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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالثالثة و الدورة 
  2019أاير/مايو  6-17

دمووة موووا اصاوواع ملووواحبة امل وول ة  شووو ن  مووو و ورتوواع املعلومووواع املق  
 *كوستاريكا

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعدَّ هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ملهاااا  ةاااااح    16  ماااا  االساااات راد الاااادوري الواااااملو وهااااو مااااوملق لور ااااا  ا  لومااااا  ا قدماااا
إىل االسااات راد الااادوري الواااامل، ويااارزو ق داااابل ماااوملق عقداااداً   اااد ا  صااا  ل ااادو  (1)مصااال  

ا ؤسس  الوطند   قوق اإلنساان ا  تماد  بناال علا   سامه  صص فرع مستقل و د خُ  الابلما و
 و اوئ  ريسمبالابامل التقدد 

حلقوووق اإلنسووان املعتبوودة   ووا   املعلوموواع املقدمووة مووا امللسسووة الو  يووة -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

ن كوسااتاريابا ه عصاادق علاا  االعاا داا  الدولداا   أعاارم مابتااني أماامل ا  اااه عاا   لقاا   -2
ا هاااملري   حالا  لن ار إىل  أنا اً ورأى أيضا مايا  حقاوق عداع ال مااه ا هااملري  وأفااراو أساره و 

ما  أملال ماان   إعاالن كارخخدنااكوسااتاريابا علا    عو اع ي أنما  الضارور  ،اإل لدما  علا  الصا دد
اعاااا  واخلدااا ، نق  وأعااادوان خاااارمل ،  وأ ،الاااااري  مااا  ال نااا  ال اااا لألدااا ا  ملااا  الالةاااا  

 و(2)أخرىف و  قوق اإلنسان أو ظر   ملسدم ا انتهاك وأ

__________ 

 ه حترر هذه الوثدق    ل إرساهلا إىل ووائر الرتع  الت ريري    م  ا ت د و *
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ئ  مابتاااني أمااامل ا  ااااه أن كوساااتاريابا ه عااادرا ب اااد ق عواااري ا ا ا نائدااا  ا ااارا والحااا  -3
 و(3)هلذا الن ا  ع ديال  كم االق ا نصو  علدها ق ن ا  روما ا ساس  و 

والتجااق   ،إىل أن االفتقااار إىل ع رياااا  والاا   للتمددااق وال نصااري ا ابتااني ناساا   أدااارو  -4
واهلدابلا و وداادو علا  أن موااروع ا داااباه لتمددااق ا ت ادو ق ملهااوو التصادي ل ياؤثرانا ؤسسا  

الثغارا   سدمنع عدع أداباه التمددق وال نصري  والت صني" يس   إىل  بوأن" 20174قانون ال
 و(4) اور  عل  التصدي للتمددق وال نصري  عل  حنو دامل ا مؤسس إنوالو 
حملابماا  ال لاادان ا مريابداا   قااوق  24/17اتااوى الأناا  علاا  الاار   ماا  والحاا  ا ابتااني  -5

ف إالاإلنسان،   و(5)دهراً  18 د  ثلدمل ل االعرتاف بقواا ا مل ز د  وأُ انهلوي  ا نس اً ملقئد ه يُ رتر
 ،2018-2017ن خااله الااارت  و السااج علا ب ا  الت ساادنا  إوخاااه  الحا  ا ابتااني أيضااً و  -6

سداسااا   عاااد  وملاااوو، وأداااار إىل ق ا ائااا  35ي بلاااو حاااوا  ذوون ا اااد مااا  االكت اااا ، الااا لابااا 
م  الساج و كماا أعارم عا   لقا   الً الضرر بد عل  ملرببديل  و عقو   عنادذ  عوجع عل ملنائد  

، ال االغملرملاه م  اله  الذي  ، نقالل ال د  ال إال الحتداملا  عستجدنيال ن خصائص السجون  
 و(6)القصر والو ام والنسال ابدد  هذه اخلصائص لتستجدني الحتداملا بت  وأوة

االملتمااع  ع   لق  إزال عقاياد االاااه الرتامل ا  ق اخل اام السداسا  و  ا ابتنيوأعرم  -7
ق رفااا  التوةااادا  الصااااور  عااا   ا مااار الاااذي يتجلااا فدماااا يت لاااث  المتثااااه  قاااوق اإلنساااان، 

 و(7)حمابم  ال لدان ا مريابد   قوق اإلنسانع  اآللدا  الدولد ، وال سدما 
أن  عل  الر   م  الربامج ا ت دو  الرامد  إىل م ا   عد  ا ساوا  وماباف ا  ا ابتني  ىورأ -8

ن بااار مج "ا سااار إىل التنمدااا " أب فااااووأو (8)ق اإلملااارالا  بواااأن هاااذه ا ساااأل  ق هناااا  اااا الاقااار،
 و(9)هذا الرب مج استمرار ه يابال و دام ر ي  دامل ، لاب  م ا   حاال  االزوواملد حاوه 

، ك اة أومل   صور   م  اإلطار التن دم  ا ت لث   وارو ا ائد ا ابتني ما يووم والح   -9
 هاذا ا اث أن عن اد وأولا  عد  االعرتاف   ث ق ا اال ك اث ما  حقاوق اإلنساانو  مثالً  نهام

  هااذه امل  للمااوارو ا ائداا  وإوراا عغااة ا نااايف كمتغااة ق إوار ودااإوار  متاباملاا   تااوخ ين غاا  أن ي
 و(01)الاجوا  ا الد سد ع ال  التوري د ا  رول  عل  ا م د أن ا واريع  رأىو و ا وارو
داامل  ومساتدام  وأن  الصا   م ا ا  مدااه الصارف ال ع اجلأن كوستاريابا ورأى ا ابتني  -10

مدااااه الصااارف  ا ااا  سداسااا  الوطندااا   إطااالق الو وأداااار إىل ت ااااملهنااا  اسااات داماً مابثاااااً خلاااقان ال
 و(11)ذا  الصل واللوائ   ؤسسا ا   عقز  اليت  وه  السداس، 2017ق عا   الص  

ا وااااروع  لتنادااااذ اإلملهاااااد ب ااااد بروعوكااااوالً  دع تمااااأن كوسااااتاريابا ه الحاااا  ا ابتااااني و  -11
كماا الحا  عااد  (  أو حدا ااا ق خ ار ا امالعابااون ةا   ا ارأ  عنادما ا سامو  با  )اإلملهااد 

دااا  ال عااتالل  مااع ا عوااوها  ماا   ا نااملالاايت ي اااه فدهااا اال  ا اااإلملهاااد ق وملااوو إمابانداا  
 و(21)خارا الرح 

التاوازن بامل ا نسامل ق ا ناةاني بواأن واري ا  كوساتاريابا علادى   أنالح  ا ابتاني و  -12
وون ا ساوا   حتوهموا   القداوا  السداسد   القائم  عل ل  النت ام، لاب  ا واملق وغر اليت عُ 

، ال عاااقاه هنااااا  ثغاااارا   انونداااا  ق ماااالل الا لدااا  ق ال ملدااااا  االنت ابداااا و و إللاااااف  إىل ذلاااا 
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صانع ا وارتك  ا  ندا  ب دئاا ، مثل ا ناةني ق اهلوغل  النت امعُ  ة عل  اليت أخرى مناةني 
 و(31)لق اعا  اال تصاوي  واالملتماعد ق اال ام  أو اخلاة   واخل الابدا  القرار 
لاباا  ، 2030-2018 للااارت  ن هنااا  سداساا  للمساااوا  باامل ا نسااملأب وأفاااو ا ابتااني -13

 و(41)مؤسسا  الدول  موارك  عدع ال ع تمد عل خ   عمل و إىل اتقر هذه السداس  ع
ما   وأولا  أنأن هنا  زايو  ق ال ن  لد ا رأ  ق السانوا  ا خاة ، وأكد ا ابتني  -14

ق النساااال الضاااروري ع قياااق اخلااادما ، وخاةااا  ا واااور  القانوندااا ، الااايت  ااادف إىل لااامان حاااث 
 و(51)اإلفال  م  ال قامخا  حاال  ال دال  و 

خت اادا السداسااا  ال اماا   الااوطل لألطااااه وا ااراهقمل اجمللااسأبن ي ااقز    ا ابتاانيأوةاو  -15
 و(61)ا ت لق    طااه وعقددمها ورةدها ق إطار ن ا  التقدد  الوطل

ال يااااقاه ي تاااارب حلارساااا  ةااااا   لتنواااائ  القصاااار ق    اااادهأن ال قااااام ال ا ابتاااانيوالحاااا   -16
ا ولاوع وحتسامل التنسادث ا ذبت قياق اإلملارالا  الرامدا  إىل عوعدا  الساابان  ا  كوستارياباو وأوة

 و(71)بمل ا ؤسسا   ماي  القصر
 الاااايت اختاااذها الدولاااا  لاباااا  عابااااالملاااارالا  اإل قاً ب دئااااً رأى ا ابتاااني أن هنااااا  عقاااادمو  -17
موااااروع  ااااانون التنمداااا  ا سااااتقل  أن اً أرالاااادها وأ الدمهاااااو والحاااا  أيضاااا أماااا لواااا وم ا ةاااالد  ل

 ، وأنا علدا اً عاما 25 مارور ب ادي عقاد ،  د  وون أا م دا  التواريما زاه أماا  للو وم ا ةلد  
  ااانون بااديلأي مقاارت  بوااأن  ملديااد ، لاادس هنااا علاا  الاار   ماا  لاارور  حتديثاا  بولااع نساا   

 و(81)ا قائث ا الد ف و ل رو مراع ل
ك  عستند سابان ا ةلدمل  ال دامل  بوأن سداس  عام  عد  وملوو أي ا ابتنيالح  و  -18

أن رأى و و (91)لاامان اإلوماااا االملتماااع  للواا وم ا ةاالد لرامداا  إىل االااربامج ا ابومداا  إلدهااا 
أماا  ا ابوما  عت لاث الوا وم ا ةالد  ي ار  ثالثا  حتاداي   للتواور ماعاآللد  ال ام   بدل سراين

التواااور هدئاا  إنواال و ( 2)الوا وم ا ةالد    للتواااور ماع( إنواال الوحاد  الاندا  1): مباا يلا 
 عاوعدته  بواأ او بوملاوو هاذه اآللدا   ؤسسا  ال اما  والوا وم ا ةالد إعال  ا و ( 3)  اإل لدمد 

 و(02)وع قيق است دامها
مااا زاال ال ل ااا   وعااة  ال اا  قأن ارعااااع عابااالد  وائااث اهلجاار  وبااال  ورأى ا ابتااني -19

احاااارتا  للمهاااااملري  ووون  االملتماااااع  الا اااااه وماااااااإلالاااايت حتااااوه وون ال ق اااا  الرئدسااااد   ميااااثالن
 و(12)ا ساسد   هحقو 

 املعلوماع املقدمة ما اصااع األخرى ملاحبة امل ل ة -اثلثاا  
نطووووواق االلتوامووووواع الدوليوووووة والتعووووواون موووووحل اقليووووواع وا ي ووووواع الدوليوووووة حلقووووووق  -ألف 

 (22)اإلنسان
و نا  ال لادان ا مريابدا   قاوق اإلنساان بتصاديث كوساتاريابا علا   6رح   الور ا  ا وارتك   -20

 لدان ا مريابدا   اباف ا  ال نصاري  والتمدداق ال نصاري وماا يتصال باذل  ما  أدااباه الت صاني اعاا د  ال
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أن كوسااتاريابا ةااد   اً ناا  ال لاادان ا مريابداا   قااوق اإلنسااان أيضاا والح اا  و (32)2016ق عااا  
 و(42)محاي  حقوق اإلنسان لاب ار الس بوأن عل  اعاا د  ال لدان ا مريابد    ق ال ا  ناس

علاااا  اً عصااااديقها الاباماااال عقري اااا أ مركااااق مناهضاااا  القتاااال ق ال اااااه كوسااااتاريابا علاااا نَّااااوه -21
أن كوستاريابا ةد   عل  عدع اعاا دا  وم اهدا   الح الصابو  الدولد   قوق اإلنسان و 
ن  أا سال   النوويا  علا  ال للقضاا ملا  الدولدا   الح ا و و (52)نقع السال  أو حتديد ا سال  

أ ااااا  ااولااااا  الاااايت أو  إىل اعتماااااو م اهااااد  ح اااار ا ساااال   النووياااا  و ا  كوسااااتاريابا عرأساااا
 و(62)2018ا  اهد  ق عا   هذه ةد   عل 

 (72)اإل ار الو ين حلقوق اإلنسان -اب  
ق ا اااو  ا وىل ماا  الدسااتور السداساا  الاايت أنوااأ  ت ااديل ب 6رح اا  الور اا  ا واارتك   -22
 و(82)ق كوستاريابا ت دو الثقافا ال ابع ا ت دو ا عراق وا  2015 عا 
 عتماااو كوسااتاريابا   ناا  ال لاادان ا مريابداا   قااوق اإلنسااانرح اا  ، 2014وق عااا   -23

الت اااذيني و اااةه مااا  لاااروم ا  املااا  أو ال قوبااا  القاساااد  أو القاااانون ا نوااا  لللدااا  الوطندااا   ناااع 
 و(92)الالإنساند  أو ا هدن 

 رعدا  إنوال وبدل عمل اهلدئا  الدائما  للتوااور ماع اجملتماع  6والح   الور   ا ورتك   -24
الدولداا  ا ت لقااا    ا ااده، التاب اا  للجناا  ا واارتك  باامل ا ؤسسااا  ا  نداا  مبتاب اا  وعنادااذ االلتقامااا

وااااؤون ا  اااال بإبنوااااال منصااااني ا اااااود الر ساااا  اً ورح اااا  الور اااا  أيضااااو (03)حبقااااوق اإلنسااااان
ا وارو ال وري  ، وال وعملومدقاند  حمد ا الح   أن  ه مُين  ةا لابنها ن دري  م  أةل أفريق ، 

 و(13)وا اوي  الالزم   وال واليت  عل  حنو أمثل
ا ااود الر سا   منصاني وا قوق إبنوال  دا  ا نسد أمريابا الالعدند  لل ؤسس مورح    -25

ةاااا    اهلوياا  ا نساااند  وحااامل يير ا داال ا نساا  ومغااا   ومقووملااملوااؤون ا ثلدااا  وا ثلدااا  اال ب
لارور  ع قياق هاذا ا نصاني  2وأكاد  الور ا  ا وارتك  و (23)2018)جمتماع ا اد (، ق عاا   ا نسمل

 و(33)أعل  برع  ا اود الر س  هذا  اليت  د حي   فدهاوأوة  إبنوال وزار  اإلوماا االملتماع  

اإلنسوووانع موووحل مراعووواة القوووانون الووودو   ت فيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق - يم 
 ياإلنساين السار 

 املسائل املشرتكة  ني القطاعاع -1 

 (43)ا ساوا  وعد  التمددق  
لائاا  لاً وفقاكوستاريابا عل  ولع  انون إطاري  اباف   التمددق   2الور   ا ورتك  حث   -26

  التوااري د    وافقاا  علاا  م دااا  6ك    الور اا  ا واارت أوةااو و (53)االعاا داا  ا مريابداا احملمداا  مبوملااني 
وا  ا  ا  علدهاا والقضال  ال نصري  وعدع أداباه التمددق منع" بوأن 288-19ن ر   قانو الموروع 

لائاا  الايت ع ااه ما  ال نصاري  والتمدداق ال نصاري، صاا  ال  إجيابدا الذي سدنوا  إملارالا "، دهاعل
 و(63)ن دري  م  أةل أفريق ا ةلدمل والسابان ا لصا  السابان وال سدما 
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عتضاااام   ااااوانمل ااااار  التمددااااق  كوسااااتاريابا الا   أن عوااااري  6والح اااا  الور اااا  ا واااارتك   -27
بسااد  ، وأوةاا   مالدا  قتصار علاا   رامااا ال قوباا  علاا  هاذا التمددااق ع كااف،  ن  قاادرال نصاري ب

 و(73)ل عل  التمددق ال نصريمع اعاا د  القضا  والمتها  ا ا نائدا ت ديل عوري بكوستاريابا الور    
ماا  السداساا  الوطنداا  ولااع كوسااتاريابا ل  الاايت ع ااذهلا هااوو   6واعرتفاا  الور اا  ا واارتك   -28

وخ   ، 2025-2014 ، للارت ال نصري  والتمددق ال نصري وكره ا ملانني أملل جمتمع خاه م 
علا  اجملتماع ا اده  من ماا  ور   إبطاالعم  خاله عملد  دامل ، وأوة  ال ا تصل   ا  ملال

 خ ا  ال مال الثاندا رسا  وإنوال آلداا  ل ،2018-2014 للارت  نتائج عقدد  خ   ال مل ا وىل
 و(83)ب ريق  عواركد 

ا قدماااا   (14)72-128و، (04)71-128و، (93)69-128وفدمااااا يت لااااث  لتوةاااادا   -29
أنا  علا  الار   ما   4الور ا  ا وارتك   الح ا ، 2014 اا  لاالست راد الدوري الوامل  خاله
 عا  حركاا  حماف ا   ، عوملاد ق ال لادكوساتاريابا ق جمااه حقاوق اإلنساانالاذي أحرزعا   التقد  

زايو  ق خ ااام حلااا ي اال ، حقااوق أفااراو جمتمااع ا ااد و  رأ قااوق ا ااأ ااوى وهاا  حركااا  م اوياا   
 ائ  الابراهدا  علا ملار  الور ا  بت ريا وأوةا  و (24)انتقاو ن   محاي  حقوق اإلنساانق الابراهد  و 
وع اوير عملداا  التوعدا   وا  ا  ا  علدهاا ،ا نسااهد  والت  اة انا نس  واهلويا  ا نسا أساس ا دل

 و(34)اإلطار القانوه القائ  بوأنوالتدريني  ثقد والت
ابما  ال لادان ا مريابداا  حمل 24/17اتاوى ال أنا  ب اد ةادور 2والح ا  الور ا  ا وارتك   -30

اااري مبومل اا  ا وافقاا  اً  اارار  2018 عااا  احملابماا  االنت ابداا  ال لدااا قأةاادر   قااوق اإلنسااان، 
ماع ذلاا ، أفاااو  و و (44)بساادا ماا  خااله إملاارال إواري اند هوياا  ا نساللاً عغدااة االسا  وفقاا علا 

الناااااوع ق ساااااجال  احملابمااااا  عغداااااة ا نس/حااااا  اآلن مااااا   اااااة ا مابااااا   أن 4 الور ااااا  ا وااااارتك 
خمتلا  أملهاق  الدولا   لادىذه ال داا   ق ا  لوماا  ا تداولا   ا ذل  حُيترا ولاالنت ابد  ال لدا، 

بضامان ا اث ق  4   الور ا  ا وارتك أوةاو نرتنا و عا  طرياث اإلاً أيض واليت مياب  الوةوه إلدها
 و(54)ق عدع الوائث الرمسد  مغايري اهلوي  ا نساند  ألد ا ا سجَّل لا نس نوع عغدة 

 (64)ال دئ ، وا عماه التجاري  وحقوق اإلنسانالتنمد ، و   
تغااة لتااأثر بم رلاا  بوااابل خااا  ل  تم ااا  ا ةاالداجملأن  5الح اا  الور اا  ا واارتك   -31

و حتماال عغااة ا نااايفعلاا     هااذه اجملتم ااا ا نااايف، لاباا  كوسااتاريابا ه عت ااذ أي إملاارال لااقايو   اادر 
تم ااا  ا ةاالد ، عاادابة  اباف اا  اآلار ،  لت اااون مااع اجملت ااذكوسااتاريابا أبن عالور اا   وأوةاا  

 و(74)السل د  لتغة ا نايف

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (84)حث الارو ق ا دا  وا ري  وا مان عل  د ص   
 مركق مناهضا  القتال ق ال ااه أن م ادال  ملارائ  القتال من اضا  ق كوساتاريابا عنادالح   -32

 ،مرعا اا  عنااد مقارنتهااا    ااده ال ااا   ع قاا أمريابااا الوساا  ، لابنهااا     اادال  ا سااجل  قمقارنتهااا 
ماا   1-16 بوااأن الغاياا منت ماا  م لومااا  إملاارالا  و ائداا  وعقااد   اعتماااو علاا كوسااتاريابا ودااجع  

 و(94)هداف التنمد  ا ستدام ها ال وعد  ا ت لق  أبأهداف التنمد  ا ستدام  ق عقارير 
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الوااارط  خااااله االحتجاملاااا  الااايت سارساااها القماااع  أبعمااااه 9ونااادو  الور ااا  ا وااارتك   -33
 الوامل ا ت لثور احملعدريني ا وظامل ا ابلامل إبنااذ القانون يُدرا ق االملتماعد ، وأوة  أبن 

ا  تصاا  ااارائ  التلاا س احملاااك   ولقضااا  وموظاااأبن يتلقاا  اقااوق اإلنسااان وا ن ااور ا نساااه وحب
 و(05)حقوق اإلنسان بوأناً عدري 
حياس أن جمتماع ا ن ادري  ما  أةال أفريقا  ق كوساتاريابا  6والح   الور ا  ا وارتك   -34

وأداار  إىل عاد  وملاوو بداا   ، عنصاريمبا ميارس  أفراو الورط  م  عنمدا واار  علا  أسااس 
 و(15)السوو ق ن ا  السجوننقالل ال عدوإحصائد  ع  

م لوماا    علقا أب اا  قاوق اإلنساان مريابدا  ن  ال لادان ا  أفاو ، 2017ق عا  و  -35
لل اا س االحتداااط  ا را  اا  اإللابرتونداا  ك ااديل  بوااأن لااوائ  عادااد أبن كوسااتاريابا، ر اا  اعتماوهااا

 و(25)هذه اللوائ  ، ه عنو  ب د آلدا  لتنادذ2014 عا  منذ
هلااا أفااراو  الاايت يت ااردأن م ااده ملاارائ  القتاال واالعتاادالا   2الح اا  الور اا  ا واارتك  و  -36

وماع ذلا  فا ن ق ووه ا اوار أو ق أمرياباا الالعدندا ،  ا هو علدا ق كوستاريابا أ ل حل جمتمع ا د 
 و(35)الت صني عل عده هذه ا ف اه 

 إ ام  ال ده، مبا ق ذل  مسأل  اإلفال  م  ال قام، وسداو  القانون  
الت مااد   2015ر ق عااا  أةااد اجمللااس ا علاا  للقضااالأن  8الور اا  ا واارتك    الح اا -37
ف اه إىل عدع ا طااه بوابل ، الذي يتضم  م اوئ عوملدهد  لضمان وةوه 2015-82ر   

 القداااوو أو ا اااواملق الااايت حتاااوه وونالتمدداااق أو أناااواع القضاااال علااا  أي ناااوع مااا  لااامان ال دالااا  و 
 و(45)حقو ه ا طااه حلارس  

 (55) السداسدا دا  ال ام  و  وا ث ق ا وارك  ق ا دا ا راي  ا ساسد    
علقااا  ا قااارر  اخلاةااا  ا  ندااا  حبريااا  الت  اااة ق  نااا  ال لااادان ا مريابدااا  ، 2017ق عاااا   -38

 والتلاقيوه   اإلذاع كق اإلعالممر تال قوق اإلنسان داباوى م  اجملتمع ا ده بوأن مستواي  
وا هااا   تااواي احملوع اادو  وععااد  وملااوو إطااار عن دماا  مالئاا  لضاامان عناابوااأن ق كوسااتاريابا و 

م  أملال أبن عضع كوستاريابا عوري ا   9وأوة  الور   ا ورتك  و (65)ال امل  ق جماه اإلعال 
 و(75)ا ا والت لص م  التمركق   عل  ال د  الراويوي إلاال ال ابع الدميقراط

  ، كاان هناا  خ اام حيا2018 اا  لأن  خااله ال ملدا  االنت ابدا   ور تانوالح    -39
و (85)وا ااااداف مل عاااا  حقااااوق اإلنسااااانأفااااراو جمتمااااع ا ااااد   اسااااتهدف علاااا  الابراهداااا  وهجمااااا  
وا تمثلااا  ق اإلنرتنااا ،  الااايت حاادث  علااا حااااال  ال نااا   إىل أيضاااً  2وأدااار  الور ااا  ا وااارتك  

الايت يقاو  وختوي  النادا مل ق جمااه حقاوق اإلنساان واالفرتال وا ونتاا  توهة والقذفال أعماه
ومقالا  ا ساؤولمل  هذه ا عماه لت قدث ق كوستاريابا   الور   ن، وأوة و أد ا  جمهول  ا

 و(95) ماي  الناد مل ق جماه حقوق اإلنسانعدابة عنها واختاذ 
ما  التواجدع  تواةالال لوساائسناع آلداا   بتناداذكوساتاريابا   6وأوة  الور   ا وارتك   -40
لتمددااق ال نصااري، لمرةااد إبنوااال و ،الت دااق ال نصااريداااباه أالصااور النم داا  و  إعاااو  إنتاااا علاا 

 و(06)تواةلال لمع الرتكدق بوابل خا  عل  مرا    حمتواي  وسائ
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ا قاارر  اخلاةاا  ا  نداا  حبرياا  الت  ااة ق  ناا  ال لاادان ا مريابداا   أكااد ، 2017ق عااا  و  -41
عتادالا  علا  الوارف ق اال يرما  إىل ناقع ةاا  ا ار  عا وملوو مواروع  اانون  اإلنسان  قوق

عقاوو عمال ق درط الضمة ينص عل  و  ، ث ق سري  ا صاور قر يحاال  ا صل   ال ام ، و 
 و(16)ق ا م د  التوري د  نا و ا   ددا وروع هذا ن أب فاو  ا قرر وأ والص ادمل

 (26)ح ر عدع أداباه الرق  
أن كوساتاريابا اعتماد   8 ا  ا وارتك  الور الح   ، (36)25-128فدما يت لث  لتوةد   -42

 اااده  اااانون ال قاااو    والمااا  ع ريااا  يالاااذي وهاااو القاااانون ، 2018ق عاااا   9545القاااانون ر ااا  
 و(46)ا  اية الدولد  ل ور مع االاار 

الت اال  الااوطل أن  8الور ا  ا واارتك  الح اا  ، (56)128-128فدماا يت لااث  لتوةاد  و  -43
سداساا  وطنداا   اباف اا   ةاادا   2016ق عااا   ااد باادأ  ري  واالاااار  ل واار اباف اا   ريااني ا هااامل

والح ا  الور ا  أن هاذه السداسا   متصال   ااوخ   عمل وطند  و  ريني ا هاملري  واالاار  ل ور 
ق عملد  اعتمااو خ ا  عمال وطندا  خمصصا  اً ب دو وأوة    ض   دم وخ   ال مل ه ُعستابمال

 و(66)ر اباف   االاار  ل و
عااد  عنادااذ مدقانداا  الصااندوق الااوطل  اباف اا  االاااار أن  7والح اا  الور اا  ا واارتك   -44

محاياااا  الضاااا اايو وأوةاااا  بضاااامان الرامداااا  إىل  ا هااااووقااااود ا هاااااملري  ي ريااااني   داااا ا  و 
وأوة  و (76)است دا  مدقاند  الصندوق ق الربامج االملتماعد  لرعاي  الناململ م  االاار  ل ور

 ملارالا أثناال اإل ئه إياذا عابارار ض ااي االااار ما  أملال انانيل لتقد  الدع يضاً بولع برامج أ
لاا ااي حمتملاامل لالاااار  ل واار، وعقويااده   عت اااره  القضااائد  وإيااالل اهتمااا  خااا  للمااراهقمل 

 و(86)وبوأن طريق  اإلبالغ عنها الو اي  م  هذه ا رائ  بوأنمب لوما  مابدا  وماهوم  

 (96)ا ث ق اخلصوةد  وا دا  ا سري   
 8968 كوستاريابا أبن عنااذ  اانون محايا  ال داا   الو صاد  ر ا   3ا ورتك   أوة  الور   -45

 و(07)هذه ا سأل  بوأن كدا   الق اعمل ال ا  واخلا   وأن حتاسني، اً ومتسق اً عنادذاً خم
ق اإلنسان بقرار كوستاريابا سدياد  ن  ال لدان ا مريابد   قو   ، رح 2016ق عا  و  -46

ن ااا  ا  اداااا   زواا مااا  نااااس ا ااانس ق عداااع دوااامل امااال لرت االساااتااو  مااا  م اااا  الن ااااق 
 و(17)ا دقاند  الوطند  التقاعدي  ا موَّل  م 

بقارار الادائر  الدساتوري  حملابما  ال اده ال لداا ق    اللجن  ناساها ، رح 2018ق عا  و  -47
بداد و (27)دساتورخماال  للعل  أن ح ر القواا بمل أد ا  م  ناس ا نس كوستاريابا الذي أ

 أن احملابمااا  أولااا تا وا قاااوق  داااا  ا نساااد أمرياباااا الالعدندااا  لل ؤسسااا مو  2الور ااا  ا وااارتك   أن
نوار ناص ا ابا ، وها  فارت   علا  دهراً  18 إال ب د مرور حدق النااذ أبال يدخل  رارها هذا ض  

 17-24حابااا  الاتاااوى  لالمتثاااه  الت ااديال  ا ناساا   م داا  التوااري د ا  ين غاا  أن ع  ااه فدهااا
أمرياباا الالعدنداا   ؤسسا مو  2اعتارب  الور ا  ا واارتك  و  وا مريابدا   قااوق اإلنساان  لادانابما  الحمل
ألزواا ماا  أبن عابااال لااا كوسااتاريابا تو وأوةااسددااقايً ا اإلطااار الااقمل هااذ وا قااوق  دااا  ا نسااد لل

 أن عاوفر ا مايا الاقواا ا اده و  زواملها  ق إطاارإلاال ال ابع الرمسا  علا  د  إمابانناس ا نس 
 و(37)ا ابون  م  والدي  م  ناس ا نسألسر ل



A/HRC/WG.6/33/CRI/3 

GE.19-03223 8 

 حلقوق االتت ادية واال تباعية والثقافيةا -3 

 (47)ا ث ق ال مل وق ظروف عمل عاول  ومواعد   
ربامج باا ا ت لقااملواالسااتثمار   اادات كوسااتاريابا أبن ع ااقز ال  6الور اا  ا واارتك   أوةاا  -48

لنسال والو ام ا ن دري  م  أةل ا ساب إملرالا  إجيابد   ت ذن عأبالتوظد  ورايو  ا عماه و
 و(57)م  ا صوه عل  ال مل أفريق 
أن أس ام التمددق ا نصو   وا قوق  دا  ا نسد أمريابا الالعدند  لل ؤسس موالح    -49

و  التمددق علا  أسااس اهلويا  ا نسااند  ق أي منها عوملون ال مل ال  انون إةال   انعلدها ق 
توظدااا  ق الواااركا  وا ؤسساااا  والتااادريني بواااأن ال كماااا الح ااا  عاااد  وملاااوو أولااا  إردااااوي 

  بدئاا  عماال خالداا  ماا  التمددااقو وأوةاال ماال ق   مغااايري اهلوياا  ا نساااند ألداا ا  ل ساام ع
وعواجدع   مال لصاا  مغاايري اهلويا  ا نسااند  قياق فار  العما  أملال بولع سداساا  حابومدا  
 و(67)اه الوركا  اخلاة  عل  عوظد

 (77)ا ث ق مستوى م دو  الئث  
أن ا صااوه علاا  إىل  ناا  ال لاادان ا مريابداا   قااوق اإلنسااان أدااار  ، 2015ق عااا   -50

لااااري اا داااااه أةاااا   موااااابل   لنساااا   للمجتم ااااا  الرياداااا  ق كوسااااتاريابا بساااا ني علااااو   نااااوا  
عاد  مساااوا  هناا   وألااف  أنا   سو إنتااا  قسات دا  ا اواو الابدمدائدا  القراعداا    ا وارتك 

 و(87)ق ب   ا قاط ا  وا ناطث فدما يت لث   صوه عل  مداه الورم
كوساتاريابا   أحداالما  ق ا ائا   66 لادى أناللجنا  ناساها ، الح   2017ق عا  و  -51
 و(97)  الناااي للت لص م منقلد اً آ ر 

 (08)ا ث ق الص    
محاااااال  ال ياااان   أن ن ااااا  الصاااا   ال امااااا  ق كوسااااتاريابا  4الور اااا  ا وااااارتك  الح اااا   -52

و ال ُيسام  بتساجدل  مناتج خمصاص هلاذا الغاردأي  إعالمد  بوأن وسائل مناع ا مال ال اارئ وأن
الواامل  لضا ااي اال تصاام الربوعوكاوه ا وارت  بامل ا ؤسساا  للرعايا  ن أاً وأولا   الور ا  أيضا

لاتداااا  لااا ااي ا علااا اً ق حالااا  اال تصاااام مقتصااار  وساااائل مناااع ا مااال ال اااارئاسااات دا   جي ااال
 و(18)محاي  بال  الاتدا  وون هذا الس  رت حلا يسن ،  15عتجاوز أعماره   وايتل ن  ا نس  اللا

، ملهااد ا واروعأن القاانون يسام   لوةاوه إىل اإلاً أيضا 4  الور   ا وارتك  الح و  -53
  عوملاادوال اع  دقهاا دع ال ديااد ماا  ا اااال  الاايت عسااتال ُع  َّااث التوااري ا  ق  لاباا  ق ا مارساا 

أبن عوافااث كوسااتاريابا علاا  الور اا  أو بروعوكااوال  ط داا  ق هااذا الصاادوو وأوةاا   أي عوملدهااا 
  القتال ق ال اااه  مركاق مناهضااا وعااو و (28)ل اث با والربوعوكااوه ا  ا واروعا  داار التقال لهملهاااد 

 و(38)إلملهادا ت لق   سداسا ا االناتا  ق كوستاريابا إىل 
اخلصاائص  ال يراعاونأن ال ااململ ق جمااه الرعايا  الصا د   5الور ا  ا وارتك  الح   و  -54

وأن نساال الواا وم  دا ق ا ستواا عقااد  اخلادما  هلا الثقافدا  ل ااوا  الوا وم ا ةالد  عناد 
ولااع ب   الور اا أوةااو و ق ا ستوااادا الااوالو   أثنااالبوااابل خااا  لل ناا  ا ةاالد  م رلااا  

 و(48)مع عاوا  السابان ا ةلدمل عتاث ناي  ال  د  للبروعوكوال  
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ا  رفا   ياتقارون إىلإىل أن ال ااململ ق جمااه الرعايا  الصا د   4الور   ا ورتك  أدار  و  -55
  أدااار و و (58)جمتمااع ا ااد  فااراو  اةاا اخل الحتداملااا ل ماا  أملاال االسااتجاب  الالزماامل والتاادريني

 مغاااايري اهلويااا  ا نسااااند إىل أن ا دااا ا   وا قاااوق  داااا  ا نساااد أمرياباااا الالعدندااا  لل ؤسسااا م
   ن اا  الضامان االملتمااع  وأوةا ع  طرياث نوع ا نسعملدا  أتكدد  إملرالم   نيتمابنو  ال

الن اااا   عااادريني ال ااااململ ق مااا  خاااالههاااذه ال ملداااا  عاباااال إماباندااا  إملااارال كوساااتاريابا أبن 
 و(68)ملرالا و ةها م  اإلد  اهلرمونال الملا  ال ملدا  ا راحد  و  عوفةالص   و 

 انون الص   ال ا    ر ماا يسام  "عالملاا  الت ويال"، الايت  ت ديلب   ور تانأوةو  -56
 ؤسس مة  أو و و (78)لدى أفراو جمتمع ا د  الذي  خض وا هلا  وناسد  بدندأو  إىل ال را   

حاامل  كوستاريابا أبن عضم  عد  إخضااع ا دا ا    وا قوق  دا  ا نسد أمريابا الالعدند  لل
 ضااع بروعوكااوالً أن عل ملدااا  ملراحداا  وون مااوافقته  ا ساا ق  وا اار  وا سااتنة  و  ةاااا  ا نساامل

 و(88)لتقد  الدع  لألسر
إملااارالا  هامااا  وإن كانااا  بصااادو ولاااع  ،أن كوساااتاريابا 4الور ااا  ا وااارتك  الح ااا  و  -57
اااةوس الانتوااار  ، مااا زالاا  ع ااه ماا  ارعااااع دااديد   اادهفااةوس نقااص ا ناعاا  ال وااري اباف ا   

، مثاال الرملاااه الااذي  ميارسااون ا اانس مااع باامل فئااا  ساااباند  أساسااد وا مااراد ا نقولاا  ملنسااداً 
سداساا   عاد  وملاوو   الور ا كماا الح ا  ومثال النساال مغاايرا  اهلويا  ا نسااند ورملاه آخري  

 و(98)وامل  للنسال ا صا   باةوس نقص ا ناع  ال وري الرعاي  بوأن المؤسسد  
عل  مساتوى  لتقاما  كوستاريابا ع هد  أن  عل  الر   م   4الور   ا ورتك  والح    -58

إملااارالا  عناداااذ إىل هاااذه االلتقاماااا  مل  رتر مايااا  ك اااار السااا ، ه عُاااحب السداسااا  ال امااا  فدماااا يت لاااث
 و(09)ملموس 

 (19)ا ث ق الت لد   
ع لد  وملوو سداسا  عام  ق كوستاريابا  دف إىل لمان  1الور   ا ورتك   الح   -59
أن ا دقانداا  ا  صصاا  للت لااد  ال عااقاه  الح اا  الور اا ا ااد ماا  التساارمو ومااع ذلاا ، إىل و  ملدااد

تسا ني ق ي، حلاا ب ريقا  حلاثلا عدع منااطث ال لاد إىل  ب د أن الن ا  الت لدم  ه يصلو  ة كافد   
نااع   أعاا  وأ اال  وأن ماا  الضااروري اختاااذ عاادابة ماا  الت لااد  اساات  او الائااا  الساااباند  الضاا دا 

الت لاد    ال اململ ق جمااهمبرامل   خ ا عدريني الور  ، م  بمل ما أوة  ب ،  و وأوة التسرم
تالمداااااذ ولاااااع اسااااارتاعدجدا  لت اداااااق الب  و المداااااذكااااا  يساااااتجد وا  ت ل اااااا  النماااااال ا تابامااااال للت

 و(29)وائماً  عابرار السن  الدراسد  اخلدار ا خة ك  ي لا  رلمل لل  ر  
بامل الثقافاا  التاب ا  لاوزار  الت لاد  ا وارت  أن إوار  الت لاد   5  الور ا  ا وارتك  الح و  -60

للمان  الدراساد   الن اا  ا اباوم أن و   وم  عد  كااي  ا دقاندا ال ا  ع اه م  نقص ق ا وظامل 
  وأن بااارامج ال لداااادراساااا  مااا  أملااال ال  أي من ااا  ه يقاااد ز   ا ةااالد اخلاةااا  بتالمداااذ اجملتم اااا 

 و(39)كوستارياباق   ا ةلد الو وم ع  ثقافا   مناذاأي  تضم الت لد  الوطند  ال ع
اباف   ال نصاري  والتمدداق كوستاريابا أبن عناذ سداس   نع وم  6 الور   ا ورتك أوة  و  -61

خرياااث وثقافااا  ع اااقز الاااربامج الااايت  ااادف إىل عااادريس أبن ال نصاااري ق ا ااادارس ال امااا  واخلاةااا  و
 و(49)ا ستوى الوطل واالحتاال  ما عل ا ن دري  م  أةل أفريق  
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 الت لااد  أفااراو جمتمااع ا ااد  إىل وةااوهالضااول علاا  اساات ال   4 الور اا  ا واارتك ساال   و  -62
وون  مواةاااال  ع لاااادمه الدراسااااا  ال لدااااا أو إىل بتاااادائ  والثااااانوي وا تنااااوع والتقاااال وا ااااام   و اال

 و(59)، مبا ق ذل  ال روا  امل  ال ندا  الت رد  داباه م 
كوساااتاريابا علاا  لاامان الت لااد  ماا  أملاال الساااال  مركااق مناهضاا  القتاال ق ال اااه  دااجع و  -63

ما  أهاداف  7-4الغايا  روا لا  عارس ، عل  الن او الاذي عدع مستواي  الن ا  ا د قوالالعن  
 و(79)ثقاف  وطند  الحرتا  حقوق اإلنسان  قيقبت 1الور   ا ورتك  أوة  و و (69)ا ستدام  التنمد 
 ماااا  اااصال امااا  فدالسداسااا  و  ا  لتقاااد  احملااارز ق التواااري د 7  الور ااا  ا وااارتك  أ ااار و  -64

ال سادما و مناع هاذه ال ااهر ، ما  أملال ضااع  ملهووهاا كوساتاريابا أبن ع   التنمر وأوةا مسأل 
 و(89)تالمدذنموذا ع ايش سلم  بمل الروا لعأن ، و التنمرالابو  ا  ابر ع  حاال  م  أملل 

 أشخاص حمدديا أو ف اع حمددة حقوق -4 

 (99)نسالال  
أن   وأكاداً ك اة   أن ال ن  ا نق  ق كوساتاريابا ميثال حتادايً  1الور   ا ورتك  الح    -65

حبقوق  كما أكد   دام التوعد   وال عقاه مستمر  نق ال ن  ا  ؤوي إىلا ووار ا نساند  اليت ع
 و(001)، ال سدما ق ا ناطث الرياد ف ال  لتمابمل ا رأ  عملدا أي ا رأ  أو 

 (101)ا طااه  
 100أن م ااااده عسااااجدل ا والدااااد ق كوسااااتاريابا يقااااارم  8الور اااا  ا واااارتك  الح اااا   -66
 و(201)ا ائ  ق

   ندااا ابومداا  و ااة ا ابومداا  ا  دئااا بت قيااق التنساادث باامل اهل 1الور اا  ا واارتك  أوةاا  و  -67
، كماا أوةا  لدا اأكثار ف ا طااه وا راهقمل لاب  عص   الرعاي  اليت عقادمها هاذه اهلدئاا  برفاه 

د  مااا  ال مااال كن اااا  بولاااع اسااارتاعدجدا  سابااا  ا ؤسساااا  ا  ندااا    مااا  وإ امااا  ال اااده والت لااا
 و(301)ألطااه وا راهقملالوامل  لحقدق  لل ماي  

 ماااا  اااص و ااا  إياااداع لتقاااد  الاااذي أحرزعااا  كوساااتاريابا فد 7الور ااا  ا وااارتك  أ ااار  و  -68
 وماا  أمثلاا  هااذا التقااد ، ق مؤسسااا  للرعاياا رعاياا  الوالاادي   احملااروممل ماا ا طااااه وا ااراهقمل 

بولاع كوساتاريابا   الور ا  ا ؤسسا  بوأن هاذا ا ولاوعو وأوةا إنوال فريث عامل مورت  بمل 
عوملداا  ا ااوارو اال تصاااوي   ي داادأساار  و واخاال ق النمااو  حااث القصاار ينواا  ماا  ملديااد إطااار  ااانوه

 و(401)ا ؤسسا ق  ا ت لق  بو   اإليداعربامج م  أملل عوجدع ال
، (701)110-128و (601)109-128و (501)108-128و إلداااااار  إىل التوةااااادا   -69

ال اده ام اسات دا  ال قا ماباف ا التقد  الذي أحرزع  كوساتاريابا ق  7الور   ا ورتك  الح   
 ما زاال حي دانال ده وا  امل  ا هدن  ام أن ال ق الح   الور  لألطااه وا راهقملو ومع ذل ، 

الرتبدااا  القائمااا   اااج  بت قياااق بااارامج التوعدااا  والتااادريني مااا  خااااله  بق اااوه ك اااة ق اجملتماااع وأوةااا
 و(801)االحرتا  عل 
الضاااول علااا  اآلار السااال د  لل نااا  ا ناااق  علااا  ا طاااااه  1الور ااا  ا وااارتك  سااال   و  -70

، وأوةااا  بتناداااذ بااارامج ق علدااا اً أو داااهوو ي  لل نااا لااا ااي م ادااار  يابوناااونوا اااراهقمل الاااذي  
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وعلااا  عربدااا   ضاااااي حقاااوق اإلنساااان  لتااادري ه  علااا  عاباااون موملَّهااا  إىل اآل ل،ا راكاااق الت لدمدااا  
، لت قيااق عقااديره  لااذا   و اادر   علاا  التنديااد   وا اا  كااذل   ا طااااه وا ااراهقملإىل أطااااهل ، و 

 و(901)كرامته   سساليت 
قاه عازواا أطااه والقواا ا  ابر والاقواا  إلكاراه ال مسأل  أن  8الور   ا ورتك  ذكر  و  -71
إىل القوالااني النم داا  ا نساااند   أن عاا مهااا يرملااع   ساااستاريابا، و   ق كوسااك ااة ثاال موااابل   س

 انون ال قو   ي ا ني عل  إ ام  عال اا  ملنساد   والح   الور   أنوالاقرو  دمن  الرملولد واهل
ق اً ؤثر سل ي  لرتال  نسحلارس  ا  س  عدهأن  رأ و ، سن  13مع أطااه عقل أعماره  ع  

كوساتاريابا السا  القانوندا    رفاعال واالساتغاله ا نسادملو وأوةا  أبن عمحاي  ا طااه م  االعتد
 و(011) لرتال  نس مارس  ا 

وخااال حداااق  9406 ر ااا   اااة السااالدم  ا أن  اااانون ال ال ااا 7  الور ااا  ا وااارتك  الح اااو  -72
 ياباونالذي ي ا اني علا  ال ال اا  ا نساد  ماع القصار عنادما هو القانون ، و 2017ق عا   نااذال

 خبماااس  الوااا ص ال اااالو أكااارب مناااياباااون و سااان   15وأ ااال مااا   سااان  13 أكثااار مااا القاةااار ر عمااا
ويابااون  ساان  18وأ اال ماا  ساان   15ر ماا  ثااالقاةاار أك يابااون عماار، أو عناادما علاا  ا  اال ساانوا 

بضاامان أن عقااد  كوسااتاريابا الور اا   أوةاا  و ساانوا  علاا  ا  االو   بساا ع أكاارب مناا الواا ص ال ااالو
تدريني ا وظامل علا  وب  رعاي  منسق اي  م  هذه ال اهر  والتصدي هلا  ؤسسا  ا وارك  ق الو ا

 و(111)هذا ا ولوع بوأنعوعد  السابان  ومبواةل   عل  حنو أفضل 9406 ر   لقانوناع  دث 
خ اا  عملهااا الوطنداا  الساوساا  اً دااأن كوسااتاريابا عناااذ حال 8الور اا  ا واارتك  الح اا  و  -73

وأوةااا  إبملااارال عقداااد  داااامل  ،2018-2017اااارت  لل ،اااااه اباف ااا  االساااتغاله ا نسااا  لألط
د  ملموسااا  ومدقاندااا  اعمتاب ااا  ماااع عااادابة سداساااللواعتمااااو خ ااا   االنتهاااال منهااااهلاااذه اخل ااا  عناااد 

الاااوع  ال اااا   ذكاااالأيضااااً أبن ختصاااص كوسااتاريابا ساااوياًل كافدااااً إل الور ااا  وأوةااا و (211)خمصصاا 
وأن  ارعاب  ا ارائ  ا نساد    ساجالً  وأن عضاعه  عدع م اهر االستغاله ا نسا  لألطاااوأن ب

علا   هاذه ا الملا  لض ااي و ادر يوال ابنال ما يابا  م  ا المل  اليت عديرها ا ابوم  إل عضم 
وحاادا  خمصصاا  ق عدااع وكاااال  إنااااذ القااانون للت قدااث  أن عنواا عقااد  خاادما  متاباملاا   و 

 و(311)  ا نا ق االستغاله ا نس  لألطااه ومقالا

 (411)ا  لدا  والو وم ا ةلد   
وراب ااااا  التنمداااا  احمللداااا   واااؤونلعلااا  أن اللجناااا  الوطنداااا  ل 5  الور اااا  ا واااارتك  دااادو -74

هداكاال الساال   التقلددياا  جملتم ااا  الواا وم ا ةاالد و  لاا ساماااً ع  ري اا  الوااامل  هاا  مؤسسااا 
  الاااااذايت علاااا  الن اااااو كوساااااتاريابا أبن ع ااااقز حاااااث الواااا وم ا ةااااالد  ق ا اباااا  الور اااا  وأوةاااا 

 و(511)ا نصو  علد  ق  انون الو وم ا ةلد 
  ب ااد علاا  كوسااتاريابا ه عصااو ز   أن 5والور اا  ا واارتك  ال قااال الثقاااق    من ماا الح ااو  -75

 إب ارار اتدوأوةا علدا ،اً الاذي مار رباع  ارن عقري ا موروع  انون االستقاله الذايت للو وم ا ةلد 
 و(611)هذا القانون

عل  الر   م  وملاوو إطاار  اانوه ي ارتف أبرالا  الساابان   نأب 5وأفاو  الور   ا ورتك   -76
والح ااا  أن نساا   عالدااا  مااا   وف لدااااً تنادااذه باً ك اااة اً  ا ةاالدمل وحيمدهاااا، ه ع اااد كوسااتاريابا اهتمامااا

يواااغلها أدااا ا  مااا   اااة الوااا وم مااا  أ اااالد  الوااا وم ا ةااالد   وطندااااً  اً إ لدمااا 24ق رالااا  ا 
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و (711)واااتكد  - عواادنا ق ا ائاا  ق 97وق ا ائاا  ق عااةا   88 هااذه النساا   حدااه بلغاا  ، ا ةاالد
(، مبااا ق 6172القااانون ر اا   لتنادااذ الاااوري والاباماال لقااانون الواا وم ا ةاالد  ) الور اا  وأوةاا 

 و(811)ذل  التدابة الالزم  لضمان حث الو وم ا ةلد  ق است او  أرالدها
االنت اااه إىل أعماااه  ناا  ال لاادان ا مريابداا   قااوق اإلنسااان وملهاا  ، 2014ق عااا  و  -77

الساااابان ا ةااالدمل ق إ لاااد   مااا  لاااد أسااار أةااا ام ا اااقارعال نااا  الااايت ارعاب تهاااا جمموعااا  مااا  
هااذه  ، طل اا 2015و وق عااا  ها ف ااا هااذه علاا  وعااد  روهاااالواارط   عااد  حضااورسااالدرتي و 

ذي  لااااال ا ةاااالدمل عةياااا  وبااااريربي داااا  ازياااا   ماياااا  إىل كوسااااتاريابا اعتماااااو عاااادابة احرت  اللجناااا 
االساااتد ان الت ساااا   اساااتمرارال قاااال الثقااااق  من مااا والح ااا  و (911)ساااالدرتي ق إ لاااد  اني دوااا

 و(021)د م   ة السابان ا ةلدمل ق أرال  الو وم ا ةلالذي ميارس  مستوطنون 
خ ااا التنمداا   هاااسااا  والااربامج، مبااا فدأن القااوانمل والسدا 5  الور اا  ا واارتك  الح ااو  -78

لساابان لوون أي مواارك    اد أُعاد الوطند  اليت ول تها وزار  الت  دا والسداس  اال تصاوي ، 
منااذ  ،أبن لاادى كوسااتاريابا من ماا  ال قااال الثقاااقاعرتفاا  و و (121)أو أي عواااور م هاا  ا ةاالدمل

بوااأن   "ا واااور  مبوملااني م دااار ئ أُنوااآلداا  عاماا  للتواااور مااع الواا وم ا ةالد ، ، 2018عاا  
حبقاوق الوا وم   ا  ندا  ا ما  ا ت اد  اخلاةا  مقارر الايت  ادمتها  توةادا ن ثث عا  ال" ا  ا واور 
ب ااد  ولااعهااذه اآللدااا  ه عمثاال أن  5  الور اا  ا واارتك  الح ااو و (221)2010ق عااا   ا ةاالد 

 و(321)وأوة  بتنادذهامولع التنادذ 
 لا  داهر آم/أ سا س يالاذي  9526 عتماو القانون ر    6 ورتك  الور   اورح    -79
كوساتاريابا أبن   الور ا  كما أوة و  (421)لمن دري  م  أةل أفريق  ق كوستاريابالاً دخر اً دهر 

ا قيااد ماا   ماا  أملاال ا صاوه علاا ق الدراسااا  االستقصااائد  الوطندا   ا تغااة اإلثاال ال ر ا عادرا 
ساابان ا ن ادري  ماا  لقاائث وال اروف ا  دوااد  لعاا  ا  ور  داامل اصال  لتابااوي  ةاا  لوماا  ا 

 و(521)أةل أفريق 

 (621)و اللجول وا وروون واخلداً ملتمسا هاملرون والالملئون و   
ق  إىل عن اااااد  م ااااااهر و  ،جماااااا هل ا هااااااملري إىل ع ااااارد  2أداااااار  الور ااااا  ا وااااارتك   -80
و اً د صااا 44 وإىل احتجاااازعنااا  أعمااااه لاااد ا هااااملري  النداباااارا ويمل أو  إىل  2018 عاااا 

نوااار م لوماااا  علااا  وساااائل التواةااال هاااو ا  ااااهر  أحاااد أسااا ام هاااذه إىل أن    الور ااا وأداااار 
و (721)ال  اااةأعماااااًل إملرامدااا  علااا  أسااااس ملنسااادته   عنساااني إىل هاااؤالل ا هااااملري االملتمااااع  

 اااااهه الابراهدااا  كوسااتاريابا بت قياااق آلدااا  ماباف ااا  كاااره ا ملانااني وعداااع أدااابا  الور ااا  وأوةاا 
 و(821)ا هاملري  والالملئمل ق ال لد

وال   الالمل   ةا كوستاريابا مب ا   طل ا  ا صوه عل    2الور   ا ورتك  أوة  و  -81
 ومقاادمأن مُيان   سان  وونعساتغرق ذا  الصال   اد   ن ا قاابال  خااله فارت  زمندا  م قولا فدهاا 

 و(921) ملللاً ال ل ا  عصرحي

 د ا نس وعدمي  
، 554-20ال املال  واروع القاانون ر ا  و  الساريع  إل ارار من م  ال قال الثقاقأوة   -82

ا صاااوه علااا  ا نساااد  الابوساااتاريابد  لساااابان نغابدااا  بو لدااا   إماباندااا  الاااذي يهااادف إىل لااامان
 و(031)ا ةلدمل الذي  عادوا ق كوستاريابا سنوا  عديد  وون ا ث ق ا نسد 
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