكا م أيضكاا   مجيكع احلكالت . حقوق اإلنسانو 

 .التنوع والندماا واألمن البشسي والتعددية الثقافية، وما  ذ كلو على مباد   نسانية مث 
، ُوضككككعت اس ككككة 2023-2013و  سككككياق مواصككككلة سياسككككة اهلجككككسة الشككككاملة للفككككرتة  -51

، الكككيت تشكككك  أداة وخ كككة عمككك  لتوجيكككه عمليكككة وضكككع 2022-2018الوطنيكككة لبدمكككاا للفكككرتة 
. اجسين والالجئككني وملتمسككي اللجككوء   كوسككتاريكااملعككايح الساميككة  ذ تعزيككز  جككساءات  دمككاا املهكك

  املا ككة  13ألككف  كخع، أي حككوا   650وتشكح هككذه اس كة  ذ أن عككدد املهككاجسين يقكدر بككك 
بسكب  يكاهسة زادت تكدفقا م أن تكسكيبتهم متباينكة ومعقكدة، و أن مكن  مكوع سككان كوسكتاريكا، و 
 .(52 اهلجسة النتقالية   اآلونة األخحة

، الكككذي يعيكككد أتكيكككد رؤيكككة كوسكككتاريكا 2016د التوقيكككع علكككى  عكككالن نيويكككور  لعكككا  وبعككك -52
وسياسككككا ا العامككككة بشكككك ن الالجئككككني واملهككككاجسين   البلككككد، اعتمككككدت احلكومككككة الكوسككككتاريكية   

 لة الالجئككني، سككام  مككع مشككالتعامكك  ال  طككار الفصكك  الككوط    ،بككدعم مككن اةتمككع ،2018 عككا 
سككبانية(، وكلككو ملعاجلككة مجيككع اإلللغككة اب"  وهككي اختصككار لمسككه MINARE" املعككسو   ليككاا بعبككارة

ويشك  هذا الفص  مسا ة كوسكتاريكا   اإلطكار اإلقليمكي للتعامك   املسا   املتعلقة ابلالجئني.
الشام  مع مسك لة الالجئكني والتفكاق العكاملي بشك ن الالجئكني، ابعتبكاره إلوكجكاا حلمايكة الالجئكني 

 . لبلدان املتوس ة الدخ ، يتواف  مع القانون الدو  وأفض  املمارساتو دماجهم   ا
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 وحبسككككك  التقكككككديسات، دخككككك  البلكككككد خكككككالل الفكككككرتة مكككككن ككككككانون الثاين/ينكككككايس  ذ أيلكككككول/ -53
وابإلضافة . مهاجس، معظمهم من جنسية نيكارالوية 52 000وبقي فيه حوا   2018 سبتمرب

 خصكككاا طلبكككات للجكككوء مكككن خكككالل  27 933ه مكككا  موعككك 2018 ذ كلكككو، قكككد  خكككالل عكككا  
 .منهم نيكارالويون 23 138استمارات ُاأل أما  سل ات اهلجسة الكوستاريكية، 

ملهكاجسين والالجئكني  السياسكة اليت تشم  ا ،كوستاريكا السياسات العامة التاليةوتعتمد   -54
والسياسككة العامككة  انكك  مككن العنصككسية والتمييككز العنصككسي وكككسه األج الوطنيككة مككن أجكك   تمككع خككالٍ 

والسياسككة العامككة لشككؤون كبككار  والسياسككة الوطنيككة لشككؤون األطفككال واملككساهقني  الشككبات لشككؤون 
 اجلنسية  والسياسة الوطنية للمساواة واإلنصا  بني اجلنسكني  للمسا  والسياسة الوطنية  السن 

وتن بككك  الكككربامت . جكككسةاهلبشككك ن لسكككل ة القضكككا ية اوسياسكككة  والسياسكككة الوطنيكككة لشكككؤون اإلعاقكككة 
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 

اإلعكايت األسكسية بيكايت ولد  صندوق التنمية الجتماعيكة و  عما  كا كانوا مواطنني أ  أجان .
مكن بكسامت مثك   2017 خصكاا اسكتفادوا خكالل عكا   46 836تبكني أن مكا  موعكه  (53 مفصلة

بككسيمت "السككندات الوطنيككة لبسكككان" وبككسيمت "املككؤمن علككيهم مككن ق بكك  الدولككة" وبككسيمت "مدينككة 
لمكنح الدراسكية، األطفال"، واةلس الوط  لشؤون األ خاص كوي اإلعاقة، والصكندوق الكوط  ل

واملعهكككد املشكككرت  بكككني الوككككالت املعككك  ابملسكككاعدة الجتماعيكككة، ومساككككز التعلكككيم والتغذيكككة ومساككككز 
 .السعاية الشاملة لألطفال

، ُوضكككعت مبكككاد  توجيهيكككة خاصكككة ابملكككويفني القضكككا يني بشككك ن كيفيكككة 2016و  عكككا   -55
مككنهم سين، ول سككيما مككن ل املككون  عمككال احلكك    السككتفادة مككن اسككدمات املوجهككة  ذ املهككاج

 .(45 واث   سارية الصالحية
ملعهكد الكوط  لسعايكة ال فك  واملديسيكة العامكة للهجكسة املؤلفكة مكن اووضعت اللجنة الثالثية  -56

و كككؤون األجانككك  ووزارة الشكككؤون اسارجيكككة والدينيكككة  موعكككة مكككن الربوتوككككولت الساميكككة  ذ تكككوفح 
 .(55 وضعهم من حيث اهلجسةأايا كان ين الذين يعيشون   البلد السعاية واحلماية للقاصس 

وبغككسش كفالككة اسككتفادة األجانكك  مككن التكك مني الصككحي واإلعككايت والتعككاون مككع املديسيككة  -57
العامككككككة للهجكككككككسة و ككككككؤون األجانككككككك    عمليككككككة تسكككككككوية وضككككككع املهكككككككاجسين، أصككككككدر الصكككككككندوق 

النتسات  مكانية ح هلذه الفئة من السكان الكوستاريكي للضمان الجتماعي أحكاماا مؤقتة تتي
أمكككا وصكككوص التككك مني اإللزامكككي . لعكككاملني حلسكككاهبم اسكككاصاسكككاص ابالتككك مني ال كككوعي و نظكككا   ذ 

 مكككن حيكككث اهلجكككسة، همبصكككس  النظكككس عكككن وضكككع، دا كككسة التفتكككي فككك ن لألجانككك  العكككاملني أبجكككس، 
حسكككك  وكلككككو عمكككك ،  وجككككود عالقككككة ، عنككككدما هككككدد  جككككدول السواتكككك  لككككست العمكككك تُككككدرجهم 

لبكككادرة مكككن القتضكككاء،  مكككا ب لكككٍ  مكككن رت العمككك  أو كنتيجكككة لشككككو  مقدمكككة هبكككذا الشككك ن أو 
وهبككذه ال سيقككة، تتككاا لألجانكك  العككاملني  مكانيككة السككتفادة مككن هم. مفتشككي العمكك  حبكككم منصككب

 . الت مني اليت يديسها صندوق الضمان الجتماعيخدمات نظم 
ة الجتككار ابأل ككخاص، جتككدر اإل ككارة  ذ أنككه أُنشككئت لوجكك  و   طككار آليككات مكافحكك -58

 ككككدد وتكميلككككي حلمايككككة ومسككككاعدة ضككككحااي الجتككككار  آليككككات لتعزيككككز  طككككارٍ  9095القككككانون رقككككم 
، أُنشككككد صككككندوق وطكككك  ملكافحككككة الجتككككار ابأل ككككخاص 9095ولتعزيككككز القككككانون  .(56 وُمعككككاليهم

، ميزانيكة تنكاهز مليكوين دولر ُصكسفت 2016و سي  املهاجسين، ُرصدت له، حبس  بيكايت عكا  
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 ،ملعاجلة املسا   املتعلقة بتعزيز املؤسسات، وأمن اةتمعات احمللية، ومجع املعلومات الستخباراتية
وابإلضككافة  ذ كلككو، انضككمت كوسككتاريكا  ذ حسكككة "القلكك   ورسككم خككسا ك األنشكك ة اإلجساميككة.

هبد   ككاء الوعي اجلمكاعي بكيفيكة مكافحكة هكذا األزرق ملكافحة الجتار ابأل خاص" املنش ة 
 .النوع من اجلسا م

كوسككككتاريكا مسجعككككاا علككككى صككككعيد أمسيكككككا الالتينيككككة،   دعككككوفيمككككا يتعلكككك  ابنعككككدا  اجلنسككككية، تُ  -59
. أول بلككد   القككارة يعتمككد  جككساء  ككدداا وتسككهيالت لتجنككيس األ ككخاص عككد ي اجلنسككيةابعتبارهككا 

 RE-G-39620   املسسكو  ايد وضع عد ي اجلنسكية، منصكوص عليهككوستاريكا  جساءات لتحد ولد 
 . 2016لعا  

 اإلعارة -7 
 9303لشككؤون األ كخاص كوي اإلعاقكة عملككه لوجك  القكانون رقككم بكدأ اةلكس الكوط   -60

، الككذي يككنع علككى أن هككذه املؤسسككة تعمكك     طككار الالمسكزيككة القصككو  2015الصككادر   عككا  
ويعمككك  اةلكككس الكككوط  لشكككؤون األ كككخاص كوي اإلعاقكككة بوصكككفه . ونيكككةوتتمتكككع ابلشخصكككية القان
هكككؤلء إلعاقكككة   كوسكككتاريكا، ووفككك  رؤيكككة اجتماعيكككة تسكككتند  ذ نضكككال امؤسسكككة را كككدة    كككال 

ويكنع النظكا  الككداخلي هلكذه املؤسسكة اجلديكدة علككى أن . األ كخاص مكن أجك  كككسامتهم وحقكوقهم
 عكن األ كخاص كوي اإلعاقكة البدنيكة، واأل كخاص تضم عضويتها، علكى أسكامل التنكاوت، ممثلكني

كوي اإلعاقة السمعية، واأل كخاص كوي اإلعاقكة البصكسية، واأل كخاص كوي اإلعاقكة اإلدراكيكة، 
 .الجتماعية - واأل خاص كوي اإلعاقة النفسية

وجتدر اإل ارة  ذ أ ية التعاون والتنسكي  بكني اجلهكات الفاعلكة الكيت لكديها صكلة ابلتنميكة  -61
لبشكككسية لأل كككخاص كوي اإلعاقكككة وبتحديكككد السياسكككات مكككن منظكككور قكككا م ابلفعككك  علكككى حقكككوق ا

اإلنسككككككان، وابألسككككككامل علككككككى الكسامككككككة اإلنسككككككانية، وابملعككككككايح القانونيككككككة حلمايككككككة هككككككذه احلقككككككوق، 
وابللتزامكككات الدوليككككة الكككيت تعهككككدت هبككككا دولكككة كوسككككتاريكا، ول سككككيما الكككواردة   اتفاقيككككة حقككككوق 

 .(57 اقةاأل خاص كوي اإلع
ويتمثكك  أحكككد اإلجكككساءات البكككارزة ضككمن جهكككود كوسكككتاريكا مكككن أجكك  كفالكككة تنفيكككذ هكككذه  -62

التفاقيكككة وتعزيكككز املبكككادرات اجلاريكككة الساميكككة  ذ هسكككني مسكككتو  ممارسكككة األ كككخاص كوي اإلعاقكككة 
بشكك ن تعزيككز السككتقالل الككذاع لأل ككخاص كوي اإلعاقككة،  9379حلقككوقهم   سككن القككانون رقككم 

هككذا املشككسوع  ذ تعزيككز وكفالككة ممارسككة احلك    السككتقالل الككذاع علككى حنككو كامكك  وعلككى ويهكد  
وابإلضكافة  ذ كلككو، يتواصك  تنفيكذ السياسككة الوطنيكة لشكؤون اإلعاقككة . قكد  املسكاواة مككع اآلخكسين

أساسككية، وهككي  حقككوق اإلنسككان، والتنميككة   ككاور، الككيت تسككتند  ذ أربعككة 2021-2011للفككرتة 
علككى لقا مككة علككى   ككسا  اةتمككع، واملسككاواة بككني اجلنسككني، واإلدارة الجتماعيككة القا مككة الشككاملة ا
 .النتا تهقي  
و   كككال التعلكككيم، وافقكككت وزارة التعلكككيم العكككا  علكككى " جكككساءات العمككك  سكككدمات الكككدعم  -63

تني األوذ الرتبوي املقدمة مكن خكالل التعلكيم اسكاص   مسحلكة التعلكيم مكا قبك  املدرسكي و  املكسحل
املدرسون الكذين يع ي ويتمث  هد  هذه اإلجساءات   أن . والثانية من التعليم األساسي العا "

تتكواء  مكع النمكوكا الجتمكاعي  مارسةٍ األولوية مليقدمون الدعم الرتبوي من خالل التعليم اساص 
كمسضككى، بكك    واهلككد  املتككوخى   هككذا الصككدد هككو عككد  معاملككة ال ككالت كوي اإلعاقككة. لبعاقككة
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مككن أجككك   زالككة أو تقلكككيع مكككا تتسككم بكككه البيئككة التعليميكككة مكككن  طكككالابا بوصكككفهم تقككد  الكككدعم  لككيهم 
مككن أهككدا  خ ككة التنميككة  4وقككد هقكك  بككذلو اهلككد  . حككواجز هككول دون تعلمهككم ومشككاركتهم

  ضكككمان التعلكككيم اجليكككد واملنصكككف والشكككام  للجميكككع وتعزيكككز فكككسص الكككتعلم 2030املسكككتدامة لعكككا  
 .(58 احلياة للجميع مد 

 كبار الس  -8 
كوستاريكا خ وة مهمة فيما يتعل  ابلعرتا  حبقوق اإلنسان لكبكار السكن مكن خَ ت   -64

خككالل املوافقككة علككى اتفاقيككة البلككدان األمسيكيككة بشكك ن محايككة حقككوق اإلنسككان لكبككار السككن، الككيت 
واملسسكو  التنفيكذي  ،2016أيلول/سكبتمرب  8املكؤر   ،9394صدقت عليها لوج  القكانون رقكم 

وقككككد  ككككسعت السككككل ات القضكككككا ية . 2016تشككككسين األول/أكتكككككوبس  12املككككؤر   ،39973رقككككم 
 .  تنفيذ أحكا  هذه التفاقية ،حملكمة الدستوريةاواإلدارية كات الصلة، ول سيما 

لخ ككس الجتمككاعي وضككحااي العنككف واإل ككال لاملعسضككني  ذ وفيمككا يتعلكك  بتقككد  السعايككة  -65
كبار السن، يعترب اةلس الوط  لكبار السكن من   احملتاجني واملعوزين واملستب ة أوضاعهم ابلشارعو 

 . املؤسسة السا دة   هذا اةال واملكلفة بوضع خ ة اكن الدولة من معاجلة هذه املسا  
نهم املتخل كى عك  كبكار السكن تتمثك  تعاين كوستاريكا من مشكلة متزايدة ومثكحة للقلك  و  -66
هككككككيلهم املستشككككككفيات التابعككككككة للصككككككندوق الكوسككككككتاريكي للضككككككمان الككككككذين ، خمتلككككككف املنككككككاط   

الجتمككاعي واحملككاكم وقككوات حفككظ النظككا  وحككن األفككساد  ذ السككل ات املختصككة حبثككاا عككن مكككان 
وأنشككك ت الدولككة  موعكككة مككن اآلليكككات مككن خكككالل وضككع بكككسامت مؤسسككية ملتابعكككة مجيكككع . إليككوا هم

، ُوضكع 2015أواخكس عكا   منذو . ء الواردة عليها والستجابة هلا   الوقت املناس طلبات اإليوا
، الككذي يتككيح  مكانيككة السككتفادة بشككك  "عككنهم ىبككسيمت األ ككخاص املعتككد  علككيهم أو املتخل كك"

وابإلضكافة  مبا س من أماكن خمصصكة مسكبقاا داخك  الكيكايت املوقعكة علكى اتفاقكات نقك  املكوارد.
الربيمت املعسو  ابسم " بكة الدعم التكدريي مكن أجك  السعايكة الشكاملة لكبكار د أُنش ذ كلو، 

 .  بغسش تلبية احتياجات كبار السن املتعددة "السن   كوستاريكا

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه -1 

حككة العنككف العككا لي، أنشكك ت السككل ة القضككا ية فيمككا يتعلكك  ابلتقككد  احملككسز    ككال مكاف -67
املنصة املتكاملة سدمات رعاية الضحااي، وهي مشسوع كو أ ية مؤسسية يمكع مكاتك  السكل ة 

هككذه املنصككة وتنسكك  خككدمات  انيككة    ككالت تضككم و . واحككدٍ ف علككي القضككا ية   مكككان أو حيككز 
لجتماعيككة، وكككذلو خككدمات مؤسسككية الشككسعية وا - الككدعم النفسككي واملسككاعدة القانونيككة وال بيككة

 .(59  فيف أثسهاأخس  تكف  الوصول الفعال  ذ العدالة، بغية منع حالت  عادة اإليذاء أو 
و   كككال تقكككد  املسكككاعدة القانونيكككة والكككدعم لضكككحااي العنكككف العكككا لي، توجكككد لكككد  النظكككا   -68

ع وسككبعون  ككبكة  ليككة علككى الصككعيد سككب (60 الككوط  ملعاجلككة ومنككع العنككف ضككد املككسأة والعنككف العككا لي
هكات اجلكوميكة و احلنظمكات لكح واملمن ممثلني عن املؤسسكات احلكوميكة تت لف الوط    مثاين مناط  

للتنسككككي  املشككككرت  بككككني الق اعككككات هبككككد  وضككككع  مككككن أجكككك  تعزيككككز حيككككزٍ الككككيت تعمكككك  دنيككككة، املفاعلككككة ال
 .(61 تهماومعاجل هماووقف خارا األسسةمن سياسات  لية ملنع العنف العا لي والعتداء اجلنسي 
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 سيادة القانون: إرامة العدل ونظام السجون -2 
ة القضككككا ية  ت السككككلجعلكككك، اعُتمككككدت سياسككككة العدالككككة املفتوحككككة، الككككيت 2017  عككككا   -69

لكوسككتاريكا   ال ليعككة، بوصككفها أول سككل ة قضككا ية   املن قككة تضككع سياسككة تسمككي  ذ  دمككاا 
. ركة املككواطنني والتعككاون كشككك  جديككد مككن أ كككال  دارة الشككؤون القضككا ية ككاور الشككفافية ومشككا

تغيكح ثقكا  داخك  السكل ة القضكا ية   ويتمث  أحد التحدايت الكيت تواجكه هكذه العمليكة    حكدا
و ذ جانككك  التغيكككح  .عمليكككات صكككنع القكككسار مكككن خكككالل فكككتح قنكككواٍت لالسكككتماع واحلكككوار ةدمقسطكككو 

املشككاركة الككيت منتككدايت     هسككني آليككات   ككسا  اةتمككع املككدين   الثقككا ، مثككة هككد آخككس يتمثكك
 زمنياا. ب  مستدامة  ،ل تكون يسفية فقكحن أنش  ا هذه السياسة، 

ضككم يجككوء الفككوري  ذ القضككاء للنسككاء ضككحااي العنككف، لال حككة  مكانيككة وفيمككا يتعلكك  ا -70
 كاكم الكذي تنظكس   قضكاايه الكوسكتاريكي صككني  كا قكانون مكافحكة العنكف العكا لي، القانون 

ومثكة آليكات . احملكاكم اجلنا يكةقضكاايه  العنف العا لي، وقانون جتس  العنف ضد املسأة، اليت تنظكس  
إلسداء املشورة، هي  املعهد الوط  للمكسأة، ومساككز الكدعم الجتمكاعي، ومكتك  محايكة الضكحااي 

مككن ثككال  املؤلفككة وتوجككد داخكك  السككل ة القضككا ية اللجنككة املعنيككة ابلشككؤون اجلنسككانية  . الشككهودو 
 .قاضيات وثالثة قضاة( واألمانة التقنية للشؤون اجلنسانية

أمككا وصككوص محايككة الضككحااي مككن خككالل اآلليككات القانونيككة   حككالت العنككف العككا لي،  -71
  أمكس املعتكدي مكا يلكي لك  تكدابح احلمايكة الكيت تتمثك  فيفيمكن للنساء اللجوء  ذ نظا  العدالة ل

القرتات من الضحية، و صيع مسككن منفصك ، ن اق عد  لغادرة املسكن املشرت  أو هديد 
احلك    ومدا ة املسككن، وحظكس حيكازة األسكلحة الناريكة أو احلكادة، ومصكادرة األسكلحة، وتعليك  

  احلكك    الككزايرة، واحلضككانة الوقا يككة لألطفككال، وحظككس حضككانة األبنككاء وتنشككئتهم وتككسبيتهم، وتعليكك
احلصكككسي احلككك  أو العتكككداء، وهديكككد النفقكككة، وحجكككز املمتلككككات، وجكككسد املمتلككككات، و املضكككايقة 

بتكككككوفح للشكككككسطة أمكككككس  صكككككدار التعكككككويا املكككككادي عكككككن األضكككككسار، و و ألاث  املنكككككز ، اسكككككتخدا  ا  
 .(62 ساعدةاملو  مايةاحل
فكي . فسامت مهمكة إلعكادة  دمكاا وانكدماا األ كخاص مسكلوة احلسيكةولد  كوستاريكا ب -72
 .(63 التعليمنظم   خمتلف منهم ، زاد عدد املسجلني 2018عا  
وهق   جناز مهم على مستو  التعليم اجلامعي، اث    توقيكع اتفكاق توسكيع ن كاق التعلكيم  -73

ل كالت ك  أربعة أ هس اككن انح دراسية  مع اجلامعة الوطنية للتعليم عن بعد، وهو ما يتيح تقد  م
ومثكككة مشكككاريع ابةكككان. نظكككا  السكككجون  كككبه املؤسسكككي مكككن التسكككجي    دورات تدريبيكككة اساضكككعني ل

لتزويككد مجيككع السككجون الككيت هبككا نككزلء مقيمككون بقاعككات  هككزة حبواسككي  موصككولة بشككبكة اإلنرتنككت، 
ومككن التحككدايت الككيت  مككن السكككان.وهككو مككا مككن  كك نه أن ييسككس ت ككويس عمليككات تعلككيم هككذه الفئككة 

اهلياككككك  األساسككككية وزايدة عككككدد الفصككككول الدراسككككية   خمتلككككف حالككككة ينبغككككي العككككرتا  هبككككا هسككككني 
 النزلء.كفالة احل    التعليم جلميع ل ية ابلغة األمس لة ابعتبار كلو املؤسسات السجنية، 

، سكككواء مكككن خكككالل يللتصكككداألحكككدا ، ُوضكككعت بسوتوككككولت  ابلسكككجناءوفيمكككا يتعلككك   -74
 عككنهم مككن ني املسككؤولنياملككويفملككا قككد يتعسضككون لككه مككن جانكك  ية،  اإلجككساءات اإلداريككة أو القضككا
وابإلضككافة  ذ كلككو،  علككى التعككذي . قككد تن ككوي أيضككاا الككيت قككوق، احلأ كككال العنككف أو انتهككا  
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لالحتجككككاز  اعُتمككككدت تككككدابح كات صككككلة ابلعدالككككة التصككككاحلية، بغيككككة اقككككرتاا  عمككككال تككككدابح بديلككككة
 .(64 واملسا ة   خفا عدد القاصسين داخ  مساكز الحتجاز

مجيكككع املؤسسكككات السكككجنية، فهكككي متاحكككة ابةكككان   أمكككا وصكككوص اسكككدمات الصكككحية،  -75
واصككككك  مجيكككككع  اجلمهوريكككككة.  لخكككككدمات الكككككيت يسكككككتفيد منهكككككا أي مكككككواطن ومماثلكككككة   جود كككككا ل

ال ككا الككذي اتاجونككه، ول يعككاين املصككابون مككنهم  األ كخاص مسككلوة احلسيككة ابةككان علككى العككالا
 .(65 أبمساش مزمنة من انق اع العالا و ضعون ملتابعة طبية صارمة

قكوق اإلنسكان لنكزلء السكجون، حفكزت وزارة العكدل والسكال ، التا  حلحرتا  الو   طار  -76
ديلككة لالحتجككاز، جتككدر بوصككفها املسككؤولة عككن تنفيككذ التككدابح الحتجازيككة، وضككع و عمككال تككدابح ب

، واسككككككتخدا  وسككككككا   املساقبككككككة (66 اإل ككككككارة ضككككككمنها  ذ تعزيككككككز نظككككككا  السككككككجون  ككككككبه املؤسسككككككي
 77 املككادة  82014مككن القككانون رقككم  77اإللكرتونيككة، والتقيككيم األو  للسككلو ، وتعككدي  املككادة 

قككككانون مكككككسراا مككككن  56مكككككسراا(، والقيككككا  وككككدمات كات منفعككككة عامككككة مككككن خككككالل تعككككدي  املككككادة 
  املا ككة    48,1وكنتيجكة هلكذه اإلجكساءات، اخنفكا مسكتو  اكتظكاو السكجون مكن . العقكوابت
وابألرقكككا  امل لقكككة، اخنفكككا عكككدد . 2018  املا كككة   اوز/يوليكككه  31,1 ذ  2016أاير/مكككايو 

 .2018  اوز/يوليه  3 411 ذ  2016نزيالا   حزيسان/يونيه  3 866نزلء السجون من 
ومككن . لككح مكككتظ   الوقككت الككساهن حبسكك  البيككايت املتاحككة وسككجن النسككاء، فهككأمككا  -77

وافُتتحككت خككالل . 2019املقككسر زايدة عككدد الوحككدات اإلقليميككة مككن اثنتككني  ذ أربككع خككالل عككا  
، توجد وحد ن لأل  وال ف    السكجنني وأخحاا  هذا العا  عيادة خاصة ابلنساء داخ  السجن.

  للنساء،  ا  مسكز بيلما كورلني للسعايكة املؤسسكية للبالغكات ومسككز ثكوركي اللذين توجد هبما مساف
اإلصالحي للقاصسات، اللذان يوفسان أماكن مال مة تتيح  مكانية بقكاء األطفكال دون سكن الثالثكة 

 . مع أمها م، لعزل عن ابقي النزلء

 احلقوق االرتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 
  ومواتية ل ويف ظروف عمل عادلةاحلق يف العم -1 

ن الربيمت الوط  للعمالة  جساءات تسمي  ذ توفح فسص العمك ، مثك  بنكاء اهلياكك  م  تضَ  -78
األساسية، والتدري  لكتسات املهارات املهنية، ودعكم األفككار اإلنتاجيكة  وابإلضكافة  ذ كلكو، 

ككد  لككو عمككالا  7 944اسككتفاد مككا  موعككه  " الككذي يشككجع اإلدمككاا املهكك   خصككاا مككن بككسيمت "ج 
سككككنة مككككن الشككككبات الككككذين يعككككانون مككككن الب الككككة والضككككعف  24و 17ملككككن تككككرتاوا أعمككككارهم بككككني 

مشكسوعاا  89مديسية القتصاد الجتمكاعي التضكام    سا ت وعالوة على كلو، . الجتماعي
ل الككربيمت وخككالل الفككرتة كا ككا، مككو  . هيئككة 75 ذ مككا  موعككه  2017وقككدمت خككدمات   عككا  

ا تمكككايا متنكككاهي الصكككغس  1 014األعمكككال الصكككغس  والصكككغحة مكككا  موعكككه مشكككاريع الكككوط  لكككدعم 
 . (67 لفا دة أ خاص أو أسس من الفئات الفقحة

 2018-2014وابإلضكككافة  ذ كلكككو، أدرجكككت كوسككككتاريكا   خ تهكككا اإلإلا يكككة الوطنيكككة للفككككرتة  -79
ويسسكي هكذا النمكوكا  جكساءات  ،التنميكة القتصكادية لكوسكتاريكاهدفاا اسكرتاتيجياا إلدمكاا الالجئكني   

 .(68 لتوفح الدعم التق  املنظم لالجئني من أج  جتاوز وضعهم القتصادي



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

17 GE.19-01907 

وابإلضككافة  ذ كلككو، حفككزت خ ككة عمكك  السياسككة الوطنيككة للمسككاواة الفعليككة بككني املككسأة  -80
 تهن. كاسرتاتيجية لتعزيز محاي  ،املهاجسات نوالسج  إلوكجاا لت مني العامالت املنزليات، لن فيه

وعلكككى لكككسار كلكككو،  كككول اللكككوا ح التنظيميكككة املتعلقكككة ابلالجئكككني للمديسيكككة العامكككة للهجككككسة  -81
 تكد أجك  تسكوية طلبكا م ثالثكة ، الذين و ؤون األجان  صالحية  صدار تساخيع مللتمسي اللجوء

وابإلضككافة  ذ كلككو، نفككذت املديسيككة . سككاصأو حلسككاهبم امقابكك  أجككس ملمارسككة أنشكك ة ، (69 أ ككهس
 .(70 ندماا الالجئنياالعامة للهجسة و ؤون األجان  مشسوع "ع  جتسبة الندماا" هبد  تعزيز 

ويكتسككي  صككالا قككانون العمكك  أيضككاا أ يككة ابلغككة، ابلنظككس  ذ أنككه يتككيح  مكانيككة تسككسيع  -82
. ن خكككالل  دمكككاا مبكككدأ  كككفوية احملاكمكككةوتكككحة اإلجكككساءات القضكككا ية واحلكككد مكككن تكككساكم القضكككااي مككك

وابإلضكككافة  ذ كلكككو، فهكككو يعكككزز محايكككة فئكككات مكككن العمكككال منهكككا املشكككمولون ابلمتيكككازات النقابيكككة 
ويكفك  . والنساء احلوامك  واملساهقكون وضكحااي التمييكز ومقكدمو الشككاو  بشك ن التحكسن اجلنسكي

ونية اةانية للعمكال الكذين يقك  دخلهكم أيضاا  مكانية اللجوء  ذ القضاء من خالل املساعدة القان
 .عن احلد األدد لألجس

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق -2 
هبككككد   عككككادة صككككيالة إلككككاكا لل سيقككككة الككككيت يعتربهككككا البلككككد م مونككككة إلدارة ميككككاه الصككككس   -83

، الككيت 2045-2016الصككحي، ُوضككعت السياسككة الوطنيككة لت هككح ميككاه الصككس  الصككحي للفككرتة 
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، 

ويكككة   مككع مواصكككلة تنفيكككذ اللتزامكككات الوطنيكككة    كككال معاجلكككة املسكككا   احملكككددة بوصكككفها كات أول
 .(71 الدراسة املنجزة بغسش استجالء حالة كوستاريكا فيما يتعل  بت هح مياه الصس  الصحي

 9590وفيمككا يتعلكك  بتعزيككز القككوانني الككيت تكفكك  احلصككول علككى املككاء، ُوضككع القككانون رقككم  -84
امليكككاه أللكككساش السكككتهال  البشكككسي وبنكككاء املنشككك ت كات الصكككلة   ابسكككتغالل بشككك ن "السكككماا 

ماكن املدرجكة ضكمن الكرتا  ال بيعكي للدولكة"، الكذي يتكوخى تنظكيم كيفيكة التعامك  مكع مقكدمي األ
ش  نشاء  بكات اإلمداد الس اسدمات العامة، وادد  سوط استغالل مصادر املياه الس حية أل

ورلكم كلكو،   يتسكن اعتمكاد قكانون يسكتند صكساحة  ذ احلك    املكاء، . ابملياه وتشغيلها وهسكينها
يوجككد ابلفعكك   طككار قككانوين واضككح و ككام  يكفكك  احلكك  األساسككي   احليككاة، الككذي يككستبك ن ولككك

 .(72 حل    احلصول على مياه الشستومن ََث ابابحل    الصحة 
اإلدمككككاا  ككككعبة ولكفالككككة تسككككجي  مجيككككع مواليككككد السكككككان األصككككليني واملهككككاجسين، تككككنظم  -85

ابلتنسكي  مكع مكويفي ، ن األجان  "محكالت متنقلكة"والتنمية التابعة للمديسية العامة للهجسة و ؤو 
احملكمكككة النتخابيكككة العليكككا، مكككن أجككك  التشكككجيع علكككى تسكككجي  املواليكككد واألطفكككال، وتوعيكككة اآلابء 

هككككذه الشككككعبة فكككذت وقككككد نَ . ابإلجكككساءات الواجكككك  اتباعهكككا، والقيككككا  بعمليكككات التسككككجي  الالزمكككة
مفوضكككية األمكككم املتحكككدة السكككامية لشكككؤون ابلشكككساكة مكككع  ،(Chiriquitosمشكككسوع "تشكككحيكيتومل"  

الالجئكككني، الكككذي نُفكككذت    طكككاره أنشككك ة لتيسكككح  جكككساءات التسكككجي  املتككك خس ملواليكككد السككككان 
 .(73 األصليني و صدار الواث   الالزمة

وفيما يتعل  ابلربامت أو السياسات العامة السامية  ذ مكافحة الفقس وهسني نوعية حياة  -86
عهككد املشككرت  بككني الوكككالت املعكك  ابملسككاعدة الجتماعيككة، وهككو اهليئككة السا ككدة   السكككان، نفككذ امل
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األولويكة مككن مككن يلكز  الهتمكا  هبككم علكى سككبي  هكذا اةكال، مبككادرات تسكاهم   تلبيككة احتياجكات 
 .أفساد وأسس ومجاعات و تمعات وهسني يسوفهم املعيشية

الفقكس املتعكدد األبعكاد، الكذي يتكيح، ابلتكامك  ومن العناصس الس يسية لقيكامل الفقكس مؤ كس  -87
مكككع قيكككامل الفقكككس بسكككب  ضكككعف الكككدخ  أو خكككك الفقكككس،  مكانيكككة متابعكككة حالكككة الفقكككس   البلكككد، 

كن مؤ كس الفقكس املتعكدد األبعكاد البلكد مكن وضكع و َ . وكذلو  بساز آاثر السياسة الجتماعية للبلد
ة ومكككن توضكككيح التحكككدايت الوطنيكككة    كككال سياسكككات  كككاملة ومسككككزة اسكككتناداا  ذ معلومكككات تقنيككك

 . مكافحة الفقس والفقس املدقع واحلد منهما
، "2018-2015ومككن األ يككة لكككان اإل ككارة  ذ "السككرتاتيجية الوطنيككة للحككد مككن الفقككس للفككرتة  -88

وقكككككد اثككككك  هكككككدفها الس يسكككككي، وفقكككككاا للمسسكككككو  التنفيكككككذي  املعسوفكككككة أيضكككككاا ابسكككككم  جسكككككس التنميكككككة.
،   معاجلككة مشكككلة فقككس األسككس اسككتناداا  ذ اككت متعككدد الق اعككات ومشككرت  بككني 38954 رقككم

مككن  ،  مجلككة أمككور، املؤسسككات، و  احلككد مككن الفقككس املككدقع مككن خككالل كفالككة اسككتفادة السكككان
 .(74 العسش املنس  واملستدا  والشام  للربامت واسدمات املشرتكة بني املؤسسات

العم  والدخ ، من خكالل دعكم األسكس، مس لة ة جسس التنمية منهجية اسرتاتيجيوتعاجل  -89
ألسككس واملؤسسككات املختصككة، للعمكك  سككويةا مككن أجكك   يئككة بككني ااملسككؤولية املشككرتكة و رسككاء مبككدأ 

  وتوخككت عمليككة التنسككي  بككني املؤسسككات . الظككسو  الالزمككة ملمارسككة أنشكك ة  نتاجيككة أو عمكك 
بكككني الق كككاعني العكككا  هالفكككات الجتمكككاعي،  قامكككة  ، بقيكككادة وزارة العمككك  والضكككمانهكككذا الصكككدد

 .(75 تنفيذ أنش ة على صعيد املناط لواساص 
املتعلقككة ابحلمايككة الجتماعيككة والصككحة املسككا   وتناولككت اسككرتاتيجية جسككس التنميككة أيضككاا  -90

العكككسوش املقدمكككة . ومكنكككت والكككديناميات األسكككسية والتعلكككيم والتكككدري  والسككككن والعمككك  والكككدخ 
الرتقكككاء لسكككتواها وهقيككك  اسكككتقالهلا القتصكككادي، ابلعتمكككاد علكككى جهودهكككا اساصكككة مكككن سكككس ألا

 .(76 هسني نوعية حيا اأ ا هلا  مكانية و جنازا ا األساسية، وهو ما 
أن  دمككاا أهككدا  التنميككة املسككتدامة   اس ككة الوطنيككة للتنميككة ومككن املهككم التشككديد علككى  -91

وابإلضكافة  ذ . ألولويكة للكربامت واملشكاريع الساميكة  ذ القضكاء علكى الفقكسا يوالستثمار العا  يع ك
كلكككو، أد كككت وزارة التخ كككيك والسياسكككات القتصكككادية مؤ كككسات أهكككدا  التنميكككة املسكككتدامة   
اس ة الوطنية للتنمية والستثمار العا  لكفالة هقي  الغاايت الوطنيكة   هكذا اةكال، الكيت تتكوخى 

 . ا  القضاء على الفقس وكفالة التنمية املستدامة الشاملة  ااية امل
أمككككا وصككككوص السككككتفادة مكككككن اسككككدمات الصككككحية، فمحكككككاور اس ككككة الوطنيككككة للصكككككحة  -92

ومباد هككككا األساسككككية هككككي اإلنصككككا  واملالءمككككة واجلككككودة، وكككككذلو تقلككككيع  2020-2016 للفككككرتة
وتنكيك هكذه اس كة والسياسكة املتعلقكة . الفوارق وهقي  التماسو الجتماعي واستدامة نظكا  الصكحة

 .( ابلدولة مسؤولية كفالة احل    الستفادة من نظا  السعاية الصحية اجليدة2018-2014هبا  
. الصكحة العامكة علكى الصكعيد الكوط اثك  مشككلة    كال السكسطان وأصبحت أمكساش  -93

ات املبكككسة لككد  اإلي     ل يككزال سككسطان عنكك  الككسحم يتسككب    املزيككد مككن الوفيكك ومككن بينهككا،
 2000مكككسة خكككالل الفكككرتة املمتكككدة بكككني عكككامي  1,85واخنفكككا معكككدل اإلصكككابة بكككه . كوسكككتاريكا

. 2013و 2000مككسة خككالل الفككرتة املمتككدة بككني عككامي  1,58ومعككدل الوفيككات بسككببه  2011و
 29,3، بلغ عدد حالت اإلصابة بسسطان عنك  الكسحم، وفقكاا للبيكايت املتاحكة، 2014و  عا  

ابإلضكافة  ذ كلكو، و . امكسأة 100 000لكك   5,42امسأة وحكالت الوفيكات  100 000لك  
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، حيكث بلكغ متوسكك معكدل 2015حن عكا   2002منذ عا   ي  معدل الوفيات مستقساا تقسيباا 
 2018حزيسان/يونيكككه  14وهلكككذه األسكككبات، وافقكككت احلكومكككة   .   املا كككة 0,2التغكككح السكككنوي 

 ذ ووجهكت تعليمكات حومل الور  احلليمي البشسي   بكسيمت الت عكيم الكوط ، على  دراا لقاا ف
الصككندوق الكوسككتاريكي للضككمان الجتمككاعي لبا ككسة اإلجككساءات الالزمككة وتنظككيم محلككة  عالميككة 
لتوعية السكان بصفة عامة بفوا د التلقيح ضد فحومل الور  احلليمكي البشكسي ابلنسكبة لكبي    

بككني املؤسسككات الصككحية املزمككع أن يبككدأ هصككني هككذه الفئككة مككن السكككان   ومككن . سككن العا ككسة
 . 2019 هسي أاير/مايو وحزيسان/يونيه 

، أُدرجككككت   ميزانيككككة الصككككندوق الكوسككككتاريكي للضككككمان الجتمككككاعي 2018و  عككككا   -94
السكج  السقمكي املوحكد لنظكا  الصكحة، الكذي يهكد   ذ  حكساز التقكد  مشسوع خمصصات لتنفيذ 

تعميم السكتفادة مكن اسكدمات ال بيكة اجليكدة و  حكة املسضكى سكجالا  لكرتونيكاا يتضكمن ملفهكم   
وجتككدر اإل ككارة  ذ أن السككج  السقمككي املوحككد لنظككا  الصككحة يكتسككي طابعككاا . (77 ال ككا الكامكك 

 .(78 النظم التقليدية للمستشفياتعلى هول   ابلتا  وان و  قانونياا 
ت الساميككة  ذ احلككد مككن انتشككار فككحومل نقككع املناعككة البشككسية وهسككني أمككا وصككوص الككربام -95

الستفادة من العالا اجليد، فتوجد   الوقكت الكساهن اس كة السكرتاتيجية الوطنيكة ملكافحكة فسص 
، الككككككيت أُعككككككدت بوصككككككفها أداة 2021-2016فككككككحومل نقككككككع املناعككككككة البشككككككسية واإليككككككدز للفككككككرتة 

وتقككككد  اس ككككة السككككرتاتيجية الوطنيككككة . افحككككة هككككذا الفككككحومل جككككساءات العمكككك  الس يسككككية ملك هككككدد
هليالا للسياق واإلطكار القكانوين و مكانيكات التصكدي هلكذا الفكحومل علكى  2021-2016 للفرتة

 .(79 الصعيد الوط     طار تنفيذ التفاقات املربمة   هذا اةال على الصعيد الدو 

 عللمجتم ياة الثقافيةاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف احل -3 
بغككسش كفالككة احلصككول علككى تعلككيم جيككد، هككدد اس ككة الوطنيككة للتنميككة والسككتثمار العككا   -96

فيمكا يتعلك  والسرتاتيجيات اليت تعزز تنمية قدرات األ خاص القا مة األرقا  احلالية والتحدايت 
هككدد اس ككة السككياق،    هككذاو . (80 النككدماا   سككوق العمكك و اةتمككع داخكك  لتعككاي  الفعلككي اب

التعلكيم املتنكوع، وهسكني الثانوي و احلد من استبعاد ال الت   مسحلة التعليم منها ، كبحةهدايت  
مكن  مث  القساءة أو السايضيات(، وخفكا نسكبة نقع مهارات ال الت   املواد اليت لديهم فيها 

مسككككتو  وزايدة  ،سككككنة 24و 15أعمككككارهم بككككني املرتاوحككككة لشككككبات مككككن ال يعملككككون ول يدرسككككون 
 .أل خاص الذين يعيشون حالة الضعف الجتماعي والقتصادي ابلتعليم اجلامعياالتحاق 

خ ك   معاهد التدري  التق  أيضاا واستناداا  ذ ات  ام     ال التعليم، ُوضعت  -97
والتجككاري املهكك ، مكنككت مككن اقتنككاء املعككدات الالزمككة للتخصصككات   اةككال الزراعككي والصككناعي 

ويشكككم  كلكككو ت كككويس . و كككال اسكككدمات هبكككد  تكككوفح التعلكككيم املال كككم لحتياجكككات سكككوق العمككك 
 . (81 مهارات التعددية اللغوية لد  ال الت واملدرسني على حد سواء

الدراسككية، ول سككيما بككسيمت الرتبيككة الككربامت وأُدرا التثقيككف    ككال حقككوق اإلنسككان    -98
احلككك    بيئكككة خاليكككة مكككن العنكككف، واحلككك    احليكككاة والسكككالمة املدرجكككة يع وتشكككم  املواضككك. املدنيكككة

 تككككهويلككككه هب  العككككرتا  اإلنسككككان البدنيككككة، واحلكككك    بيئككككة خاليككككة مككككن األخ ككككار ال بيعيككككة، وحكككك  
اإلنصككا  مككن اجلنسككانية    طككار  تككههبويلككه   العككرتا  الشككخع والجتماعيككة، وحكك   الفسديككة

ع الثقكا ، واحلك    الد قساطيكة واملشكاركة السياسكية، لكا   كلكو احكرتا  واملساواة، واحلك    التنكو 
 . (82 القانون واملعايح
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ابإلضافة  ذ كلو، تُتخذ  جساءات هبد  احلكد مكن النق كاع عكن الدراسكة مكن خكالل و  -99
ق بككسامت اجتماعيككة، مثكك  بككسيمت "فلنتقككد " الككذي يتككيح ل ككالت التعلككيم الثككانوي  مكانيككة اللتحككا

بنظككا  التعلككيم السمسككي والسككتمسار فيككه، مككن خككالل هككويالت نقديككة مشككسوطة تكمكك  دخكك  األسككسة 
سكككل م أيضكككاا حقا ككك  مدرسكككية للقاصكككسين املسكككجلني   نظكككا  التعلكككيم وتُ . لتغ يكككة تككككاليف التعلكككيم

 نظكككا اسككتمسارهم   البتككدا ي املنتمككني  ذ أسككس تعكككي  حالككة الفقككس والفقككس املكككدقع، للمسككا ة   
 .(83 التعليم السمسي

 احلقوق اجلنسية واإلجنابية -دال 
اخنفضت نسبة مح  املساهقات خالل السنوات األخكحة بفضك  العمك  الكذي يضك لع بكه  -100

ووفقاا  .اةلس املشرت  بني املؤسسات لسعاية األمهات املساهقات ومبادرة أمسيكا الوس ى للصحة
 18,4سكنة  20يد ألمهات مساهقات تق  أعمارهن عكن لبيايت وزارة الصحة، بلغت نسبة املوال

ورلككم كلككو، ل تككزال .   املا ككة 14,8 ذ  2017، واخنفضككت   عككا  2013  املا ككة   عككا  
سكككنة  20هكككذه املسككك لة تشكككك  هكككدايا ألن نسكككبة املواليكككد ألمهكككات مساهقكككات تقككك  أعمكككارهن عكككن 

 18,4ط  لبحصكاء والتعكداد، مكن ولديهن طفالن أو أكثكس ارتفعكت، حبسك  بيكايت املعهكد الكو 
 .2017  املا ة   عا   19,6 ذ  2013  املا ة   عا  

سكنة جكزءاا مكن  20ويشك  تقليع نسبة املواليد ألمهكات مساهقكات تقك  أعمكارهن عكن  -101
الككيت  ككد   ذ ، 2018-2010اس ككة السككرتاتيجية الوطنيككة للسعايككة الصككحية للمككساهقني للفككرتة 

وتسمككي هككذه اجلهككود . ساهقككات وهسككني مسككتو  الصككحة اجلنسككية واإلجنابيككة للمككساهقنيمنككع محكك  امل
لتلبيككككة احتياجككككات  ذ هسككككني اإلجككككساءات املتكاملككككة والشككككاملة الككككيت تتخككككذها مجيككككع املؤسسككككات 

املككساهقني علككى الصككعيد احمللككي مككن خككالل  طككار قككانوين مشككرت  بككني املؤسسككات والق اعككات ملنككع 
السكتمسار   نظكا  التعلكيم ومنهكا عزز العوامك  الوقا يكة، ما فتد يساهقات، ومعاجلة حالت مح  امل

 . (84 والسعاية الصحية الشاملة، مع الرتكيز على الصحة اجلنسية واإلجنابية
 طكككككاراا مفاهيميكككككاا  2021-2010اجلنسكككككية للفكككككرتة للمسكككككا   وتقككككد  السياسكككككة الوطنيكككككة  -102

طارهكككا . وإلالكككنهت والقضكككااي احلسجكككة و كككالت التكككدخ  ، وهكككددللوضكككع هلكككيالا وككككذلو ومعيكككارايا، 
 ذ تلبيكككة  كككد  (، الكككيت 2021-2010ابس كككة الوطنيكككة للصكككحة  صكككلة السياسكككي واملؤسسكككي 

 .الصحة بصفة خاصةو ميشاا    ال عفاا ضاحتياجات السكان بصفة عامة والفئات األ د 
تعليمكككككات جتمكككككاعي الصكككككندوق الكوسكككككتاريكي للضكككككمان الأصكككككدر ، 2016و  عكككككا   -103

 نشكككككاء خمتكككككرب لبخصكككككات األنبكككككوة داخككككك  مسككككك لة أبن تُكككككدرا   خ  هكككككا املؤسسكككككية لوكالتكككككه 
 نشكاء وحكدة طبيكة للمسكاعدة علكى اإلجنكات   احلكالت . وتقسر أيضاا حينئذ النساء ياتمستشف

عككدات اهلياككك  األساسككية واملككدخالت واملككواد واملتسككتو  املت لبككات مككن حيككث ، الشككديدة التعقيككد
واهلد  األساسي هلذه . ملمارسةذه اهلاملال مة الظسو  مجيع واملوارد البشسية الالزمة لكفالة توافس 

عقككككم الالوحككككدة ال بيككككة هككككو تقككككد  السعايككككة لككككألزواا والنسككككاء لككككح املتزوجككككات الككككذين يعككككانون مككككن 
 . تقنيات مساعدة على اإلجناتواتاجون  ذ 

، مثككك  مفهكككو  نكككواقع مهمكككةاجلنسكككية أيضكككاا بوجكككود    مسكككاالسياسكككة الوطنيكككة للوتعكككرت   -104
ملنككع وعككالا الصككحة اجلنسككية املقتصككس علككى املسككا   اإلجنابيككة واملككسش، وعككد  وجككود اككت  ككام  

فكككككحومل نقكككككع املناعكككككة البشكككككسية/اإليدز، وانعكككككدا  املعكككككدات هكككككا األمكككككساش املنقولكككككة جنسكككككياا، لكككككا في
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املستب ككككة بقكككيم املكككويفني الصككككحيني العوا ككك  والتكنولوجيكككات املال مكككة لأل ككككخاص كوي اإلعاقكككة، و 
احلصول علكى املعلومكات والتكنولوجيكا اجليكدة النوعيكة ملنكع و دودية  مكانية ، ةخالقيمباد هم األو 

تعمكيم وابإلضكافة  ذ كلكو، أُطلقكت اسكرتاتيجية . (85 كلكوومكا  ذ احلم  لد  السجال والنسكاء، 
  حتهككا وتيسككح الوصككول  ليهككا لككيت  ككد   ذ كفالككة ، اةواألنثويكك ةالذكسيكك اتصككول علككى الواقيككاحل
  مجيككع أحنككاء اإلقلككيم الككوط  للمسككا ة   ممارسككة احلكك    حيككاة جنسككية  هاتشككجيع اسككتخدامو 

 .سضيةآمنة ومسؤولة ومُ 
إلجهككاش العالجكككي، ابمفهككو  اإلجهكككاش املسككموا بككه، املعكككسو  أيضككاا هديككد وبغككسش  -105

احملكددة  املعيكار التقك (، التنظيميكة   وضكع لوا حكه  2015مكايو بكدأت دولكة كوسكتاريكا   أاير/
الككيت تتككوخى  عمككال املفهككو  املنصككوص عليككه   قككانون العقككوابت، هبككد  كفالككة تنفيككذه الفعككال   

 . النظا  الصحي الكوستاريكي
 واست اع املشسوع املسكمى "كوسكتاريكا، إلكوكا مسكتدا  للوقايكة املتكاملكة ورعايكة السجكال -106

الكككذين  ارسكككون اجلكككنس مكككع السجكككال والنسكككاء مغكككايسات اهلويكككة اجلنسكككانية"، الكككذي يُعكككس  لشكككسوع 
مكافحككة فككحومل نقككع املناعككة البشككسية   كوسككتاريكا والككذي يدعمككه الصككندوق العككاملي، أن يقككد  

مكككن السجككككال الكككذين  ارسكككون اجلككككنس مكككع السجككككال  10 000حكككن اآلن خكككدمات  ذ أكثككككس مكككن 
غايسات اهلوية اجلنسانية،    طار خمتلكف أنشك ة الوقايكة و سكداء املشكورة    كال امسأة من م 400و

ويسي أيضاا خالل هذه األنش ة التشجيع علكى  جكساء الختبكار السكسيع . الصحة اجلنسية واإلجنابية
لكشف فحومل نقع املناعة البشسية  ايا،    طار يتسم ابلحرتا  والسسية، وهو ما خلكف ارتياحكاا  
كبككحاا لككد  هككؤلء األ ككخاص الككذين يُفقككدهم الوصككم والتمييككز،   كثككح مككن احلككالت، التسككهيالت 

وكنتيجكة لكذلو، اسكتفاد خكالل ثكال  سكنوات مكن . والثقة الالزمة للجكوء  ذ دوا كس السعايكة الصكحية
رجككالا مككن السجككال الككذين  ارسككون  4 425الختبككار السككسيع لكشككف فككحومل نقككع املناعككة البشككسية 

 . نساء مغايسات للهوية اجلنسانية 310جلنس مع السجال وا

 حقوق اإلنسان والبيئة -هاء 
وفقاا للدستور، ا  لك   خع التمتع ببيئة صحية ومتوازنة  يكولوجياا، حبيكث تشكك   -107

لعالقة بني البيئة الهتما  ابكوستاريكا حفزت  و  هذا السياق،  نوعية البيئة معياراا لنوعية احلياة.
وخكككالل املفاوضكككات بشككك ن بكككسيمت عمككك  اتفكككاق ابريكككس، . وحقكككوق اإلنسكككان   منتكككدايت  كككن

مثكك  بككحو والنككسويت، مككن أجكك  احلفككاو،   مجلككة  ،وحككدت كوسككتاريكا جهودهككا مككع بلككدان أخككس 
مسككا   أخككس ، علككى معيككار حقككوق اإلنسككان ضككمن املعككايح الككيت يتعككني علككى البلككدان تقككد  تقككاريس 

وابإلضككافة  ذ كلككو، أَيككدت  .    طككار مسككا تها اجلديككدة احملككددة وطنيككاا  2020بشكك اا   عككا  
سكلم فيكه أبن "التنميكة املسكتدامة ومحايكة البيئكة، لكا فيهكا يكوستاريكا قساراا ةلس حقكوق اإلنسكان، 

الكككنظم اإليكولوجيكككة، تسكككهمان   السفكككاه اإلنسكككاين والتمتكككع حبقكككوق اإلنسكككان، لكككا يشكككم  احلككك    
    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 
وي لكك   لككس حقككوق اإلنسككان   هككذا القككسار ". واحلكك    السكككن، فضككالا عككن احلقككوق الثقافيككة

ر جنساين بسب  منها النظس   احلالة اساصكة للنسكاء والفتيكات، وهديكد أوجكه أيضاا ت بي  "منظو 
التمييكككز والضكككعف القا مكككة هديكككداا علكككى نكككوع اجلكككنس، وتنكككاول املمارسكككات اجليكككدة الكككيت جتعككك  مكككن 

 .النساء والفتيات عوام  تغيح   محاية البيئة و دار ا  دارةا مستدامة"
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 ا املعنونكة "مكن أجك  مجيكع التحالفكات"، الكيت  كد   ذ وعززت كوستاريكا أيضاا مبادر  -108
دعكككم البلكككدان و موعكككات املفاوضكككني لتعزيكككز اللتزامكككات املتعلقكككة ابملسكككاواة بكككني اجلنسكككني وحقكككوق 
اإلنسكككككان   مجيكككككع الصككككككو  البيئيكككككة الدوليكككككة، وابلتكككككا  مواءمكككككة معاجلكككككة هكككككذه املسكككككا     تلكككككو 

  طكار مكؤاس األطكسا    التفاقيكة املتعلقكة ابلتنكوع   هذا السياق، نظمت أنش ة  . و الصكو 
، وككذلو 2018تشكسين الثكاين/نوفمرب  29 ذ  17البيولوجي الذي ُعقكد   مصكس   الفكرتة مكن 

تغكككح املنكككا  العامككك  بوصكككفه اإلطاريكككة بشككك ن    طكككار مكككؤاس األطكككسا    اتفاقيكككة األمكككم املتحكككدة 
ككككككانون   14 ذ  3قكككككد   بولنكككككدا   الفكككككرتة مكككككن اجتمكككككاع األطكككككسا    اتفكككككاق ابريكككككس، الكككككذي عُ 

 . 2018األول/ديسمرب 

 مالحظات ختامية -رابعا   
هكككي التحكككدايت الكككيت ل تكككزال تواجههكككا كوسكككتاريكا لكفالكككة تعزيكككز ومحايكككة حقكككوق  كثكككحة   -109

وعلكككى سكككبي  املثكككال، يلكككز  جتكككس  التمييكككز العنصكككسي وككككذلو  اإلنسكككان ملواطنيهكككا علكككى حنكككو كامككك .
وينبغكككككي أن يشكككككك  كبكككككار السكككككن ضكككككعا  احلكككككال واألمهكككككات . ء القسكككككسي   تشكككككسيعا االختفكككككا

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

Notes 

 1 Cf. Recomendación. 127.1, 127.2, 127.3, 128.144. 

 2 Cf. Recomendación 128.7, 128.8. 

 3 En referencia a la Convención de Derechos Civiles y Políticos. 

 4 Cf. Recomendación 128.20. 

 5 Cf. Recomendación 128.19. 

 6 Informe de Costa Rica de la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos: Financiación de la 

Defensoría de los Habitantes. 

 7 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). 

 8 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. 

 9 Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019–2022. 

 10 Principios del Acuerdo de Paris. 

 11 Cf. Recomendación 128.39. 

 12 Cf. Recomendación 128.45. Impulsadas principalmente por la Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU). 

 13 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. 

 14 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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 15 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 

 16 Cf. Recomendación 128.89. En conjunto del INAMU, con el Ministerio de Educación Pública y la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

 17 Cf. Recomendación 128.42, 128.43. 

 18 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. 

 19 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. 

 20 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. 

 21 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. 

 22 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. 

 23 Decreto Ejecutivo No 40846-MCM-JP-S-MSP. 

http://planovicr.org/sites/default/files/documentos/decreto_40846-mcm-jp-s-msp.pdf 

 24 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. 

 25 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). 

 26 Cf. Recomendación 128.34. V y VI Informe Periódico de Costa Rica. Pág. 8. 

 27 El cual fue dirigido a estudiantes del 3er ciclo y Educación Diversificada para que permanecieran o 

se reintegraran al Sistema Educativo Público. 

 28 Cf. Recomendación 128.32, 128.158. 

 29 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. 

 30 Educar para una Nueva Ciudadanía Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular. 

Ministry of Education. Pág. 8. 

 31 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). 

 32 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. 

 33 Cf. Recomendación 128.117, 128.119, 128.22. 

 34 Decreto Ejecutivo No. 40932-MP-MPJ. “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas”. 

Artículo 1. 

 35 Cf. Recomendación 128.30, 129.142, 128.176, 128.177, 128.180, 128.181. 

 36 Cf. Recomendación 128.12, 128.11, 128.179. 

 37 Reforma al Subsistema de Educación Indígena Decreto Ejecutivo No. 37801. Artículo 1. 

https://www.inamu.go.cr/gestion-de-actividad-local
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 38 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. 

 39 Cf. Recomendación 128.161. 

 40 Cf. Recomendación 128.159, 128.161 https://www.mep.go.cr/educatico/modulos-educacion-

intercultural https://www.mep.go.cr/educatico/minienciclopedias-pueblos-indigenas 

 41 Politica Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminacion Racial y Xenofobia. 

Enfoques de la Politica. 

 42 Directriz No. DM-45-08-2018-MEP. Ministerio de Educación Publica. 

 43 Cf. Recomendación 128.47. Reglamento de matricula y de traslados de los estudiantes No. 40529-

MEP. 

 44 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. 

 45 Cf. Recomendación 128.53. 

 46 Instrumento vinculante para Costa Rica 

 47 DECRETO EJECUTIVO Nº 41158-MP. 

 48 Decreto Ejecutivo No. 41329-MGP. 

 49 Documento de identidad y Migratorio para Extranjeros (DIMEX). Decreto Ejecutivo No. 41337. 

 50 DIRECTRIZ Nº 038-MIVAH-MP. 

 51 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. 

 52 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. 

 53 Incluye migrantes de Nicaragua, Centroamérica, Colombia y otros. 

 54 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”. 

 55 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. 

 56 Cf. Recomendación 128.114. Capítulo 1 de la Ley 9095.128.135. 

 57 Cf. Recomendación 128.170. 

 58 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. 

 59 Cf. Recomendación 128.87. 

 60 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. 

 61 Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017–2032. 

Pág. 17. 

 62 Cf. Recomendación 128.135. 

 63 Cf. Recomendación 128.140. 

 64 Cf. Recomendación 128.104. Justicia Restaurativa en los Centros Cívicos por la Paz. 

 65 Cf. Recomendación 128.73 Incluyendo el tamizaje por VIH, para promover la detección y manejo 

oportuno de esa enfermedad. 

https://www.mep.go.cr/educatico/modulos-educacion-intercultural
https://www.mep.go.cr/educatico/modulos-educacion-intercultural
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 66 Modalidades de cárceles abiertas. 

 67 Cf. Recomendación 128.145, 128.149. 

 68 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. 

 69 Contándose a partir de llenar el formulario. 

 70 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. 

 71 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. 

 72 Cf. Recomendación 128.26. 128.153 artículo 21 de la Constitución Política. Política Nacional de 

Agua Potable 2017–2030. 

 73 Cf. Recomendación 128.67. El proyecto Chiriquitos fue dirigido para las poblaciones Ngäbe – 

Buglé. Igualmente existe el programa. 

 74 Decreto Ejecutivo No. 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN. Implementación y articulación de la 

estrategia puente al desarrollo. Articulo 3 y 4. 

 75 Cf. Recomendación 128.146, 128.147, 128.148, 128.151. 

 76 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. 

 77 Cf. Recomendación 128.154. 

 78 Ley No. 9162. Expediente Digital Único de Salud. 

 79 Cf. Recomendación 128.156. Plan Estratégico Nacional PEN en VIH y SIDA 2016–2021. 

 80 Capítulo 5 “Educación para el desarrollo sostenible y la Convivencia”. Plan Nacional de Desarrollo 

y de Inversión Pública 2019–2022. 

 81 Cf. Recomendación 128.40, 128.162, 128.163, 128.166. 

 82 Cf. Recomendación 128.60. 

 83 Cf. Recomendación 128.167, 128.168. 

 84 Comunicado del Ministerio de Salud. 

 85 Áreas de Intervención de la Política Nacional de Sexualidad. 

    


