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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة التاسعة واألربعون

  ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١
      

الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة بــالنظر يف التقريــر اجلــامع     
  للتقريرين الدوريني اخلامس والسادس

  
  *كوستاريكا    

 
  

 .ن حترير رمسيهذه الوثيقة صادرة دو  *  
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 حملة عامة
ــوطين لإلحــصاء        ) أ(  - ١ ــد ال ــرأة واملعه ــوطين للم ــد ال ــني املعه ــربم ب ــاق امل ــذ االتف تنفي

  ).٢٤انظر الفقرة (والتعداد 
اقُترحــت لــدى تنفيــذ االتفــاق املــربم بــني املعهــد الــوطين لإلحــصاء والتعــداد واملعهــد       

تقــصائية متعلقــة باســتخدام الوقــت للحــصول علــى الــوطين للمــرأة، منهجيــة إلجــراء دراســة اس
وُنـشرت النتـائج يف     . معلومات من أجل حساب املؤشرات يف هذا اجملـال مـن منظـور جنـساين              

: وحدة القياس اخلاصة باستخدام الوقت، حيث ُوضعت تقديرات باستخدام املؤشـرات التاليـة            
وسـط الوقـت الفعلـي اليـومي،        املقدار اإلمجايل للعمل، متوسط الوقت االجتماعي اليـومي، ومت        

واملعدل اليومي للمشاركة، واملعدل املرجَّح واملعدل غري املرجَّح مصّنفني حسب اجلـنس وغـري              
ذلك من املتغّيرات الدميغرافية مثل مستوى الدخل، والفئة العمريـة، والعالقـة األسـرية والتعلـيم                

  ).١انظر التفاصيل يف املرفق (
ــوطين لإلحــصا      ــد ال ــوم املعه ــتج     ويق ــذي أن ــام، ال ــتمرار بتحــديث النظ ــداد باس ء والتع

معلومــات أصــبحت متــوافرة لعامــة اجلمهــور وهــي ُتــستخَدم أيــضاً إلجــراء حبــوث متخصــصة   
وجيري تطبيق استقصاء استعمال الوقت حالياً على املنطقـة احلـضرية           . وُتستخَدم يف املنشورات  

  .٢٠١١األكرب يف سنة 
ر بيانــات مــصّنفة حــسب نــوع اجلــنس والعــرق  اخلطــوات الــيت اختــذت لــضمان تــوفّ ) ب(

  واجلنسية من أجل تقييم حالة املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية؛
سوف تكون املعلومات احملّدثة متاحة بشأن هذه املتغّيرات اعتباراً مـن تعـداد الـسكان                 

مـايو  / أيـار  ٣٠تـرة   العاشر وتعداد اإلسكان السادس اللـذين جـرى التخطـيط إلجرائهمـا يف الف             
إضـافة إىل ذلـك، قـام املعهـد الـوطين لإلحـصاء والتعـداد، بـدعم                 . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣إىل  

مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مبراجعــة األدوات األساســية جلمــع البيانــات يف البلــد مــن  
استقــصاء واستقــصاء األســر املعيــشية، واستقــصاء العمالــة و, التعــداد الــوطين: منظــور جنــساين

  .اإليرادات واإلنفاق
التدابري املتخذة إلدخال البعد اجلنساين يف مجع البيانات، واسـتخدامه كـأداة لتحديـد              ) ج(

املــشاكل الــيت يواجههــا نــساء الــشعوب األصــلية وأولئــك العــامالت يف القطــاع الزراعــي  
  ؛)٦٥٨ و ٦٣٨انظر الفقرتني (

 حتليـل للمنظـور اجلنـساين، وذلـك         ُبذلت جهود لغرض جتميع معلومات ليتسىن إجـراء         
لكفالة أن تتضّمن أدوات مجع بيانات املعهـد الـوطين لإلحـصاء والتعـداد متغّيـراً جنـسانياً يتـيح            
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وحتديـداً، بغيـة مجـع      . إجراء حتليالت متايز بني الرجال والنـساء، كمـا يف حالـة تعـداد الـسكان               
عداد السكان واستقصاء بـشأن النـساء   املعلومات اليت تشري إىل نساء الشعوب األصلية، يتوافر ت 

  .العامالت يف القطاع الزراعي باإلضافة إىل االستقصاء الوطين لألسر املعيشية
  املؤشرات اجلنسانية اجلديدة اليت أوجدهتا الدولة الطرف لتعزيز حقوق املرأة) د(

ُبــذلت جهــود مــستدمية مــن خــالل اللجــان املــشتركة بــني املؤســسات، وذلــك لتقــدير    
ونتيجـة لـذلك   . شرات املتعلقة بنوعي اجلنس والصحة، والعنف اجلنساين واستعمال الوقـت        املؤ

. هناك ثالثة منشورات وجمموعة حمددة جيداً من املؤشرات بشأن املوضوع اجلنـساين والـصحة             
ــا صـــدر منـــشور عـــن النظـــام املوّحـــد لقيـــاس اإلحـــصاءات بـــشأن العنـــف اجلنـــساين يف     كمـ

، وكــذلك صــدر منــشوران بــشأن  ٢٠٠٧-٢٠٠٦بــالفترة كوســتاريكا مــع مؤشــرات تتعلــق  
وباملثـل، ومـع    . ، وأحـدمها يتـضمن النتـائج      ٢٠٠٤تنفيذ وحدة قياس استعمال الوقـت يف سـنة          

إعادة تصميم استقصاء األسر املعيشية، ُبذل جهـد ضـخم إلدخـال مـتغريات تـسمح مبزيـد مـن                
  .ديها املرأةاملعلومات التفصيلية ليتم مجعها بشأن أنشطة العمالة اليت تؤ

وفيمــا يتعلــق بالتعــداد الــوطين العاشــر للــسكان هنــاك جمموعــة مــن التوصــيات قــصرية     
األجل بشأن إمكانيات التحليل اليت تقـدمها معلومـات أكثـر حتديـداً فيمـا يتعلـق باملعاملـة الـيت                     

  .بغية إدخال منظور جنساين“ ربة األسرة املعيشية”ينبغي إيالؤها ملتغّير 
، فــإن مؤســسات مثــل الــسلطة القــضائية كانــت تعمــل بــشأن إعــادة زيــادة علــى ذلــك  

النظر يف أدواهتا من أجل تسجيل املعلومات، وإدخال متغّير جنـساين وحتـسني نظـم املعلومـات                 
وكــذلك، قـام النظــام املوّحــد للقيــاس  . لكـي يتــسىن عرضــها باعتبارهــا مـصّنفة حــسب اجلــنس  

 مؤشـراً   ٢٢ة تألفـت مـن تـصميم جمموعـة مـن            اإلحصائي للعنف اجلنـساين بتنفيـذ مرحلـة أّوليـ         
  ).٢انظر املرفق  (٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وحتليلها فيما يتعلق بسنيت 

ويف عملية التدريب اليت تقوم هبـا املؤسـسات العامـة مـن أجـل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                      - ٢
 للمرأة، مثل املعهد الوطين للمرأة، ومكتب أمني املظامل، واجلامعات العامة واخلاصة بـدعم مـن              
منظمات دولية مثل معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وبرنـامج املـرأة والعدالـة واملـسائل                
اجلنسانية التابع ملعهد األمم املتحدة ملنع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني يف أمريكـا الالتينيـة، أخـذت                   

صكوك علــى عاتقهــا إجــراء مناقــشة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والــ
  .القانونية الدولية األخرى، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

ملــاذا وألي ”بعنــوان  ، أصــدر املعهــد الــوطين للمــرأة منــشوراً شــعبياً ٢٠٠٦ويف ســنة   
“ غرض يوَضـع بروتوكـول اختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة؟                      

“Por que y para que un Protocolo Facultativo de la CEDAW?”  وقد أُدرِج يف جمموعة مـن 



CEDAW/C/CRI/Q/5-6/Add.1
 

4 11-28163 
 

ــوانني  ــة  الق ــشريعية واملراســيم التنفيذي ــيني يف    الت ــة اخلاصــة باحملــامني واملــوظفني الفن ــشر املعرف لن
اختصاصات أخـرى مـن املؤسـسات العامـة والـشركات اخلاصـة علـى الـسواء، وهـذا متـاح يف            

  :لى الصفحة الشبكيةجملدين؛ وتوجد النسخة الرقمية ع
  :اجمللد األول

http://www.inamu.go.cr/centro-de-documentacion/bases/WORK/DOCS/tomo1_copy1.pdf 
 :اجمللد الثاين

http://www.inamu.go.cr/centro-de-documentacion/bases/WORK/DOCS/tomo2_ complete_copy1.pdf  
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
فيمــا يتعلــق باملعهــد الــوطين للمــرأة، باعتبــاره اآلليــة الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنــسان       - ٣

للمرأة، مل تكن هناك عقبة تعترض إجنـاز مهمـة املعهـد لكـون رئيـسه التنفيـذي ال يتمتـع برتبـة                       
، عنـدما وضـع الـسياسة       ٢٠٠٧وقد حتقق أحد إجنازاته اهلامة يف سـنة         . وزير معين بوضع املرأة   

 ووضــع خطــة العمــل مــن ٢٠١٧-٢٠٠٧لمــساواة واإلنــصاف بــني اجلنــسني للفتــرة الوطنيــة ل
  .خالل التعاون الواسع املشَترك بني املؤسسات

 صـدر   ٣٤٧٢٩وفيما يتعلق باملؤسسات العامـة يف كوسـتاريكا، قـضى مرسـوم تـشريعي رقـم                 
هيئـتني  ، بإنـشاء    ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٧ من اجلريدة الرمسيـة املؤرخـة        ١٧٩وُنشر يف العدد    

) ٩املـادة   (مشتركتني بني املؤسسات معنيـتني بالتنـسيق، إحـدامها علـى مـستوى سياسـي رفيـع                  
وبكل احترام طُِلـب أن تعـيِّن       . وتضم وزراء التعليم والعمل والتخطيط الوطين والصحة واملالية       

يئـة األوىل   اجلمعية التشريعية والسلطة القـضائية واحملكمـة االنتخابيـة العليـا ممـثِّلني لـدى هـذه اهل                 
أما اهليئة األخرى، وهي ذات طبيعة فنية، فتعـرف بأهنـا اللجنـة             . بصفة استشاريني ومستشارين  

الفنية املشتركة بني املؤسسات؛ وهي مؤلفة من ممثلني للمؤسسات والقطاعـات املتـصلة بتنفيـذ               
ــة بــني       ــة جهــة اتــصال فني ــسني، وتعمــل مبثاب ــة للمــساواة واإلنــصاف بــني اجلن ــسياسة الوطني  ال

  .املؤسسات واملعهد الوطين للمرأة
وبينما هو من الصحيح أن الرئيس التنفيذي مل يتمتع أثناء احلكومتني السابقة واحلاليـة                

، نظّمـت احلكومـة احلاليـة هيئـة وزرائهـا يف            ٢٠١٤-٢٠١٠مبنصب وزير بدون حقيبة للفتـرة       
  .جملسني رئاسيني وفقاً ملختلف اجملاالت اليت يتناوهلا اجمللسان

اجمللـس الرئاسـي للرفـاه االجتمـاعي واألسـرة، واجمللـس الرئاسـي              : وهذان اجمللسان مهـا     
وقـد أتـاح   . املعين بأمن املواطنني والسالم االجتماعي، ويعترب املعهـد الـوطين للمـرأة عـضواً فيـه           
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هذا للمعهد الوطين للمرأة أن ينسِّق بشكل وثيق مع قيـادة املؤسـسات األخـرى يف القطاعـات                   
الـصحة والتعلـيم والفقـر واألمـن والعدالـة، يف           : جل جماالت ذات صلة حبقوق املـرأة، أي       اليت تعا 

  ).٣انظر املرفق (مجلة أمور 
 يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني اخلـامس والـسادس املقـدَّم إىل               ٢وتضّمن املرفق     - ٤

الـيت أصـدرهتا الـدوائر      اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة مـوجزاً لـبعض القـرارات                   
ومرفـق  . األوىل والثانية والثالثة والرابعة يف حمكمـة العـدل العليـا أثنـاء هـذه الفتـرة                ) الدستورية(

انظــر (طيــه مــوجز مــستوىف مبــا اســتجد مــن قــرارات أخــرى صــادرة بعــد اكتمــال هــذا التقريــر 
  ).٤ املرفق

أن جــدول أعمــال تــشريعي وتــضّمنت اجلهــود الراميــة إىل التوّصــل إىل توافــق آراء بــش  - ٥
معين باملرأة من أجل إجناز املسائل املتـأخرة يف اعتمـاد القـوانني الالزمـة للنـهوض حبقـوق املـرأة                 

، إنشاء جلنة جدول األعمـال التـشريعي املعـين بـاملرأة وهـي مؤلفـة                ٢٠٠٦-٢٠٠٢أثناء الفترة   
إضـافة إىل ذلـك،     . ةمن نائبات ومستشارات وممثالت للوكاالت العامة واملنظمـات االجتماعيـ         

ُحــدِّدت طائفــة مــن اإلجــراءات هتــدف إىل عمليــة إعــادة تنظــيم شــىت مــشاريع القــوانني بــشأن   
وفيمـا يلـي بعـض اإلجـراءات والظـروف والعوامـل        . جدول األعمال التـشريعي وإمتـام إقرارهـا       

) أ (:اليت تؤثر يف جدول أعمـال حيظـى بتوافـق اآلراء، ويتـصف بأنـه دينـامي ومتغيِّـر باسـتمرار              
التفاوض، وكـسب التأييـد والتـأثري الـسياسي مـن مؤسـسات عامـة معنيـة بتعزيـز حقـوق املـرأة                   

حتالفات اسـتراتيجية مـع النـواب، رجـاالً         ) ب(واملنظمات االجتماعية وفئة النساء يف جمموعها       
إنـشاء آليـات مؤسـسية      ) ج(ونساًء، املهـتمني بـاألمر، الـذين يرغبـون يف تعزيـز حقـوق املـرأة؛                 

ــة        شــامل ــسانية يف اجلمعي ــسائل اجلن ــة بامل ــة املعني ــل الوحــدة الفني ــسانية مث ــسائل اجلن ــة بامل ة معني
ــة بــشأن التــشريعات ذات املنظــور اجلنــساين ومنظــور حقــوق    ) هـــ(التــشريعية؛  املــساعدة الفني

اإلنسان، وهي ُتلتمس من مؤسسات معنية بتعزيز حقـوق اإلنـسان، فـضالً عـن إصـدار معـايري              
ــة مــن منظــور   ــات؛  فني ــساين إزاء النائب ــة الدائمــة    ) و(جن ــات يف اللجن ــواب والنائب اســتعداد الن

اإلرادة الـسياسية   ) ز(املخصصة املعنية باملرأة مـع تعّمـد دفـع الربنـامج التـشريعي املعـين بـاملرأة؛                  
لسلطات اجلمهورية إلحـراز تقـدم يف احلقـوق والـسياسات العامـة لتعزيـز املـساواة واإلنـصاف              

هو ما تبلور يف اعتماد سياسة وطنيـة للمـساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني وهـي         بني اجلنسني، و  
  ).٥انظر املرفق (تشمل االلتزامات احلكومية 

  الربامج وخطط العمل    
وَضـــعت الـــسياسة الوطنيـــة للمـــساواة واإلنـــصاف بـــني اجلنـــسني، املعتمـــدة يف ســـنة     - ٦

وتـشمل خطـة    . هامـن أجـل تنفيـذ     ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(، خطة عمـل للـسنوات اخلمـس         ٢٠٠٧
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 إجــراًء اســتراتيجياً وهــي حتــدِّد املؤســسات املــسؤولة واجلــدول الــزمين الــالزم  ٨٥العمــل هــذه 
وهذه اإلجراءات تسعى إىل إجياد التغـيري الـالزم لـسد الثغـرات اخلاصـة           . لتنفيذ كل إجراء منها   

ايـة حقـوق    باجلنسني يف جمال العمالة والدخل؛ واملسؤوليات األسـرية؛ والـصحة والتعلـيم؛ ومح            
ــسياسية   ــشاركتها ال ــرأة وم ــسان للم ــة للمــساواة     . اإلن ــسياسة الوطني ــة لل ــرب الوجــوه الثالث وتعت

  .واإلنصاف بني اجلنسني هي حقوق اإلنسان، والتنمية البشرية املستدامة والبعد اجلنساين
وقــام املعهــد الــوطين للمــرأة، بــصفته الوكالــة املــسؤولة عــن التنــسيق ومتابعــة الــسياسة    

نية للمساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني، ومبزيـد مـن التحديـد الوكالـة املـسؤولة عـن خطـة                      الوط
العمل، بتنفيذ خمتلف اإلجراءات، مبـا يف ذلـك تـصميم نظـام إعالمـي يتعلـق بالـسياسة الوطنيـة                     
للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني ويتضمن جمموعة من مؤشرات النتائج ومؤشـرات العمليـات           

. ر الـسنوية الـواردة مـن املؤسـسات بـشأن حالـة تنفيـذ اإلجـراءات يف اخلطـة                   اليت تشمل التقاري  
وقد تضمنت األنشطة يف إطار خطـة العمـل أيـضاً إجـراء مناقـشات وتقـديرات ورفـع تقـارير،                     
مع مشاركة ناشـطة مـن مـوظفي تلـك املؤسـسات ونـساء مـن املنظمـات االجتماعيـة واجملتمـع                      

  .املدين
الـيت سـوف    ( خطط إلجراء تقييم شامل خلطة العمل        ، هناك ٢٠١١وفيما يتعلق بسنة      

) تشمل تقييماً بشأن سّد الثغرات يف املسائل اجلنسانية وتـشمل تقريـراً بـشأن التقـدم املؤسـسي              
. وصــياغة خطــة العمــل الثانيــة اخلاصــة بالــسياسة الوطنيــة للمــساواة واإلنــصاف بــني اجلنــسني   

شاركة عريـضة مـن قطاعـات ومؤسـسات         وسوف يتصدر هذه العملية املعهد الوطين للمرأة مبـ        
  .أخرى ومنظمات اجملتمع املدين

ومثـــة إجنـــاز هـــام حتقـــق أثنـــاء هـــذه الفتـــرة وهـــو إدراج الـــسياسة الوطنيـــة للمـــساواة    
، يف ٢٠١٤-٢٠١١واإلنــصاف بــني اجلنــسني وخطــة عملــها يف خطــة التنميــة الوطنيــة للفتــرة 

تعزيـز الـسياسة نظـراً ألهنـا أصـبحت      القطاع االجتماعي على وجه التحديـد، وهـو مـا يـستلزم             
  .أولوية حكومية، مع إجراءات للمتابعة بشأن تنفيذها من اهليئات املختصة

  
  العنف املرتكب ضد املرأة    

 فيما يتعلق بطبيعـة حـوادث العنـف    :طبيعة حوادث العنف ضد املرأة املُبلَّغ عنها   ) أ(  - ٧
لها اجلهـاز القـضائي علـى العنـف الـذي تعانيـه             ضد املرأة املُبلغ عنها، تركّز املعلومات اليت سجّ       

قـانون العنـف العـائلي    : املرأة يف إطار قـانونني متـوافرين للمـرأة يطالبـان حبيـاة ختلـو مـن العنـف               
ومـع ذلـك، مـن    ). ٨٥٨٩القانون رقم (وقانون جترمي العنف ضد املرأة ) ٧٥٨٦القانون رقم   (

بلغ عنه، وبالتايل فإن البيانـات تعتـرب معنيـة      األمهية توضيح أن السجالت ال حتّدد نوع العنف املُ        
ويتـضمن جـزء مـن التحليـل الـذي إجـراءه قـسم اإلحـصاءات                . بإنفاذ كل قـانون مـن القـوانني       
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ــسنة      ــة القــضائية ل ــسلطة القــضائية، احلولي ــابع إلدارة التخطــيط يف ال ــشأن املالمــح  ٢٠٠٩الت  ب
جل مـسألة العنـف العـائلي، تبـيَّن          حمكمة خمتلطة تعا   ٥٩ حمكمة متخصصة و     ١٢البارزة ألعمال   
 قـضية قيـد النظـر يف        ١٠٠ يف املائـة مـن كـل         ٨٥، جرت تسوية حوايل     ٢٠٠٩أنه خالل سنة    

  .هذا اجملال
ــة أيــضاً أن مــا جمموعــه       قــضية ُعرضــت أمــام حمــاكم العنــف   ٥٢ ١٠٤وتــذكر احلولي

يـادة، وكـان    حيـث حـدثت ز    ٢٠٠٧العائلي، وهـي متثّـل الـسنة الثانيـة علـى التـوايل منـذ سـنة                  
أكثـر مـن العـدد    )  يف املائـة ١٣,٢( قـضية  ٦ ٠٩٢أعلى رقم يف العقد كله، فيما يتعلق بفـارق        

  ).٦انظر املرفق  (٢٠٠٨املُبلغ عنه يف سنة 
 فيما يتعلق هبذا املوضـوع، فـإن    :عدد اجلزاءات وأنواع األحكام املفروضة على اجلناة      ) ب(

التـابع إلدارة التخطـيط يف الـسلطة القـضائية علـى            البيانات املتاحة تتأتى من قسم اإلحـصاءات        
 يف املائــة مــن ٩٠,٩وهــي تــذكر أن نــسبة . ٢٠٠٩النحــو املُــدَرج يف احلوليــة القــضائية لــسنة  

ــدانني   ــسبة   ) ٤ ٩٦٩(األشــخاص امل ــذكور ون ــاث  ٩,١كــانوا مــن ال ــّن مــن اإلن ــة كُ .  يف املائ
 قـضية يف سـنة   ١٨ املـرأة مـن      وارتفعت اجلـزاءات املفروضـة مبقتـضى قـانون جتـرمي العنـف ضـد              

  . يف السنة التالية١١٨ إىل ٢٠٠٨
 فيمــا يتعلــق هبــذا املوضــوع، ال تتــوافر     :تعويــضات جــرب الــضرر املمنوحــة للــضحايا    ) ج(

وبـالرغم مـن أن هـذا يـنص عليـه القـانون،             . معلومات إحصائية تبيِّن هذه احلالة اليت تفيد املرأة       
  . عن القرار كوحدةفإن املبلغ النقدي للعقوبة ليس منفصالً

وبغية رصد إنفاذ هذا القانون التشريعي، اختذت إجـراءات شـىت لغـرض كفالـة إنفـاذه                   - ٨
ويرد أدناه بعـض مـن هـذه        . وأيضاً لكفالة احلق األساسي للمرأة يف إمكانية اللجوء إىل القضاء         

  .اإلجراءات
احلـاالت نقـص يف   وفيما يتعلق مبـسألة قتـل اإلنـاث، مـن األمهيـة اإلشـارة إىل أن عـدد              

 ١٩، وهي السنة اليت صدر فيها القانون، حيث بلغ العدد اإلمجايل لقتلـى اإلنـاث                ٢٠٠٧سنة  
 امــرأة ٥٢، قُتلــت أعــداد مــن النــساء بلغــت ٢٠١٠ويف ســنة . حالــة فيمــا يتعلــق بتلــك الــسنة

وكان أكثـر الـدوافع شـيوعاً يتـصل بنـوع اجلـنس، حيـث خيـص هـذا عـدد                  . بسبب دوافع شىت  
 حــاالت قتــل إنــاث، وكانــت بقيــة العــدد بــدوافع الــسطو والثــأر ١٠ قتــل، وكانــت  حالــة١٩

  .ومشاكل املخدرات ضمن أمور أخرى
 حبملـة   ٢٠١٠ومن األمهية مالحظة أنه جرى االضطالع خالل الربع األخري من سـنة               

مـع  “ انعـدام االعتـداء   ”شديدة بـشأن منـع العنـف ضـد املـرأة، مـع االنـضمام للحملـة الدوليـة                    
وأدرجـت احلملـة املؤسـسية احلـق يف العـيش مـع التحـرر مـن                 . “حـان الوقـت   ”لة الوطنية   احلم
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ويبــدو أن احلملــة كانــت عــامالً مــن عوامــل حــدوث اخنفــاض يف عــدد حــاالت قتــل   . العنــف
ديــسمرب، ومل /ويف احلقيقــة، مل حتــدث حــاالت قتــل إنــاث خــالل شــهر كــانون األول. اإلنــاث

  .٢٠٠٧يكن األمر كذلك منذ سنة 
، مثـة تطـّور     “يما يتعلق بالنظام الوطين للتصّدي للعنـف داخـل األسـرة والوقايـة منـه              وف  

ــم    ــانون رقـ ــول القـ ــدعاة للترحيـــب يتمثـــل يف دخـ ــاذ يف ٨٦٨٨مـ ــز النفـ ــانون ١٨ إىل حيِّـ  كـ
وجـرى إنـشاء    . ، ومبقتـضاه تغّيـر اسـم النظـام الـوطين ومت توسـيع نطاقـه               ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

ف ضد املرأة والوقاية منـه والتـصدي للعنـف داخـل األسـرة، وهـذا                النظام الوطين للتصّدي للعن   
  .تضّمن إنشاء هيئة سياسية وفنية معاً لضمان أن يؤّدي النظام وظائفه بشكل صحيح

وفيما يتعلق بالتحرش اجلنسي، اضـطلعت حكومـة كوسـتاريكا بتنفيـذ القـانون بـشأن                  - ٩
ــن ج      ــدارس كجــزء م ــسي يف مكــان العمــل ويف امل ــة التحــرش اجلن ــا التنظيمي ــضمَّن . هوده ويت

، تعـــديل القـــانون بـــشأن ٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٢١، الـــذي اعُتمـــد يف ٨٨٠٥القـــانون رقـــم 
ــة؛ وهــو يــشمل      التحــّرش اجلنــسي يف مكــان العمــل واملــدارس وذلــك بتعزيــز التــدابري التنظيمي

وجيـب  . اشتراط أن يكون لدى أرباب العمل موظفون مع التدريب على منع التحرش اجلنسي            
إلبالغ عن أية اّدعاءات حبدوث حترش جنسي داخـل القطـاع العـام إىل مكتـب أمـني املظـامل،                    ا

ويف القطــاع اخلــاص واملؤســسات التعليميــة جيــب اإلبــالغ إىل املديريــة الوطنيــة وهيئــة تفتــيش    
وقـد أُمهِلـت قطاعـات األعمـال واهليئـات       . العمل التابعـة لـوزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي          

عامــة واخلاصــة فتــرة ثالثــة أشــهر لتعــديل سياســاهتا الداخليــة لالمتثــال للقــانون    واملؤســسات ال
وأُعلــن أن حــاالت التــصاحل اإلداريــة والقــضائية غــري جــائزة مبقتــضى القــانون اجلديــد   . اجلديــد

  ).٧انظر املرفق (
وفيما يتعلق باملعهد الوطين للمرأة فإنه من جانبه، إىل جانـب مؤسـسات عامـة أخـرى                   

محاية ضـحايا هـذا النـوع مـن العنـف والتمييـز وذلـك مبـساعدة الـضحايا مـن خـالل                       يدعو إىل   
وفيمـا خيـص تعزيـز احلقـوق، يـوفّر          . اإلجراءات القانونيـة واإلداريـة وعـرض دعـم نفـساين هلـن            

املعهــد الــوطين للمــرأة التــدريب ألربــاب العمــل يف القطــاعني العــام واخلــاص بــشأن الــصكوك   
ت الوطنيـة الـيت حتمــي حقـوق اإلنـسان للمــرأة ضـد مجيـع أشــكال       القانونيـة الدوليـة والتــشريعا  

  .العنف والتمييز، مبا يف ذلك التحّرش اجلنسي يف مكان العمل ويف املدارس
ويف القطاع اخلاص، اضطُلع بأنشطة مع الـشركات الـيت أظهـرت اهتمامـاً واضـحاً يف                   

ان العمـل، والـيت تـساعد       تشجيع موظفيها على استخدام السياسات املسؤولة اجتماعيـاً يف مكـ          
  .على تعزيز املمارسات الوقائية اجليدة واحترام حقوق العمل للمرأة
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بيان أسباب عدم قيام نظـام العدالـة مبعاجلـة شـكاوى التحـرش اجلنـسي املـشار            ) أ(  - ١٠
 ينبغي التوضيح بأن الشكاوى املقدمة لقيت       . من تقرير الدولة الطرف    ١٢٦إليها يف الفقرة    

 مــن التقريــر اجلــامع للتقريــرين اخلــامس     ١٢٦رضــت عقوبــات؛ وتــشري الفقــرة    اســتجابة وفُُ
والــسادس إىل أن العقوبــات املوصــى هبــا يف احملكمــة االبتدائيــة ُخفِّــضت يف بعــض احلــاالت يف   

  .حمكمة االستئناف
مــا هــي التــدابري الــيت تتــوخى الدولــة الطــرف اختاذهــا لتــدريب املــوظفني الــوطنيني    )ب(

 ينبغـي اعتبـار القـانون بـشأن التحـّرش اجلنـسي والتعـديالت الـيت            .وق املرأة اجلامعيني على حق  
 مبثابة تدابري تـسعى إىل تـدريب املـوظفني اجلـامعيني الـوطنيني            ٢٠١٠أبريل  /اعُتمدت يف نيسان  

فالقـــانون ُيلـــزِم مجيـــع مؤســـسات الدولـــة واملؤســـسات اخلاصـــة علـــى  . بـــشأن حقـــوق املـــرأة
وينبغي أن تستند هذه اإلجـراءات      . تدابري الوقائية ونشر القانون   االضطالع مبسؤوليتها لتنفيذ ال   

إىل املبــادئ التوجيهيــة للقــانون والــيت هتــدف إىل التنديــد بــالتمييز القــائم علــى اجلــنس ووضــع    
  .قوانني يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية بيليم دو بارا

. ية حملاولة منـع التحـّرش اجلنـسي يف جامعـات هـذا البلـد           ومثة برامج وسياسات مؤسس     
وهــذه تــشمل دورات متخصــصة وحلقــات عمــل ودورات نظاميــة وأنــشطة للتوعيــة وأنــشطة   
لالحتفاء بتـواريخ خاصـة متـصلة هبـذه القـضية، ضـمن آليـات أخـرى للتـدريب بـشأن حقـوق                       

  .املرأة
شجيع ضــحايا التحــّرش مــا هــي التــدابري الــيت تتــوخى الدولــة الطــرف اختاذهــا لتــ    )ج(

 تتـضّمن التـدابري املتخـذة لتـشجيع     .)١٣٣انظر الفقـرة  (اجلنسي على التنديد هبذه األعمال  
ضحايا العنف اجلنـسي علـى تقـدمي الـشكاوى أنـشطة مـن قبيـل احملادثـات التثقيفيـة، وحلقـات                      

داخليـة  العمل التدريبية واحلمالت للتوعيـة بالتـشريعات وتقـدمي معلومـات بـشأن اإلجـراءات ال          
امللـــصقات والكتّيبـــات  (وهتـــدف املـــواد املطبوعـــة   . للتحقيـــق يف قـــضايا التحـــرش اجلنـــسي   

. أيــضاً إىل إعــالم الطــالب والقــوى العاملــة بــشأن مــسائل التحــرش اجلنــسي        ) والكّراســات
ــن          ــا م ــة وغريه ــة الوطني ــرامج اإلذاع ــة املؤســسية وب ــة اإلذاع ــستخِدم بعــض املراكــز اجلامعي وت

  .الت للتوعية ومتكني األشخاص من اإلبالغ عن هذه األفعالاستراتيجيات االتصا
ما إذا كانت قد متت املوافقة على قانون منع التحّرش اجلنسي واملعاقبة عليه أم ال                 )د(
 علـى التعـديل علـى القـانون         ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٨ متت املوافقـة يف      ).١٣٨انظر الفقرة   (

مل واملدارس ملنـع التحـّرش اجلنـسي واملعاقبـة           بشأن التحّرش اجلنسي يف أماكن الع      ٧٤٧٦رقم  
 ٨٨٠٥وكما أشري إىل ذلك سابقاً، جرت املوافقـة علـى التعـديل مبوجـب القـانون رقـم                    . عليه

  .٢٠١٠أبريل / نيسان٢١املؤرخ 



CEDAW/C/CRI/Q/5-6/Add.1
 

10 11-28163 
 

ما إذا كانـت املبـادئ التوجيهيـة ملنـع التحـّرش اجلنـسي قـد اعُتمـدت علـى النحـو                 )هـ(
 مـن  ١٨٠ وكما أشري يف الفقرة ).١٨٠انظر الفقرة (رأة الذي أوصى به املعهد الوطين للم  

التقرير املذكور، قامت وحدة العدل بني اجلنسني التابعة لوزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي،               
وليس املعهد الوطين للمرأة، بوضع املبـادئ التوجيهيـة أو توصـيات ملكافحـة التحـرش اجلنـسي                  

ن هيئـة تفتـيش العمـل التابعـة لـوزارة العمـل             ومع ذلك، اضـطلع موظفـون مـ       . يف أماكن العمل  
. والضمان االجتمـاعي بـإجراء دورات تدريبيـة بـشأن التحـرش اجلنـسي يف قطاعـات األعمـال                  

وتـــساعد جلنـــة شـــؤون العمـــل التابعـــة للـــوزارة املـــذكورة جمـــالس إدارة العـــامالت يف إدراج   
 العمــل؛ ونتيجــة وجــرى حتــديث دليــل إجــراءات هيئــة تفتــيش  . إجــراءات داخليــة يف الالئحــة 

، يــشتمل الفــصل األول املعنــون ٢٠٠٨ملــشروع تقيــيم أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة يف ســنة  
. اآلن على الفقرة الرابعة بشأن اإلجراءات يف حاالت التحرش اجلنـسي          “ االمتيازات اخلاصة ”

وتــشمل سياســة املــساواة واإلنــصاف بــني اجلنــسني وخطــة العمــل املماثلــة لــدى وزارة العمــل   
، إجـــراءات ملنـــع ٢٠٠٩ديـــسمرب /لـــضمان االجتمـــاعي، والـــيت اعتمـــدت يف كـــانون األولوا

  ).٨انظر الفقرة (التحرش اجلنسي واملعاقبة عليه يف مكان العمل 
  

  االجتار باألشخاص واستغالهلم يف الدعارة    
 تدير الدولة االئتالف الوطين ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار بالبشر، وهـذا يـشمل              - ١١

وقـد صـدرت عـدة قـوانني ومت بـشكل كـبري تعـديل               ). ٩انظر الفقرة   (شىت املؤسسات الوطنية    
وُوضعت بروتوكـوالت   . اإلطار التشريعي احلايل بشأن االجتار باألشخاص واملسائل املتصلة به        

من أجل إجراءات يضطلع هبا خمتلف املؤسسات بغية التصّدي للحاالت احملتملة بطريقة أمشـل،              
  :املثالوعلى سبيل 

  ).ESME(بروتوكول خاص بالكيانات اخلارجية للتراسل عرب الرسائل القصرية   •  
ــسن        •   ــراد دون ال ــشأن األف ــشأن اإلجــراءات مــن أجــل مــوظفي اهلجــرة ب بروتوكــول ب

  .القانونية يف أوضاع عصيبة
أحكام ُملزِمـة مـن وزارة التعلـيم العـام بـشأن فحـص االسـتغالل اجلنـسي التجـاري يف                 •  

  .م التعليمي يف كوستاريكاالنظا
  . ضحايا االجتار بالبشر-منوذج الرعاية الشاملة للناجني   •  
  .بروتوكول من أجل إعادة ضحايا االجتار من األطفال واملراهقني إىل الوطن  •  

زيــادة علــى ذلــك، متثِّــل الفئــة اخلاصــة الــيت أتيحــت لــضحايا االجتــار يف قــانون اهلجــرة   
ن هذه املسألة، حيث أن الـضحايا تتـاح هلـم اآلن الفرصـة يف احلـصول                 اجلديد تقدماً كبرياً بشأ   
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على مجيع اخلدمات اليت قد يطلبوهنا استناداً إىل ظروفهم، مبا يف ذلك الرعاية الصحية والبدنيـة                
 ٢٠٠٥إضـافة إىل ذلـك، سـوف يـساعد إنـشاء االئـتالف الـوطين يف سـنة                   . واملالبس والطعـام  

جتـار بالبـشر والـشعبة التابعـة لـه يف اللجـان الفرعيـة علـى تعزيـز                  ملكافحة هتريب املهـاجرين واال    
  ).١٠انظر املرفق (إجراءات احلكومة بشأن املسألة 

 لـوزارة الداخليـة     ٢٠١٠وكما حـدث يف سـنوات سـابقة، ُخصِّـصت ميزانيـة يف سـنة                  
ــق خطــة العمــل          ــشر، هبــدف حتقي ــك ملكافحــة االجتــار بالب ــام وذل ــن الع ــانون واألم ــاذ الق وإنف

ــشغيليةال ــع االحتياجــات          . ت ــة مجي ــة تغطي ــة أكــرب بغي ــضل ختــصيص ميزاني ــن األف ــه م ــم أن ورغ
واالستخدام األمثل لألعمال الواردة يف اخلطة، ُبذلت جهـود هامـة باسـتخدام املـوارد احملـدودة         

  .ملنع االجتار وكشفه
ويبــذل مكتــب تقــدمي اخلــدمات للــضحايا التــابع ملكتــب املــّدعي العــام كــل جهــد             
ويف غالبيـة احلـاالت،   . ة إىل احلاالت اليت يتلقاها ولتلـك احلـاالت املقدمـة يف احملكمـة       لالستجاب

تكون املوارد املالية املتاحة غري كافيـة؛ وتعتـرب املـساعدة الـيت تقـدمها املنظمـات غـري احلكوميـة                     
  .غاية يف األمهية للعمل ملتابعة هذا اجملال ولتقدمي املساعدة اليت يتطلبها الضحايا

، تولـــت ٢٠٠٢ التوقيـــع علـــى بروتوكـــول بـــالريمو والتـــصديق عليـــه يف ســـنة  ومنـــذ  
أبريـل  / نيـسان  ٢٢ومـن مث حـدثت يف       . كوستاريكا مسؤوليتها إزاء االجتار بالبشر بشكل جاد      

قانون بشأن محاية الضحايا والشهود وغريهـم مـن     ”، و   ٨٧٢٠، مع نشر القانون رقم      ٢٠٠٩
 وهـــي تعـــديالت وإضـــافات علـــى مدونـــة  -يـــة األشـــخاص املـــشاركني يف اإلجـــراءات اجلنائ

، تغـيريات هامـة علـى التـشريعات اجلنائيـة وفقـاً ملبـادئ               “اإلجراءات اجلنائيـة والقـانون اجلنـائي      
  .احلماية، وتناسبية الوسائل مع الغايات، والضرورة، والسّرية

  
التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف جلمــع بيانــات مــصّنفة حــسب نــوع اجلــنس والعمــر    

  .واألصل العرقي واجلنسية واملناطق فيما يتعلق باملسألة سالفة الذكر
عندما أقـدمت كوسـتاريكا، بـالتوقيع والتـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                     

ــساء        ــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــا ملن ــة وبروتوكوهل اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
بسلسلة من املسؤوليات الوطنيـة والدوليـة مـن حيـث منـع             واألطفال، واملعاقبة عليه، اضطلعت     

االجتــار باألشــخاص واملعاقبــة عليــه والتــصدي لــه، مبــا يف ذلــك التــدابري الراميــة إىل معاجلــة           
احلاجات اخلاصة لضحايا االجتار ولتعليل العوامل اليت متيزه عن جرائم أخرى يف سياق اجلرميـة               

 حتــدياً معقّــداً يتطلــب اســتجابة شــاملة ومــشتركة بــني ومتثــل االلتزامــات املــضطلع هبــا. املنظمــة
وقد عززت احلكومـة اإلطـار املؤسـسي بإنـشاء االئـتالف الـوطين ملكافحـة هتريـب          . املؤسسات
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املهاجرين واالجتار بالبشر وجعـل أمانتـه الفنيـة واحـدة مـن أكثـر املـصادر املوثوقـة للمعلومـات              
  .بشأن هذه املسألة

ــدريب لل    ــد أجريـــت دورات تـ ــار   وقـ ــحايا االجتـ ــشأن التعـــّرف علـــى ضـ مـــسؤولني بـ
باألشخاص ومساعدهتم؛ ومع ذلك، ال تتوافر بيانات مصّنفة حسب اجلـنس والعمـر والغـرض               

ــضحايا االجتــار    . مــن االجتــار واألصــل العرقــي للــضحايا   ــة ل ــه ال توجــد مــآوى رمسي ورغــم أن
ة لفتـرات قـصرية   باألشخاص، أحالت احلكومة بعـض الـضحايا إىل مالجـئ رمسيـة تابعـة للدولـ          

  .األجل، وهي توفّر الرعاية األساسية للنساء والقُّصر
وتعتمــد احلكومــة مــراراً علــى منظمــات غــري حكوميــة ومنظمــات دينيــة لتقــدمي رعايــة   

وتلقــى الــضحايا األجانــب نفــس اخلــدمات مثــل      . متخصــصة لــضحايا االجتــار باألشــخاص   
ــن كوســتاريكا   ــواطنني م ــد ســاعد الربوتوكــول املعــ  . امل ــذي   وق ــة وال ــة الفوري ــدمي الرعاي ين بتق

شاركت يف وضعه عدة مؤسسات حكومية، على حتديد اخلطـوات الـيت ينبغـي أن تتبعهـا كـل                   
وقـد  . مؤسسة بغية تفّحص الضحايا والتعّرف عليهم ومحايتـهم وتقـدمي الرعايـة الـشاملة إلـيهم               

.  حـىت اآلن   ٢٠٠٩ سـنة    وفّر فريق االستجابة الفورية الرعاية للضحايا احملتملني منـذ إنـشائه يف           
وقّدمت احلكومة خدمات قانونية ونفسية حمدودة وهي تسلِّم بضرورة بـذل مزيـد مـن اجلهـود      

وأضاف قانون جديـد خـاص بـاهلجرة صـار سـارياً       . إلعادة إدماج الضحايا يف جمتمعاهتم احمللية     
ــذ آذار ــة “ ضــحية االجتــار  ”٢٠١٠مــارس /من ــة هجــرة ”مبثاب ــسماح بتقــ “فئ ــايل ال دمي ، وبالت

  ).١١انظر املرفق (تأشريات اإلقامة املؤقتة إىل األجانب ضحايا االجتار بالبشر 
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نفّــذت كوســتاريكا اخلطــة الوطنيــة للقــضاء علــى      - ١٢

، الــيت تــضمَّنت ٢٠١٠-٢٠٠٨االســتغالل اجلنــسي التجــاري لألطفــال واملــراهقني، يف الفتــرة 
  .ؤسساتأنشطة مشتركة بني امل

، تواصل بذل اجلهود الراميـة إىل تـدريب القـائمني علـى الـسياحة               ٢٠٠٩وخالل سنة     
وبالتنسيق مـع معهـد الـسياحة يف كوسـتاريكا، ُنظّمـت عـدة              . بشأن مسألة االستغالل اجلنسي   

حلقات عمل رعاها املسؤولون من املعهد الوطين للمرأة، والـسلطة القـضائية، واملديريـة العامـة            
هلجرة واألجانب، ووزارة العدل والسلم واجمللس الوطين للطفولة مـن أجـل املـسؤولني              املعنية با 

من قوات شرطة السياحة وشرطة اهلجرة من خمتلف أحنـاء البلـد، مبـا يف ذلـك سـان كـارلوس،                     
إضـــافة إىل ذلـــك، أضـــيف التـــدريب بـــشأن االســـتغالل اجلنـــسي . وغولفيتـــو وســـان خوســـيه

طــة، ومبثابــة أحــد املتطلبــات مــن أجــل التــرخيص ملتعّهــدي    التجــاري، باعتبــاره جــزءاً مــن اخل 
السياحة، وبالتايل جعل التدريب حول هذه املسألة إلزاميـاً بالنـسبة ألي شـخص مـن متعهـدي                  

  .السياحة الراغبني يف أن يصبحوا معتمدين هلذه األعمال
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 ، قامـــت احلكومـــة، يف معظـــم الـــسنة األخـــرية الـــيت تتـــوافر بـــشأهنا ٢٠٠٨ويف ســـنة   - ١٣
 حالة حمتملة لالجتـار بالبـشر وقـد صـدر احلكـم باإلدانـة يف                ١٨إحصاءات رمسية، بالتحقيق يف     

وتعهــدت . ٢٠٠٧مخــس حــاالت جلــرائم االجتــار بالبــشر، باملقارنــة إىل حــاليت إدانــة يف ســنة    
احلكومــة برعايــة وحــدة ملكافحــة االجتــار والتــهريب وهــي مكونــة مــن ســتة وكــالء مفوَّضــني، 

  .ثيق مع احلكومات األجنبية يف حاالت االجتار باعتباره جرمية عرب وطنيةوهي تعمل بشكل و
، عقوبـة   ٢٠٠٩أبريـل   / مـن القـانون اجلنـائي، الـيت ُعـدِّلت يف نيـسان             ١٧٢وتقّر املادة     

 سنوات بالنسبة لنقل أشخاص عـرب احلـدود أو داخـل البلـد             ١٠ إىل   ٦السجن ملدة تتراوح من     
ي أو االسـتعباد اجلنـسي وأعمـال أو خـدمات الـسخرة، أو              ألغراض الدعارة، أو العمل القـسر     

وحتظـر املـادة أيـضاً      . زواج االسترقاق، أو التسّول أو غري ذلك مـن أشـكال خـدمات الـسخرة              
التبّني املخالف لألصول، وهو مفهوم ال يوجد يف التعريف املتفـق عليـه دوليـاً اخلـاص باالجتـار                    

 ســنة يف حــاالت الظــروف املــشّددة، عنــدما ١٦ إىل ٨وتــزداد العقوبــة بالــسجن مــىن . بالبــشر
يتجىن املتـاجر باألشـخاص علـى القُـّصر أو يرتكـب أفعـال االحتيـال أو العنـف أو الترهيـب أو                       

 مشّددة مبا فيه الكفاية وتتناسـب       ١٧٢وتعترب العقوبات اليت أنشأها التعديل على املادة        . القسر
 ٣٧٦ إضافة إىل ذلـك، فـإن املـادتني          .مع العقوبات عن جرائم خطرية أخرى، مثل االغتصاب       

 من القانون اجلنائي حتظران االجتار بالقُّصر، وإقرار عقوبة السجن من سـنتني إىل أربـع   ٣٧٧و  
  .سنوات

، ٢٠٠٩يوليـه  / بشأن اجلرمية املنظمة والذي اعُتمد يف متوز    ٨٧٥٤ويأذن القانون رقم      
اتفيـة وتـوافر األدلـة قبـل احملاكمـة          باستخدام إجراءات خاصة، مثل التنـّصت علـى املكاملـات اهل          

ومــع ذلــك، أّدى عــدم الــوعي بالتــشريعات  . مــن أجــل مالحقــة حــاالت االجتــار باألشــخاص 
اجلديدة إىل احلّد من إنفاذه، وواصلت احلكومـة اسـتخدام نظـم أساسـية أخـرى ملالحقـة جنـاة                    

  .االستغالل اجلنسي للقُّصر
  

  لعامةاملشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة ا    
مل يــتم تعــديل القــانوين املعــين، بيــد أن إصــالحات قانونيــة أخــرى أســفرت عــن نتــائج    - ١٤

، صــدر ٢٠٠٩ففــي ســنة  . تتجــاوز مــا كــان ســيتحقق مــن التعــديالت املقترحــة علــى املــواد    
) ٢٠٠٩أغــسطس /، آب٨٧٦٥القــانون رقـم  (اإلصـالح القــانوين الـشامل للقــانون االنتخـايب    

احلصة الدنيا ملشاركة املرأة يف نظـام يقـوم علـى املـساواة بـني اجلنـسني                 حيث غيَّر احملافظة على     
نــسبة ( يف املائــة للرجــال ٥٠ يف املائــة للنــساء و ٥٠: وتوزيــع املناصــب العامــة حــسب اجلــنس

وعندما يكون العدد اإلمجايل ألعضاء وفد من الوفـود أو          ). املرأة للرجل أو نسبة الرجل للمرأة     
 هيئة معيَّنة عدداً فرديـاً، ال جيـوز أن يتجـاوز الفـرق بـني عـدد الرجـال                    بطاقة انتخاب أو يف أية    
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، وجيب أيضاً أن ُيطبَّق مبدأ التعـادل علـى اهليئـات            ١وعدد النساء الداخلني يف املوضوع العدد       
  .الداخلية لألحزاب السياسية

مبوجـب  وُتطبَّق االشتراطات املتعلقة بالتعادل والتوزيع على الوظائف املنتخبة فحسب            
نظام التمثيل التناسيب، الذي يشمل اهليئات اجلماعية، بيد أنه ليس مبوجب نظام األغلبيـة، الـيت                

ومع ذلـك، وبعـد مـشاورات عديـدة بـشأن التعـديالت،             . ُتشَغل فيها الوظائف بشخص واحد    
ــم       ــرار رق ــا، مبوجــب الق ــة العلي ــة االنتخابي ــضت احملكم ــضرورة أن تــنظّم  E8-2010-3671ق ، ب

ــة،      األحــزاب  ــيس اجلمهوري ــة ونائــب رئ ــيس اجلمهوري ــوائم مرشــحيها ملنــصب رئ ــسياسية ق ال
والُعمد ونّواب العمد، واملفوضني ونواب املفوضني بطريقة حبيـث إذا كـان رجـل يـرأس قائمـة              

. املرشحني يف االنتخابات، جيب أن يكـون املرّشـح للمنـصب اآلخـر امـرأة والعكـس بـالعكس                  
از تقدُّم كبري جّسده التغيري من نظام احلـصص إىل نظـام قـائم    وينبغي التأكيد على أنه رغم إحر  

على التعادل، ال يزال هناك حتدٍٍ هام من حيـث ضـمان التعـادل بـني اجلنـسني يف رؤسـاء قائمـة                       
  .املرشحني يف االنتخابات، نظراً ألن هذه املسألة مل ُتدَرج يف اإلصالح

 للتــدريب والبحــث يف جمــال  مــن قــانون االنتخــاب، أُنــشئ معهــد٣٠٩ووفقــاً للمــادة   
ــا    ــة العلي ــة لتوســيع نطــاق عمــل احملكمــة االنتخابي وُيخــّصص املعهــد إىل التخطــيط  . الدميقراطي

وإجراء برامج التدريب للمواطنني واألحـزاب الـسياسية بغيـة تعزيـز املمارسـة الفّعالـة للحقـوق                  
  .ساينالسياسية وتعزيز الثقافة املدنية؛ وهو مكلّف أيضاً بالعمل مبنظور جن

ــّر القــانون رقــم      ديــسمرب / كــانون األول٢٧، املنــشور يف ٨٩٠١إضــافة إىل ذلــك، أق
 من اجلريدة الرمسية، اشتراط نـسبة مئويـة دنيـا ملـشاركة املـرأة يف تـولّي                  ٢٥١ يف العدد    ٢٠١٠

وجيــب أن تتــسم عــضوية جمــالس  . قيــادة الرابطــات واالحتــادات واملنظمــات الــيت ال تــدر رحبــاً  
نظمات باملساواة، وإذا كان العـدد اإلمجـايل لألعـضاء عـدداً فرديـاً، ال جيـوز أن              إدارات هذه امل  

  .١يتجاوز الفرق بني عدد الرجال وعدد النساء 
، مـن األمهيـة مالحظـة أنـه رغـم           وفيما يتعلق باملناصب اليت يقررهـا االنتخـاب الـشعيب           

.  ال ُتطبَّـق قاعـدة التعـادل       ،٢٠١٠فربايـر   /القانون ُعدِّل قبـل االنتخابـات الوطنيـة يف شـباط           أن
وطُبِّقـت  . الـسياسية للمـرأة   وبدالً من ذلك، ُتستخَدم اشـتراطات احلـصص بالنـسبة للمـشاركة             

 ٢٠١٠ديــــسمرب / كــــانون األولالتعــــادل ألول مــــرة أثنــــاء االنتخابــــات البلديــــة يف قاعــــدة
  ).١٢املرفق  انظر(

طين لنــساء الــشعوب وتــشارك املــرأة يف الــشؤون الــسياسية مــن خــالل االجتمــاع الــو    
 إقليمـاً  ٢٤األصلية، وهو منتدى لنساء الشعوب األصلية أنشأ جلنة متثّـل املنظمـات النـسائية يف     

  .خيص الشعوب األصلية
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ــوز    ــشئت يف مت ــه /وأُن ــشعوب األصــلية،     ٢٠٠٨يولي ــساء ال ــوطين لن ــة االجتمــاع ال  جلن
 رائدة نـسائية تنتمـي إىل       ٢٤وهذه اللجنة مؤلفة من حوايل      . مبساعدة من املعهد الوطين للمرأة    

، إىل جانــب )باحلــّد املمكــن(الــشعوب الثمانيــة األصــلية، مــع وجــود ممثلــة واحــدة لكــل إقلــيم 
 ثقـايف   -وأتـى هـؤالء النـسوة معـاً يف املقـام األول إلنـشاء منتـدى سياسـي                   . مهاجر من غنـويب   

خل وخارج أقـاليم    حيث ميكن هلن وضع استراتيجيات للتعامل مع املسائل واملطالب النامجة دا          
  .الشعوب األصلية واليت تؤثّر على نساء الشعوب األصلية

 امــرأة مــن نــساء الــشعوب األصــلية ينــتمني إىل شــعوب   ٢٤، تلقــى ٢٠٠٩ويف ســنة   
كابيكار، وبريربي، وماليكو، وهويرتار، وتريابـاس، وبرونكـا، وغنـويب، مبـا يف ذلـك مهـاجرة                 

وة مــن تــدريب نــساء أخريــات مــن الــشعوب مــن غنــويب، التــدريب لكــي يــتمكن هــؤالء النــس
ويف املتوسـط، اضـطلع   . األصلية على مواضيع حقوق متلُّك األرض، والثقافة والتعليم والـصحة       

ــة         ــصحة والثقاف ــيم وال ــشأن مواضــيع ختــص اإلقل ــها، ب ــة لكــل من ــأربع دورات تدريبي هــؤالء ب
 ١٣ للـشعوب األصـلية يف        جمتمعـاً مـن اجملتمعـات احملليـة        ٢٣وعموماً، تلقى التدريب    . والتعليم

  :إقليماً للشعوب األصلية، كما يلي
، )ملـريوك (واتـسي، سـوكي، سـيبوجو، شـريوليس، آمـوبري، بـريا             : تاالمانكا بريربي   •  

  ؛)إقليم واحد(كيكولدي 
  ؛)إقليم واحد(الربوغريسو سيبوجو، غافيالن كانتا : تاالمانكا كابيكار  •  
  ؛)إقليم واحد(تريابا   •  
  ؛)إقليمان(بالينكيس توجنييب ومارغاريتا : غواتوسو  •  
  ؛)إقليم واحد(زاباتون   •  
، بيتـا   )جلنـة بوريكـا   (أبروجـو مونتيزومـا، نيفرييبوتـدا تابعـة الس فيغـاس            : أقاليم غنويب   •  

ــو   ــانيو براف ــونا(دي ك ــوس     )ال كاس ــاجو ل ــا، ب ــا دي أوس ــو ال غون ــونا، ألت ، ال كاس
  ؛)مخسة أقاليم(إنديوس 

  ؛)إقليم واحد(اكوار، تسيبرييناك ألتو ب: شرييبو  •  
  ).إقليم واحد(راي كوريه   •  

، ُنظِّمت مـشاورة وحلقـة تدريبيـة بـشأن احلقـوق الـسياسية لتـدريب                ٢٠١٠ويف سنة     
 حيـث   - بوينـوس أيـرس، سـان خوسـيه، تاالمانكـا وال كاسـونا               - امرأة يف أربعة أمـاكن       ٤٠

وأُعـدت وثيقـة بـشأن    . الشعوب األصـلية اقُترحت مواد بشأن املشاركة السياسية وتنظيم نساء  
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حنن، نساء الشعوب األصلية، نواصل الـدفاع عـن حقوقنـا         ”املشاركة السياسية للمرأة، بعنوان     
وسوف ُتطَبع الوثيقـة هـذه الـسنة، إىل جانـب إنتـاج فـيلم               ). يف اختاذ القرار واحلقوق التنظيمية    

 املـسجل باللغـات اإلسـبانية       سينمائي وشرائط تسجيلية وأقـراص مدجمـة تـدور حـول املوضـوع            
  .وغنابري وكابيكار وبريربي

 امـرأة مــن نـساء الــشعوب   ٣٠، عقـد اجتمــاع حـضره   ٢٠١٠وحـدث أيـضاً يف ســنة     
األصــلية ونــساء ينحــدرن مــن أصــول أفريقيــة، وُعقــد لعــرض خمتلــف جــداول أعمــال منتــدى    

ة النـــساء إريريــا، ومنتــدى النــساء املنحــدرات مــن أصــول أفريقيــة ونــساء مــستيزو، وشــبك          
وكان اهلدف هو وضع أولوية للمواضيع املشتركة بـني جـداول األعمـال الثالثـة،               . الكاريبيات

  .من أجل عرضها بعد ذلك على املؤسسات املعنية
وعقب ذلك االجتماع، ُنظمت مائدة مستديرة مع املؤسـسات املعنيـة لعـرض جـدول                 

موعـات الـثالث، بـشأن املواضـيع        األعمال والتفاوض حول هذا اجلدول الذي اتفقت عليـه اجمل         
وعقــب انتــهاء اجتمــاع املائــدة . ذات األولويــة اخلاصــة بــاألرض واإلســكان والــصحة والتعلــيم

املستديرة، نظمت حلقة عمل لتقييم ووضع خطة اجتاهات مـن أجـل املتابعـة بـشأن االتفاقـات                  
  .مع املؤسسات

ون مـع نـساء مـن اجملتمعـات         وفيما يتعلق بنساء الشعوب األصلية، ُنفِّذت أعمال بالتعا         
احمللية يف باجو شـرييبو، بـاملرياس، نامالـدي، بـوزو ازول، سـريو أزول، بونتـا دي النـزا، تـايين                      

وخـالل الـسنتني    . ، غـافيالن، سـرييري، جـابوي، سـيبوجو وألتـا تاالمانكـا            )وادي ال استريال  (
من هـذه اجملتمعـات      امرأة من نساء الشعوب األصلية       ٥٠األخريتني، جرى مشول ما يزيد على       

  .احمللية
وحالياً يشارك بعض من هـؤالء الرائـدات مـن نـساء الـشعوب األصـلية يف مفاوضـات                     

 والـيت   -بني الشبكات ومع املؤسسات، وبالتايل حماولة إظهار مهارات قيادة متجددة وواعـدة             
 جرى إدماجها بدعم من املعهـد الـوطين للمـرأة علـى وجـه اخلـصوص، وبـالطبع متكـني هـؤالء                     

ويف إطار املعهد الوطين للمرأة، جـرى تعزيـز تبـادل اخلـربات مـن خـالل االجتماعـات           . النسوة
  .اإلقليمية لنساء الشعوب األصلية، اليت حضرها أعضاء وفود من خمتلف اجلماعات احمللية

وفيما يتعلق بالنساء املنحدرات من أصل أفريقي، عقـدت اجتماعـات بـشأن املواضـيع            
اإلقليميـــة، واحلقـــوق الثقافيـــة، واهلويـــة الثقافيـــة، واملنظمـــة القانونيـــة واألثـــر الواقعيـــة : التاليـــة

وجــرت مناقــشات بــشأن الواقــع اإلقليمــي والــسياسي والثقــايف الــذي  . االجتمــاعي والــسياسي
يؤثر على املرأة بوجه عـام، وعلـى النـساء املنحـدرات مـن أصـل أفريقـي بـصفة خاصـة، بـشأن                        

 االقتـصادية والثقافيـة وبـشأن مقترحـات مـن أجـل تلبيـة               -ية   االجتماع -حقوقهن االجتماعية   
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وُيعَترب من األمهية مبكـان إجـراء اتـصاالت بـني كـثري مـن قيـاداهتن وغـري                   . احتياجاهتن األساسية 
  .ذلك من الشبكات اإلقليمية والوطنية والدولية

  
  القوالب النمطية والتعليم    

شكلة القوالـب النمطيـة واألدوار التقليديـة        فيما يتعلـق باسـتراتيجية الدولـة للتـصّدي ملـ            - ١٥
للجنسني، يـنظِّم املعهـد الـوطين للمـرأة، عـن طريـق وحداتـه التقنيـة، دورات لتـدريب مـوظفي                

  .اخلدمة املدنية وعامة اجلمهور بشأن املسائل اجلنسانية وحقوق اإلنسان
علـى  وتتناول هذه الـدورات مواضـيع تتـصل بأسـاطري وقوالـب منطيـة جنـسانية تعمـل                     

إدامة التمييز والعنف ضد املرأة يف جماالت مثل األسرة والعمالـة والتعلـيم واألنـشطة الترفيهيـة،                 
ويتقـرر موضـوع كـل      . وإمكانية اللجوء إىل العدالة، واخلدمات الصحية، واملشاركة الـسياسية        

وعي العنف القائم علـى نـ    : دورة وفقاً جملال التركيز لكل وحدة من الوحدات التقنية للمؤسسة         
اجلــنس، وتكــوين اهلويــة واخلطــط احلياتيــة، ونــشاط املــرأة يف جمــال املواطََنــة والقيــادة، والوضــع 
القانوين للمرأة وحقوق اإلنسان، واملعلومات املتخصصة، وتعزيـز الـسياسات العامـة، والتنميـة              

  .اإلقليمية
الـسياسة   الـواردين يف    ٣ و   ١وجيدر بالذكر أيـضاً أنـه ُبـذلت جهـود يف إطـار اهلـدفني                  

الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني، لتعزيز املشاركة يف املـسؤولية االجتماعيـة يف رعايـة               
ــيم والثقافــة    ــذلت جهــود  . األشــخاص املعــالني، وخــصوصاً يف قطاعــات الــصحة والتعل كمــا ُب

 لتدعيم تدريب معلمي املدارس االبتدائية العامة بشأن تعزيز املـساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني               
وحول هذه النقطة األخرية، من األمهيـة مالحظـة أن التـدريب ينـدرج يف               . يف القطاع التعليمي  

سياق مشروع يشارك اآلن يف إعداده وزارة التعلـيم العـام وجامعـة كوسـتاريكا، حتـت عنـوان                   
  .“نظام االعتراف باملدارس اليت تعلي من شأن املساواة واإلنصاف بني اجلنسني”

 مدرسة تقـع  ٥٢ معلمة من    ١٣٢ املعهد الوطين للمرأة بتدريب      ، قام ٢٠١٠ويف سنة     
يف الكانتونات ذات األولوية يف برنامج اجملتمعات احمللية اآلمنة الصحية الذي وضـعته احلكومـة               

وقام املعلمون واملعلمات بإعـداد تقييمـات ومـشاريع مدرسـية تتعلـق مبوضـوع املنـاهج                 . احلالية
سانية يف جمـال التعلـيم، متناولـة جوانـب مثـل التفـاعالت داخـل         اليت ال تراعـي االعتبـارات اجلنـ       

وتناولت هذه املشاريع التعاون مع املعلمـني واإلداريـني ومـع اآلبـاء             . الفصل الدراسي وخارجه  
  .واألمهات وطالّب الدورتني التعليميتني األوىل والثانية

لوســـائط وعلــى نفــس املنــوال، جـــرى االضــطالع بأنــشطة مـــع املــوظفني الفنــيني با         
ممـا أّدى إىل تنظـيم خمتلـف        ) أخصائّيو التواصل وخرباء الشؤون العامـة والـصحفيون       (اإلعالمية  
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ــة         ــسني وأمهي ــل سياســات تراعــي اجلن ــضايا مــن قبي ــة بق ــديات واحللقــات الدراســية للتوعي املنت
ــة يف التقــارير      ــارات اجلنــسانية، والقــضاء علــى القوالــب النمطي التخاطــب الــذي يراعــي االعتب

ــز املــساواة بــني اجلنــسني   اإلخ ــة تعزي ــة، بغي ــدريب أخــصائيي    . باري ــشأن ت ــضاً ب ــدأ العمــل أي وب
  .التواصل الشباب مع مراعاة االعتبارات اجلنسانية

 ٢٠٠٧وكان من مثار هذه االستراتيجية إنشاء جلنـة مـشتركة بـني الوكـاالت يف سـنة                    
لـك بالتعـاون مـع مكتـب أمـني         معنية بتعزيز صورة املرأة اليت تتحـّرر مـن القوالـب النمطيـة، وذ             

املظــامل املعــين بــاملرأة، التــابع ملكتــب أمــني املظــامل ومــع مكتــب املعــايري اإلعالنيــة التــابع لــوزارة  
وقــام املعهــد . الداخليــة والــشرطة واملكتــب العــام ملعــايري األداء واإلعــالم التــابع لــوزارة العــدل  

  .٢٠٠٨الوطين للمرأة أيضاً بوضع برنامج للتنفيذ يف سنة 
، جرى مـنح    )١(ووفقاً لتقرير اإلدارة الذي وضعه الصندوق الوطين للزماالت الدراسية          - ١٦

، وهــو مــا يــشكِّل نــسبة    ٢٠١٠ نوعــاً خمتلفــاً مــن الزمــاالت الدراســية يف ســنة      ٢١١ ٧٢٠
وكانت األقاليم الـيت حظيـت بـأعلى رقـم          .  يف املائة من امليزانية املخصصة لتلك الغاية       ٩٢,٨٥

 يف  ٥٦نح الدراسـية هـي سـان خوسـيه، واالجـويال وبونتارينـاس؛ وكانـت نـسبة                  ملستفيدي املـ  
وبوجـه  .  يف املائة كانوا من املناطق احلـضرية       ٤٤املائة من املستفيدين من املناطق الريفية ونسبة        

 يف املائـة مـن   ٤٩,٥٨فنـسبة  : عام، كان توزيع املستفيدين حسب نـوع اجلـنس متـساوياً نوعـاً         
  . يف املائة من الرجال٥٠,٤٢النساء ونسبة 

، وهـي جـزء مـن نيابـة وزارة التنميـة            “)٢(املضي قُدماً ”وذكرت األمانة الفنية لربنامج       
 شخــصاً، مــصّنفني ١٢٩ ٤٨٧ أن مــا جمموعــه ٢٠٠٨أكتــوبر /االجتماعيــة، يف تــشرين األول

  ).١٣انظر املرفق (حسب العمر ونوع اجلنس، استفادوا من الربنامج 
تاريكا للرياضة والتـرويح هـدف تنـشيط عـدد املمارسـات البدنيـة،              ووضع معهد كوس    - ١٧

  .واألنشطة التروحيية والرياضية اليت تنهض بأسلوب احلياة الناشطة فيما بني النساء
وتضّمنت قاعـدة بيانـات التقـارير بـشأن املـشاركة يف األنـشطة الـيت ينـهض هبـا معهـد                       

دداً بــشأن مــشاركة املــرأة يف خمتلــف   عمــوداً حمــ٢٠١٠كوســتاريكا للرياضــة والتــرويح لــسنة  
الــربامج، بغيــة تقيــيم مــستوى مــشاركتها والنــهوض باســتراتيجيات مــن أجــل زيــادة املــشاركة  

  .الناشطة واملنهجية يف النشاط البدين واأللعاب الرياضية

__________ 
  )١(  http://www.fonabe.go.cr/Informacion/Estadisticas/Documents/Informe%20de%Gestión%202010.pdf.  
  )٢(  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/casher/Costa_Rica.pdf.  
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وتضّمن الربنامج الوطين لأللعـاب إحـصاءات تبـيِّن وجـود نـسبة مـن املـرأة تـشارك يف                      
  . الرجلالربامج أكرب من

ويف إطار الربنامج املؤسـسي للزمـاالت الدراسـية، ُبـذلت جهـود هامـة لـضمان توزيـع             
  .أموال املنح الدراسية بشكل منصف بني نوعي اجلنس

وقـد غّيـرت وحــدة التـرويح التابعــة ملعهـد كوسـتاريكا للرياضــة والتـرويح هنجهــا إزاء         
ط التروحيـي التركيـز بـشكل خـالص         ويف حني اعتـادت براجمهـا للنـشا       . الترويح مبرور السنوات  

على األطفال والشباب، توّسع نطاقها يف السنوات األخرية لتشمل املسنني والنساء بوجـه عـام               
  .حيث متثّل الفئات الثالث مجيعها الفئات األكثر ضعفاً يف جمتمعنا

 وُيعَترب أحد األهداف مشول األراضـي الوطنيـة برمتـها، بيـد أنـه نظـراً ملـوارد املؤسـسة،                 
  .ركّزت براجمها على جمتمعات حملية ضعيفة خمتارة

ــنة    ، تــضّمنت األهــداف االســتراتيجية لوحــدة التــرويح التابعــة ملعهــد       ٢٠١٠ويف س
  :كوستاريكا للرياضة والترويح ما يلي

زيادة عدد التمرينات الرياضية واألنشطة التروحيية والرياضية، بغيـة النـهوض بأسـلوب               •  
  . نشاطاً طوال تلك السنة٧ ٨٨٩ ونفّذت حياة ناشطة بني النساء؛

إيالء مزيد مـن االهتمـام إىل األلعـاب الرياضـية والتـرويح يف أحنـاء املنـاطق العـشر الـيت                •  
يغطيها معهد كوستاريكا للرياضـة والتـرويح، بغيـة تعزيـز تكامـل الكانتونـات واهلويـة                 

ليت جـرى النـهوض     امرأة يف خمتلف األنشطة ا     ٥ ٦٠٠اإلقليمية؛ وشارك ما يزيد على      
  .هبا

تقدمي أنشطة تروحييـة ورياضـية يف اجملتمعـات احملليـة الـيت مل تكـن تقـّدم هبـا يف املاضـي                         •  
 يف ٣٤١وحيــث يكــون معظــم املــشاركني مــن النــساء؛ وارتفــع عــدد األنــشطة بنــسبة 

  . جمتمعاً حمليا١١٣ًاملائة ومشل 
وجرى إعداد مجيع هذه األنشطة وتوصيلها لعامة اجلمهور من خـالل املوقـع الـشبكي            

للمؤســسة، وجلــان األلعــاب الرياضــية يف الكانتونــات ومنظمــات القواعــد الــشعبية يف خمتلــف    
  .اجملتمعات احمللية

ــراراً حكيمــاً جــداً          ــا اختــذنا ق ــستخلص أنن ــستطيع أن ن ــات، ن واســتناداً إىل هــذه البيان
. براجمنا على املرأة، حيث أن مزيداً مـن النـساء يـشاركن يف هـذه الـربامج بـصفة يوميـة                    لتركيز  

ومــع ذلــك، يتمثّــل هــدفنا يف أن نقــّدم للمــرأة لــيس فقــط الفــرص الرياضــية والتروحييــة، بــل أن 
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نقّدم أيضاً التدريب الذي سوف يتيح هلا األدوات األساسية اليت حتتاجهـا لوضـع بـرامج مماثلـة                  
  .ا احملليةيف جمتمعاهت

  : فهي كما يلي٢٠١١أما األهداف فيما يتعلق بسنة   
ــن           •   ــرأة م ــن امل ــيت متكِّ ــة ال ــة والبدني ــدريبات الرياضــية والتروحيي ــشطة الت ــدد أن ــادة ع زي

املشاركة بدرجة أكرب يف السعي من أجـل أسـلوب حيـاة نـشط، وصـحة عامـة أفـضل                    
ة ذات األولويـة مـن أجـل        وضمان اجتمـاعي، وخـصوصاً يف اجملتمعـات احملليـة الـضعيف           

ــع إعــداد    . االســتثمار االجتمــاعي  ــصدد، مــن املتوق ــذا ال ــى  ٧ ٨٦٥ويف ه ــشاطاً عل  ن
  . امرأة مشاركة يف مجيع أحناء البلد ويف جمتمعات حملية خمتارة٥٩٤ ٠٠٠األقل، مع 

وبرنـامج  “ التنـشيط ”مواصـلة تـوفري مشـول الكانتونـات الـيت يتعـّين أن ختـدمها بـرامج           •  
؛ ويعمــل هــذا األخــري علــى النــهوض بأســاليب حيــاة “ا تــسري إىل األمــامكوســتاريك”

  .نشطة وصحية فيما بني النساء
عرض فرص على النساء يف اجملتمعـات احملليـة الـضعيفة للحـصول علـى تعلـيم يف جمـال                      •  

  . امرأة٢ ٥٠٠التربية الرياضية األساسية، واهلدف هو خدمة ما يزيد على 
 مــدرباً كحــٍد أدىن ويــتم ٥٦ن املتوقــع أن يــتم التعاقــد مــع ولبلــوغ هــذه األهــداف، مــ  •  

إعداد برنامج من املتطوعني النشطني الـذي سـيقوم بتنفيـذ هـذه الـربامج يف اجملتمعـات                  
ــة املــستهدفة ــة    . احمللي ــة، مــن املعتــزم يف اخلطــة تــوفري دورات تدريبي ولبلــوغ هــذه الغاي

  .أساسية للمتطوعني طوال السنة
  

  العمالة    
 ٨٧٥٦األمهية مالحظة أنـه عقـب الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اعُتمـد القـانون رقـم              من    - ١٨

ــه / متــوز٢املــؤرخ  ــانون العمــل،  ٢ مــن البــاب ٨تعــديل الفــصل ”، ٢٠٠٩يولي ــة ق  مــن مدون
  .، وهو قانون العمل املرتيل مقابل أجر“٢القانون رقم 

ذا القــانون اجلديــد وقــد أُخــذ يف االعتبــار قــرار اجمللــس الدســتوري وجــرى االمتثــال هلــ  
حيث أنه سوف مينح رمسياً العامالت يف اخلدمة املرتلية لقاء أجر مجيـع احلقـوق الـيت تتمتـع هبـا                     
ــاين          ــدة مث ــومي مل ــك احلــق يف عمــل ي ــا يف ذل ــانون العمــل، مب ــضى ق ــات مبقت ــامالت األخري الع

قــانون العمــل ســاعات، وبالتــايل إلغــاء مجيــع األحكــام التمييزيــة الــواردة يف الفــصل الثــامن مــن 
  .احلايل
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، قـــّدمت حكومـــة كوســـتاريكا مالحظاهتـــا بـــشأن مـــشروع  ٢٠١٠ويف هنايـــة ســـنة   
االتفاقية والتوصية بشأن العمل الالئق للعامالت يف اخلدمة املرتلية، الذي كانت منظمـة العمـل               
الدولية تقوم بإعداده، من خالل إجـراء مـشاورات وطلبـات لتقـدمي تقـارير مـن جانـب الـدول           

  .اءاألعض
إضــافة إىل ذلــك، أعــدت وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي جمموعــة مــواد إعالميــة     

وتقوم الـوزارة أيـضاً بإعـداد محلـة         . تشمل مواد مكتوبة ونشرات وموقعاً على شبكة اإلنترنت       
إعالميــة داخليــة وعامــة، حبيــث تــسلّط الــضوء فيهــا علــى اهليئــات املــسؤولة عــن تعزيــز حقــوق  

ــة ســن. العمــل ــوزارة، واملعهــد    ٢٠١٠ة ويف هناي ، نظِّمــت حلقــة عمــل مــشتركة استــضافتها ال
قــة العمــل قُــدِّمت معلومــات إىل  الــوطين للمــرأة ورابطــة عــامالت األســر املعيــشية؛ وأثنــاء حل   

ومــن . عاملــة يف اخلدمــة املرتليــة لقــاء أجــر بــشأن نطــاق التعــديالت املدخلــة علــى القــانون ٢٥
  .لتبادل هذه املعلومات مع نساء أخرياتاملتوقع أن يستمر عقد أنشطة مماثلة 

ــضمان           - ١٩ ــل وال ــر وزارة العم ــاء أج ــة لق ــة املرتلي ــد اخلــاص باخلدم ــانون اجلدي ــيِّن الق ويع
االجتماعي، ومكتب أمـني املظـامل واملعهـد الـوطين للمـرأة باعتبارهـا املؤسـسات املـسؤولة عـن                   

يتـصل بـذلك مـن تـشريعات         اجلديـد يف قـانون العمـل ومـا           ٨التوزيع الشامل ملضمون الفـصل      
وعقــب اعتمــاد القــانون، ُنظِّمــت حلقــات دراســية  . بــشأن حقــوق العــاملني يف اخلدمــة املرتليــة

وحلقات عمل تدريبية ألرباب العمل وللعاملني يف اخلدمة املرتلية، وجرى إعـداد مـواد بلغـات          
ن حقـوق  ميّسرة بغية تثقيف عامـة اجلمهـور بـشأن هـذا املوضـوع وغـريه مـن التـشريعات بـشأ                

زيادة علـى ذلـك، جيـري التخطـيط للقيـام بأنـشطة مـشتركة مـع                 . املرأة يف الضمان االجتماعي   
  .املؤسسات املسؤولة عن النهوض حبقوق العمل للمرأة وتصميم محالت توعية، وفقاً للقانون

، اختــذت تــدابري لتعزيــز  “جــدول األعمــال االقتــصادي للمــرأة ”ويف ســياق مــشروع   
ــامالت يف  ــات الع ــا      منظم ــاراهتن يف جمــاالت تكنولوجي ــز مه ــة، وخــصوصاً تعزي ــة املرتلي  اخلدم

اإلعالم واالتصاالت وحقوق املرأة؛ وجرى تنفيـذ هـذه األنـشطة بـدعم مـن معهـد الدراسـات               
العمــل يف ” دراســة بعنــوان ٢٠١٠وُنــِشرت أيــضاً يف ســنة . اجلنــسانية يف جامعــة كوســتاريكا

 إضفاء الطـابع املؤسـسي االجتمـاعي الثقـايف والقـانوين      :اخلدمة املرتلية لقاء أجر يف كوستاريكا   
  .“على عدم املساواة

ــصادي للمــرأة، أجريــت دراســة لتحــديث         ــامج جــدول األعمــال االقت ويف ســياق برن
ــة يف     ــة العــامالت يف اخلدمــة املرتلي ــة (كوســتاريكا املعلومــات القائمــة بــشأن حال اخلدمــة املرتلي

بع املؤســسي االجتمــاعي الثقــايف القــانوين علــى عــدم  إضــفاء الطــا: يف كوســتاريكا) أجــر لقــاء
؛ وقد ُعممـت الدراسـة علـى نطـاق واسـع بـني صـانعي القـرارات مبـا يف ذلـك وزارة                        )املساواة
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ــة      ــسياسة العام ــهوض بال ــدمي إســهامات والن ــشريعية، بقــصد تق ــة الت وتعكــس . العمــل واجلمعي
  .مة املرتليةالدراسة بوضوح الظروف اخلاصة باملهاجرات العامالت يف اخلد

وقد أُعد برنامج تدريب علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت للمـرأة كجـزء مـن                
التدابري املتخذة ملعاجلة حالة املهاجرات العامالت يف اخلدمـة املرتليـة وذلـك لفائـدة هـذه الفئـة،                   

 مـن  بـني الرجـال والنـساء   “ الفجوة الرقميـة ”وخصوصاً استهداف املرأة النيكاراغوية، لتضييق   
خــالل برنــامج تــدريب متواصــل يف جمــال املــوارد البــشرية يف اســتخدام احلواســيب، موّجــه إىل  

  .العامالت يف اخلدمة املرتلية
وقد حّسن هذا الربنامج املؤهالت املهنيـة للمـرأة ممـا مكّنـها مـن أن تتطلّـع إىل وظيفـة                       

ــن مث إت       ــة، وم ــد مــن االســتحقاقات االجتماعي ــع مزي ــضل مــن حيــث األجــر م احــة احلــراك  أف
وأّدت نتـائج املـشروع إىل حتويلـه إىل خدمـة           . االجتماعي هلا ومزيداً من االستقرار االقتـصادي      

ــة     ــتاريكا، وجامعـ ــة عـــامالت األســـر املعيـــشية يف كوسـ ــاون مـــع رابطـ نظاميـــة، مقدمـــة بالتعـ
واسـُتخِدم منـشور    . كوستاريكا، واملعهد الوطين للمـرأة وأكادمييـة سيـسكو للتواصـل الـشبكي            

العـــامالت يف اخلدمـــة املرتليـــة، : رغـــم كـــل الـــصعاب”ن املرحلـــة األوىل مـــن املـــشروع بـــشأ
واملهــاجرات النيكاراغويــات ُيبِحــرن يف امليــاه العاتيــة يف تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت 

  .اجلديدة وذلك لتنتشر على نطاق واسع نتائج املشروع
د مـوجز للبعـد اجلنـساين يف اقتـصاد     ويف سياق مشروع اجلدول االقتصادي للمرأة، أُع   - ٢٠

  .كوستاريكا، مع تركيز خاص على حالة املرأة وأثر حترير التجارة
ــوطين للمــرأة، وقــت املوافقــة علــى اتفــاق الواليــات     ٢٠٠٧ويف ســنة    ــام املعهــد ال ، ق

املتحدة بشأن التجارة احلرة مع أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكيـة، بإعـداد حتليـل لكـل                
ى التفـاوض عليـه وتبـيَّن أنـه يتـضمن نتـائج حمتملـة تتعلّـق بفئـات معّينـة مـن النـساء،                         فصل جـر  

وقُـدمت هـذه التـدابري إىل اللجنـة الدائمـة           . واقُترح تدابري ممكنـة لتخفيـف اآلثـار غـري املنـشودة           
الــدورة (املخصــصة التابعــة للجمعيــة التــشريعية واملعنيــة بالعالقــات الدوليــة والتجــارة اخلارجيــة 

وجرت متابعة جدول األعمال اإلضايف لتـشجيع أعـضاء اجلمعيـة     ). ٢٠١٠-٢٠٠٦ريعية  التش
  .على قبول التوصيات املرتبطة باتفاق التجارة احلرة

ــاق           ــشة اتف ــضاً يف مناق ــشكل ناشــط أي ــرأة ب ــوطين للم ــد ال ــوِحظ اشــتراك املعه ــد ل وق
اتفــاق جتــارة (اصــر االرتبــاط بــني االحتــاد األورويب وأمريكــا الوســطى الــذي يتــضمن ثالثــة عن  

  ).حرة، وعنصر مساعدة إمنائية، وعنصر سياسي
ــة مــن          ــه للغاي ومــن بــني معــامل عنــصر اتفــاق التجــارة احلــرة الــذي جــرى الترحيــب ب

ــسندات        ــساواة بــني اجلنــسني ونظــام إدارة ال ــذ امل املفاوضــني مــن كوســتاريكا هــو فرصــة تنفي
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. د لـضمان احتـرام حقـوق العمـل للمـرأة          االستثمارية مع الشركات اليت توطِّـد أقـدامها يف البلـ          
ومع ذلك، ثبت أنه من املستحيل إضافة بند حيدد أن الشركات اليت توطّـد أقـدامها يف املنطقـة                   
جيب أن تعمل بالنظام ألنه ليس هناك بنية حتتية إقليمية تقدِّم الترخيص يف مجيـع بلـدان أمريكـا                   

  .الوسطى
 وهـي تتـصل بالعنـصر الـسياسي، وتقـضي           ومثة توصية أخرى من املعهد الوطين للمرأة        

بـــأن يقبـــل مجيـــع املـــوقّعني، كـــشرط لالشـــتراك يف اتفـــاق االرتبـــاط، االتفاقيـــة وبروتوكوهلـــا  
وتـضّمنت التوصـية أيـضاً اقتراحـاً بإضـافة      . االختياري كضمانة الحترام حقوق اإلنسان للمرأة 

  .تفاق االرتباطبند لضمان التكافؤ بني اجلنسني يف مجيع اهليئات اليت يقيمها ا
وكجــزء مــن عنــصر املــساعدة اإلمنائيــة، طُــرح اقتــراح يتعلــق مبــشروع للنــهوض بــدور   

وأُدرج . املرأة يف قطاعات األعمال بغية تعويض الفقدان احملتمل للوظائف يف القطـاع النظـامي             
وهـذا سـيجعل مـن املمكـن تقـدمي اسـتثمار         . االقتراح، وبعد ذلك وافـق عليـه االحتـاد األورويب         

قدار مخسة ماليني يورو يف ترويج األنـشطة التجاريـة يف أفقـر املنـاطق يف البلـد، حيـث ميكـن              مب
  .أن يتبّدى فيها األثر السّيئ لالتفاقات يف أوضح صوره

ــة         ــة إىل احلفــاظ علــى حقــوق اإلنــسان للمــرأة علــى اللجن وُعرضــت التعليقــات الرامي
ــة التــشريعية واملعن   ــة   الدائمــة املخصــصة التابعــة للجمعي ــة بالعالقــات العامــة والتجــارة اخلارجي ي

  .فيما خيص اتفاق التجارة احلرة بني كوستاريكا والصني) ٢٠١٤-٢٠١٠الفترة التشريعية (
وبغية تنفيذ االلتزامات ملكافحة التمييز على أساس اجلنس اليت قدمتـها كوسـتاريكا يف                

ــة املال      ــار األزم ــة وللتخفيــف مــن آث ــات دولي ــة واتفاق ــشريعات وطني ــام   ت ــسبيل أم ــد ال ــة ومتهي ي
التجارة، وضعت برامج ومشاريع وسياسات هتدف إىل حتسني وصول املـرأة إىل سـوق العمـل                

ويـرد أدنـاه   . واحلصول على العمل الالئق أو جرى تعزيز هـذه الـربامج واملـشاريع والـسياسات        
  .جممل لألعمال اجلارية

اعي يف ، وضــــــعت وزارة العمــــــل والــــــضمان االجتمــــــ٢٠٠٩/٢٠١٠يف الفتــــــرة   
 مـن   ٦-١ويرمـي اهلـدف     . كوستاريكا سياسة رمسية خاصـة باجلنـسني ومـشفوعة خبطـة عمـل            

اخلطة إىل إقامة ظروف تـؤدي إىل مناقـشة ورصـد وتنفيـذ القـانون الـذي يـنظم العمـل املـرتيل،                       
  .والتأكيد على األجر وطول يوم العمل والشمول بالضمان االجتماعي

طلع هبــا املعهــد الــوطين للمــرأة والبلــديات يف  وكجــزء مــن اجلهــود املــشتركة الــيت يــض   
مقاطعيت ديزامبارادوس وأالجويال، جيري العمـل يف مـشروع جتـرييب يـشمل قطاعـات اإلعـالم                  

واهلـدف مـن هـذا هـو توسـيع          . والتوجيه واإلحلاق يف العمل مع التركيز على املسألة اجلنـسانية         
ة العاملـة مـع وزارة العمـل والـضمان          نطاقه ليشمل باقي البلديات يف جمموعة احلكومـات احملليـ         
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االجتماعي من خالل اتفاقات تتعلق ببناء القـدرات املؤسـسية الـيت تركّـز علـى الُبعـد اجلنـساين          
ــائف  ــاق بالوظـ ــدان اإلحلـ ــساواة    . يف ميـ ــة للمـ ــسياسة الوطنيـ ــتراتيجية للـ ــشروع اسـ ــرب املـ ويعتـ

  .واإلنصاف بني اجلنسني
  

  الصحة    
قـشة بـشأن احلاجـة إىل برنـامج وطـين للحـد مـن الـسرطان               ، بدأت املنا  ٢٠٠٧يف سنة     - ٢١

  .كطريقة لتعزيز اجلهود وتوجيهها ملكافحة املرض بطريقة شاملة
وتــضّمنت . ، طُــرح مقتــرح لتعزيــز الــشبكة الوطنيــة لعلــم األورام     ٢٠٠٨ويف ســنة   

ت أولوياهتــا مكافحــة ســرطانات الثــدي والرقبــة واملعــدة والربوتــستاتا باســتخدام أربعــة مــسارا  
إدارة اخلدمات داخل شبكات صندوق الضمان االجتمـاعي يف كوسـتاريكا؛ واملـوارد             : للعمل

  .البشرية؛ واملرافق األساسية واملعدات؛ والبحوث
ويتمثّل هدف االقتراح يف حتسني األحـوال بالنـسبة ملرضـى الـسرطان وذلـك بتحـسني               

ألورام مـن وجهـة نظـر الوقايـة،         املعاملة وتعزيز قدرات االستجابة لدى الـشبكة الوطنيـة لعلـم ا           
والكشف املبكّر، واملعاجلة يف الوقت املناسب وإعادة التأهيل، والرعاية بتسكني اآلالم بالنـسبة             

  .ألولئك الذين يعانون من أمراض ال براء منها
، عّززت وزارة الصحة املعايري واإلجراءات املتعلقـة مبعاجلـة الـسرطان            ٢٠٠٩ويف سنة     

كّـــز املبـــادئ التوجيهيـــة علـــى املـــستويني الثـــاين والثالـــث مـــن العـــالج،    وتر. يف كوســـتاريكا
وتـسعى املعـايري واإلجـراءات    . وبالتحديد العالج فيما يتعلق بأنواع السرطان املتفـشية يف البلـد     

إىل حتسني اختاذ القرار السريري من أجل مجيـع املـوظفني املهنـيني املـشاركني يف عـالج هـؤالء                    
 يعمل صـندوق الـضمان االجتمـاعي يف كوسـتاريكا بـشأن إصـدار               ،٢٠١١ويف سنة   . املرضى

  .دليل ملعاجلة املرأة اليت تعاين من سرطان الثدي
يرجى أيضاً إعطاء تفاصيل عـن التقـّدم احملـرز بـشأن احلـّد مـن الوفيـات النفاسـية،                      

 يتمثـل   .وكذلك بشأن اخلطوات املزمع اختاذهـا لتحقيـق األهـداف املـشار إليهـا يف التقريـر                
 يف احلـد مـن الوفيـات النفاسـية          ٢٠١٠-٢٠٠٦ من اخلطة الوطنية للتنمية للفتـرة        ٧-١هلدف  ا

وقد أحرز قطاع الصحة تقدماً كبرياً، حيث يـذكر نـسبة        .  يف املائة  ٢٤اليت ميكن توقيها بنسبة     
ــة جناحــاً يف بلــوغ هــذا اهلــدف اخلــاص    ٨٢,٥ ــذاكرة ٢٠٠٩وزارة الــصحة ســنة  ( يف املائ ، ال

  ).١٥٦ صفحةاملؤسسية، 
وأّدت جامعـــة كوســـتاريكا ووزارة التعلـــيم العـــام دوراً يف إنـــشاء اخلطـــة الوطنيـــة للتثقيـــف   - ٢٢

اجلنسي، والـيت هتـدف إىل تنفيـذ سياسـة وطنيـة للتعلـيم الـشامل يف التثقيـف اجلنـسي اإلنـساين وذلـك                   
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 يف هذا امليـدان  بتعميم املسألة على مجيع مستويات التعليم واالستمرار يف مواصلة تنظيم حلقات عمل        
وُوضـعت طريقتـان للـتعلّم االفتراضـي مـن أجـل الطـالب يف نظـام                 . من أجل طالب املـدارس الثانويـة      

وبوابة تعليم التثقيف اجلنسي للـشباب   “ من الشباب ألجل الشباب   ”الدورة الدراسية بعنوان    : التعليم
)http://www.mep.go.cr/downloads/informesgestión/Viceministerio_Academico.pdf(.  

، أعلنت وزارة التعليم العام عن اعتزامها وضع برنـامج تعلُّـم مـستقل              ٢٠١١ويف سنة     
ــة         ــق بالتربي ــاب كــان مفتوحــاً الســتماع اقتراحــاهتم فيمــا يتعل ــة، رغــم أن الب ــسلطات الديني لل

  .اجلنسية
وتوّضــح وزارة التعلــيم العــام أن هــذا لــيس نــسخة جديــدة مــن املبــادئ التوجيهيــة   

ثقيف اجلنسي، بل األحرى أنه برنـامج شـامل أُعـد خصيـصاً ملالءمـة خمتلـف مـستويات                   للت
وتـسعى املبـادرة إىل     . والقصد منه هـو تـدريب املعلمـني علـى تقـدمي هـذا التثقيـف               . التعليم

تقدمي معلومات ليس بشأن منع احلمل متاماً، بل بشأن املودة والنـضج العـاطفي واالبتـهاج                
)http://161.58.182.53/2010-12-17/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2624901.aspx.( 

 يف عــدد مــن املنــشآت التعليميــة، قبــل أن  ٢٠١١وســوف ُيَجــّرب يف الربــع الثالــث مــن ســنة   
  .٢٠١٢يتحدد هبدف جعل الربنامج عاماً شامالً يف سنة 

  
  املساواة أمام القانون ويف املسائل املدنية    

وتــشمل أهــداف . رة التزامــاً علــى الدولــة حبمايــة األســر يــضع الدســتور وقــانون األســ   - ٢٣
اجلهاز الوطين للنهوض باملرأة محاية حقوق املرأة، وتعزيز املساواة بني اجلنسني وتيـسري اجلهـود          

  .املبذولة لتحسني حالة املرأة
املؤسـسة املـسؤولة عـن املـسامهة يف عمليـات متـس حقـوق             واملعهد الـوطين للمـرأة هـو        

دمي املــساعدة والتوجيــه القــانوين جلميــع مؤســسات الدولــة لتمكينــها مــن أداء   املــرأة، وعــن تقــ
ــة       ــساء والرجــال ومــن أجــل ضــمان أن ال تتــسم األحكــام اإلداري ــز بــني الن أنــشطتها دون متيي

  .بالتمييز وأن حتترم حقوق املرأة
، أنشئ مركـز مرجعـي للمعلومـات والتوجيـه ملحـق باملعهـد الـوطين                ٢٠٠٨ويف سنة     
ــة     للمــرأة و ــة ونفــسية واجتماعي ــة مهني ذلــك لتزويــد املــرأة باملــشورة يف شــكل خــدمات قانوني

ومن خالل مكتب شؤون املرأة، يقّدم املعهـد الـوطين          . تستهدف حقوق املرأة وحقوق األسرة    
للمرأة خدمات يؤديها موظفون مهنيـون أكفـاء، والـدعم واملـساعدة يف القـضايا القانونيـة الـيت                  

  .فاع عن حقوق النساء ضحايا العنف العائلي والتمييزتقع فيها األسرة، والد
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ــة املمتلكــات         ــضمان محاي ــضاً تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة ل يرجــى أي
 مل تدخل أية تغيريات حىت اآلن علـى الفـصل الـسادس             ).٧٢٦انظر الفقرة   (املوروثة للنساء   

كيــة، جتــري حاليــاً صــياغة وبغيــة تعزيــز محايــة حقــوق األســر يف املل. مــن قــانون ملكيــة األســرة
مــشروع أّويل ملنــع االحتيــال فيمــا خيــص حقــوق املــرأة يف امللكيــة، هبــدف حتويلــه إىل مــشروع  

  .قانون تشريعي والعتماده يف اجلمعية التشريعية
يرجــى أيــضاً بيـــان مــا إذا كـــان مــشروع القـــانون الــذي يـــضمن حقــوق املـــرأة         

ملكيـة األسـرة ووضـع آليـات تـشاركية          االقتصادية واالجتماعية مـن خـالل تعزيـز قـانون           
 مـن   ٧٢٩مبتكرة لتوزيع اإليرادات والنفقات داخل األسرة والذي أشـري إليـه يف الفقـرة               

 القــانون املوّجــه حنــو ضــمان احلقــوق  ٢٠٠٥ أرجــئ يف ســنة .التقريــر، قــد مت اعتمــاده أم ال
تشاركية مبتكـرة مـن     االقتصادية واالجتماعية للمرأة بتعزيز قانون ملكية األسرة ووضع آليات          

. ٧٢٩أجــل توزيــع اإليــرادات والنفقــات داخــل األســرة، علــى النحــو املــشار إليــه يف الفقــرة     
وجيري العمل حالياً بشأن اقتراح بديل، مع وجود إسهام مـن البحـوث االجتماعيـة والقانونيـة                 

  .٢٠٠٩ومشاورة نظمت يف سنة 
  

  الفئات النسائية احملرومة    
 جبهــود يف جمــال بنــاء القــدرات ٢٠٠٩ للمــرأة يــضطلع منــذ ســنة كــان املعهــد الــوطين  - ٢٤

النساء املهاجرات من نيكاراغوا يف املنـاطق الـيت جتـاور      امرأة من٤٠وتعزيز املمارسة من أجل     
واهلدف منه هو حتسني قدرة املرأة علـى إبـالغ   . مقاطعيت الكروز وليربيا يف إقليم غواناكاست    

. حقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبـن ولتحـسني األحـوال املعيـشية             وتقدمي املشورة للمهاجرات بشأن     
وقد أُعدت جمموعتان من املواد وُنظمـت أوىل حلقـات العمـل اخلاصـة ببنـاء القـدرات يف كـل                     

  .مقاطعة من املقاطعات املختارة
ــاهلجرة واألجانــب، رقــم        ــانون احلــايل اخلــاص ب ــؤرخ ٨٧٦٤ومــع اعتمــاد الق  ١٩ امل

 تــشرين ٢٢ الــصادر يف ٨٤٨٧ناءات مــن القــانون رقــم ، ُوضــَعت اســتث٢٠٠٩أغــسطس /آب
ويـنظّم القـانون اجلديـد لـيس فقـط      .  من التقريـر  ٤٠ املشار إليه يف الفقرة      ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

املــسائل ذات الــصلة بــاهلجرة، بــل إنــه أيــضاً يتــسم بنطــاق أوســع يــشتمل علــى محايــة حقــوق   
ماج املهاجرين يف اجملتمع على أن يكـون        وبالتحديد، فإنه يشّجع على اند    . اإلنسان للمهاجرين 

األساس هو مبادئ احترام احلياة اإلنسانية، والتنـّوع الثقـايف والفـردي، والتـضامن والعـدل بـني           
اجلنسني، وحقوق اإلنسان املكفولة يف الدستور واالتفاقـات الدوليـة واالتفاقيـات املوقّعـة علـى                

ويتـضّمن القـانون    . يِّـز النفـاذ يف البلـد      النحو الواجب، واليت جرى التـصديق عليهـا ودخلـت ح          
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انظـر  (االحترام لثقافات املهاجرين وإدماجهم يف جزء التنمية اخلـاص بـسياسة اهلجـرة يف البلـد                 
  ).١٤الفقرة 
ويقضي التشريع اجلديد بأن تتضّمن سياسة اهلجرة بذل جهود مشتركة مـع اسـتخدام                - ٢٥

 ٧ويــنّص البنــد . ل واٍف إىل حالــة اهلجـرة التنـسيق املــشترك بـني املؤســسات، لالســتجابة بـشك   
وهـذا الـضمان    . على أن تكفل مجيع التدابري املتخـذة حقـوق الـضمان االجتمـاعي للمهـاجرين              

ُيقّر التزام اجلميع الذين يقومون مبعاجلة حاالت اهلجرة كـشرط أساسـي بتهيئـة املرافـق املقدمـة                  
  .من صندوق الضمان االجتماعي يف كوستاريكا

ك، جيب أن يظل أرباب العمـل الـذين يعمـل معهـم موظفـون أجانـب علـى                ووفقاً لذل   
علم مبا يستجد بالنسبة اللتزامـاهتم القائمـة بـني صـاحب العمـل واملوظـف، ومبجـرد أن حيـصل                     
املوظــف علــى اإلقامــة، جيــب أن يظــل مــسجالً حــسب القواعــد املرعيــة يف نظــام الــضمان           

ــن      ــك ســيجعل م ــام خبــالف ذل ــث أن القي ــاعي، حي ــد وضــع املوظــف    االجتم ــستحيل جتدي  امل
  .كمهاجر
إضافة إىل ذلك، ينّص الدليل اإلجرائـي الـذي يـنظّم عمـل الوحـدات املعنيـة باإلدمـاج               

ــه وفقــاً للقــانون رقــم     ــوبر / تــشرين األول١٤ الــصادر يف ٨٧٨٣وتوثيــق احلقــوق علــى أن أكت
ق العــالوات  مــن القــانون بــشأن التنميــة االجتماعيــة وصــندو  ٢، والــذي يعــّدل املــادة  ٢٠٠٩

األسرية وُيقّر حبصول الرعايا األجانب الذين يتمتعون بالوضـع الـصحيح للمهـاجر يف الـضمان                
االجتمـــاعي، يعتَبـــر مواطنـــو كوســـتاريكا والرعايـــا األجانـــب الـــذين يقيمـــون إقامـــة قانونيـــة   

  .يستحقون التغطية من صندوق الضمان االجتماعي يف كوستاريكا
 توحيد سياسة للـهجرة، وفقـاً لقـانون اهلجـرة واألجانـب،             ومن األمهية اإلشارة إىل أن      

، ٨٧٦٤حبيث تنّص على استجابات شاملة للهجرة، علـى النحـو الـذي يقتـضيه القـانون رقـم                   
  .مع كون اجمللس الوطين للهجرة مسؤوالً عن تقدمي توصيات حلماية حقوق اإلنسان

وانـــب حقـــوق ونتيجــة لـــذلك، يأخـــذ القـــانون يف احلـــسبان بــل إنـــه يعـــزز بعـــض ج    
وهـذه تـشمل شـواغل بـشأن        . املهاجرين، بيد أن هناك بعض املسائل اليت ال يزال يتعـّين حلـها            

الزيــادة يف التكــاليف بالنــسبة لألفــراد الــذين ال بــد وأن حيــصلوا علــى الوثــائق مــن اخلــارج          
ــد دون وضــع ســليم، حيــث أن هــذه       ــراد املوجــودين يف البل ــسبة لألف ومــستوى الغرامــات بالن

  . تبّين أن القانون أكثر تقييداً للنساء الالئي تعترب دخوهلن منخفضةاملسائل
وتراقــب هيئــة التفتــيش الوطنيــة التابعــة لــوزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي قطاعــات   

ويكفـل قـانون اهلجـرة واألجانـب اجلديـد،          . األعمال لضمان أهنا حتترم حقوق العمل ملوظفيها      
، إشرافاً أدّق علـى قطاعـات األعمـال وأصـحاب           ٢٠١٠مارس  / آذار ١الذي ينطبق ابتداء من     
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االســتجابات لتوصــيات االســتعراض الــدوري (العمــل مــن وجهــة نظــر احتــرام حقــوق العمــل  
  ).، كوستاريكا٢٠١٠الشامل، 

ويرد أدناه وصف التدابري اليت اعتمدهتا الدولة لضمان حقوق السجينات، مبا يف ذلـك                - ٢٦
  :واحلق يف استقبال زيارات أسرية، وهي مبّينة أدناهاحلق يف الصحة، واحلق يف العمل 

  احلق يف الصحة
، والالئحـة بـشأن حقـوق       J-22139يف السجون، يـنظِّم احلـق يف الـصحة املرسـوم رقـم                

ــادة   ــة     ٨وواجبــات الــسجناء، وامل  الــيت تــنص علــى أن لكــل ســجني احلــق يف أن يتلقــى الرعاي
وعنــدما .  مركــز صــحي وأن يقبــل هنــاكوللــشخص هــو أو هــي احلــق يف أن حيــال إىل. الطبيــة

  ).١٥انظر املرفق (“ يسمح نوع االحتجاز، يذهب السجني إىل هناك على حسابه اخلاص
  احلق يف الزيارات العادية والزيارات الزوجية

حيـق لكـل    ”:  من الئحة حقوق وواجبات الـسجناء احلـق يف االتـصال           ١٢تنظِّم املادة     
املكتوبة، واهلواتف العامة املقامة يف السجن ومن خـالل         سجني أن يتواصل بوسائل املراسالت      

  ).١٦انظر الفقرة . (“الزيارات العادية واخلاصة يف السجن وفقاً لألحكام احلالية
  احلق يف العمل

لكــل ســجني احلــق يف  ” :  مــن الئحــة حقــوق وواجبــات الــسجناء  ١٥وفقــاً للمــادة   
 قيود غري تلـك الـيت تتـأتى مـن حالتـه         التعليم، وتلقي تدريب مهين وأن حيصل على عمل، دون        

  ).١٧انظر املرفق (“ .الشخصية أو املؤسسية
  وحدة الفرص واملسؤوليات

: يف هذه الوحدة، تبذَل جهود لتحقيق النموذج املثايل الوارد يف الدليل سـالف الـذكر                
احلــد مــن الفــارق بــني احليــاة داخــل وخــارج الــسجن يعــّزز االســتقالل واملــسؤولية، ويتــيح     ”
. “مارسة يف املهارات األساسية ويقلل االعتمـاد علـى اخلـدمات املقدمـة مـن إدارة الـسجون                 امل
  ).١١٨صفحة (

وتوقّع كل سجينة، رهناً بعملية اختيار سابقة، على وثيقة توافق هـي فيهـا علـى اتبـاع          
  .املبادئ التوجيهية بالنسبة ألداء الوحدة وتؤكد وعيها بنتائج عدم االمتثال هلا

ملعهـــد الــوطين للمـــرأة تـــدريباً  ، قـــّدم ا٢٠١٠ إىل ســنة  ٢٠٠٨ الفتــرة مـــن ســـنة  ويف  - ٢٧
مـــن مجيـــع منـــاطق البلـــد، وخـــصوصاً  امـــرأة ١٠ ٠٧١املهـــارات احلياتيـــة ملـــا جمموعـــه  علـــى
ويف الــسنوات األخــرية، ). سـان خوســيه، كارتــاغو، هريـديا واالجــويال  (املنطقــة الوســطى  مـن 
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 ١انظـر اجلـدول     ( يف التـدريب علـى املهـارات احلياتيـة            امرأة سنوياً  ٣ ٣٥٧شارك يف املتوسط    
  ).١٨من املرفق 
ويعترب عـدد النـساء الالئـي ينـتقلن إىل املرحلـة الثانيـة، الـيت يـدعم فيهـا املعهـد الـوطين                          

للمرأة تقدمي االستشارة بشأن احلصول على خدمات واستحقاقات مؤسسية أخـرى، أقـل مـن               
وبلغت النسبة املئوية للنـساء الالئـي   . يف جمال املهارات احلياتيةعدد النساء الالئي يتلقني تدريباً     

 واخنفـضت إىل    ٢٠٠٩ يف املائـة يف سـنة        ٢٢,٨يتسربن من مرحلة التدريب واملشورة الداعمة       
  ).١٨انظر املرفق ) (٣ و ٢انظر اجلدولني  (٢٠١٠ يف املائة يف سنة ١٦,٨٩نسبة 
 املتخـذة لكفالـة إدراج حقـوق املـرأة          يرجى تقدمي معلومات ملموسـة عـن التـدابري          - ٢٨

ــيم         ــصحية والتعل ــة ال ــق بالرعاي ــا يتعل ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــسياسات الوطني ــة يف ال ذي اإلعاق
 بــشأن تكــافؤ فــرص األشــخاص ٧٦٠٠ كــان القــانون رقــم .والعمالــة والــضمان االجتمــاعي

. ت اإلعاقــةذوي اإلعاقــة عالمــة فارقــة مــن حيــث التــدابري الوطنيــة املتخــذة خلدمــة النــساء ذوا 
وتدعَّم هذا النّص من التشريعات عندما جرى تصديق اجلمعية التـشريعية يف كوسـتاريكا علـى                

وجـرى نـشرها مبوجـب      . ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف        
، والـــذي جعلـــها ضـــمن القـــانون ٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول٢٩املرســـوم التنفيـــذي الـــصادر يف 

وتـشمل الـُنهج واملبـادئ واألسـس الرئيـسية          ). ١٩انظـر املرفـق     ) (٨٦٦١القانون  (اجلمهوري  
ــة    ــة باإلعاق ــة املعني ــسياسة الوطني ــرة (يف ال تكــافؤ الفــرص، والعــدل بــني   ) ٢٠٢١-٢٠١١للفت

  .اجلنسني ونبذ العنف
وجيدر بالذكر يف البدايـة أن مـستويات التـدريب والعمالـة للنـساء ذوات اإلعاقـة أدىن                    

وتـرد فيمـا يلـي التـدابري املنفّـذة يف خمتلـف        . تاحـة للرجـال ذوي اإلعاقـة      من تلـك املـستويات امل     
  .اجملاالت

:  تتبــع كوســتاريكا الــسياسات واالســتراتيجيات التاليــة - احلــق يف الرعايــة الــصحية   - ١
ــة ٢٠٢١-٢٠١٠الــسياسة الوطنيــة للــصحة، واخلطــة الوطنيــة للــصحة للفتــرة     واخلطــة الوطني

، اليت تشمل مـسائل اإلعاقـة؛ واملبـادئ التوجيهيـة           ٢٠١٥-٢٠١٠للصحة االستراتيجية للفترة    
 ٢٠١٠-٢٠٠٦اإليـدز للفتـرة   /للخطة الوطنية االستراتيجية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     

 وتـشمل  ٢٠١٥-٢٠٠٦اإليـدز للفتـرة    /والسياسة الوطنية بشأن بفريوس نقص املناعة البـشرية       
وتكفـل احلـصول    ) يـة والثقافيـة واإلعاقـة وغـري ذلـك         اجلنـسية والعرق  (احترام التنّوع واخلالفات    

كـل شـخص لـه حـق احلـصول، بيـد أن هنـاك تأكيـداً                 (على اخلدمات بالنسبة للفئات الضعيفة      
  ).خاصاً على الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة
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 وتــشمل اخلطــة الوطنيــة ملنــع العنــف املــرتيل ضــد املــرأة مفهــوم النــساء ذوات اإلعاقــة     
وقيـد اإلعـداد اآلن خطـة وطنيـة بـشأن النـشاط البـدين وسـوف تـشمل                   . باعتبارهن فئة ضعيفة  

وقيد اإلعـداد اآلن أيـضاً الـسياسة الوطنيـة     . األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم فئة ذات أولوية 
  ).٢٠انظر املرفق (بشأن احلقوق الصحية اجلنسية واإلجنابية 

سياسـة  : الـسياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة املُلزِمـة     فيما يلي ترد   - احلق يف التعليم    - ٢
ــشأن حــصول الطــالب ذوي االحتياجــات          ــشمل سياســات ب ــيت ت ــيم، وال ــشأن التعل ــة ب الدول

ويعَتـرب العنـصر الرئيـسي يف التعلـيم يف كوسـتاريكا هـو تـوفري املنـشآت                  . التعليمية علـى التعلـيم    
وتعَتـرب خـدمات التنـشيط يف مرحلـة     .  وجامعـاً التعليمية العالية اجلودة الـيت تقـّدم تعليمـاً شـامالً        

الطفولة املبكّرة متاحة للتالميـذ ذوي االحتياجـات التعليميـة اخلاصـة، ليـستطيع هـؤالء حـضور             
  .الدراسة املنتظمة واليت تتوفر هبا خدمات الدعم التقين واملايل ودعم التوظيف

 قـسماً خاصـاً بالـشمول       وتشمل اخلطة الوطنيـة للتعلـيم العـايل يف اجلامعـات احلكوميـة              
ــة يف     ــوال األشـــخاص ذوي اإلعاقـ واإلنـــصاف الـــذي ينـــهض باملـــشاريع لـــدعم وحتـــسني أحـ

وتعَترب اللجنة املشتركة بني اجلامعات املعنية باحلـصول علـى التعلـيم العـايل مـسؤولة                . اجلامعات
بـول  عن تنـسيق الـسياسات بـشأن احلـصول التعلـيم العـايل، مبـا يف ذلـك سياسـات التقـدمي والق                      

ــة     واالحتفــاظ بــاملوظفني، وتــدعم تكــافؤ الفــرص أمــام األشــخاص ذوي االحتياجــات التعليمي
ويــسعى برنــامج اخلــدمات مــن أجــل الطــالب ذوي االحتياجــات . أو ذوي اإلعاقــة/اخلاصــة و

  .التعليمية اخلاصة إىل حتقيق املساواة وعدم التمييز يف التعليم العايل
ضمان أالّ يكـون هنـاك متييـز ضـد الطـالب، مبـا يف               وباملثل، تعمل شىت الكيانات على        

مركــز : وبعــض هــذه الكيانــات. ذلــك الطــالب ذوي اإلعاقــات، يف مؤســسات التعلــيم العــايل
ــة؛         ــس اجلامع ــة؛ وجمل ــة الوطني ــة يف اجلامع ــوفري اخلــدمات للطــالب ذوي اإلعاق ــشارة وت االست

ــالطالب؛     ــة؛ ومكتــب أمــني املظــامل املعــين ب ــشؤون القانوني ــة؛  ومكتــب ال  وإدارة شــؤون الطلب
وبرنامج اإلنصاف واملسائل اجلنسانية؛ واللجنة املؤسسية لتكـافؤ الفـرص يف اجلامعـة احلكوميـة        

  .للتعلُّم عن ُبعد
ويف هذا الصدد، تقّدم وزارة التعليم العام خدمات الدعم للطالب املقّيـدين يف التعلـيم           

اصاً تقع يف خمتلـف منـاطق البلـد، حيـث            مركزاً تعليمياً خ   ٢٢ويوجد حالياً   . النظامي واخلاص 
 سـنة مـن    ٢١تقّدم اخلـدمات لألشـخاص ذوي األنـواع املختلفـة مـن اإلعاقـة، مـن املهـد حـىت                     

  .العمر
وتعَتـــرب املعلومـــات ســـالفة الـــذكر علـــى درجـــة مـــن األمهيـــة، حيـــث أن مـــا جمموعـــه   
ــنة     ١٠٠ ٤٥٤ ــانوا يف س ــات ك ــن ذوي اإلعاق ــاً م ــف خــ  ٢٠١٠ طالب ــدين يف خمتل دمات  مقّي
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كمـا يـزداد    . التعليم األساسي العام والتعليم املتنوع وتلقوا مساعدات مباشرة أو خدمات دعم          
عدد الطالب ذوي اإلعاقة املقّيدين يف املدارس النظامية، وهو ما يعكس اجتاهـاً حنـو مزيـد مـن                   

  .ممارسات أمشل يف النظام الوطين للتعليم
لتعليم بتكنولوجيـات املعلومـات الـيت تتـيح     وُتعىن التدابري اليت تستهدف احلصول على ا    

ــراد ذوو        ــستطيع األف ــى اإلنترنــت لكــي ي ــشبكي عل ــع ال فــرص الوصــول إىل اســتعماالت املوق
وتـشمل اجلهـود املبذولـة لتحـسني        . العاهات من تكبري حجم البنط ورؤية املعلومات املعروضة       

درة، ومهيــأة خــدمات القــدرة علــى وصــول املعــّوقني إىل أمــاكن اخلــدمات وإنــشاء معــابر منحــ
املرافــق الــصحية، وتوســيع املــداخل وإنــشاء نظــم إنــذار مــسموعة ومرئيــة، باإلضــافة إىل إنــشاء 
  .املصاعد، وخصوصاً يف اجلامعة احلكومية للتعلُّم عن ُبعد واملعهد التكنولوجي يف كوستاريكا

اليت حتمي احلـق    يشمل اإلطار القانوين التشريعات التالية       - احلق يف العمل والتوظُّف     - ٣
، الـذي   ٣٠٣٩١قانون العمـل؛ واملرسـوم التنفيـذي رقـم          : يف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة    

أنشأ الوحدة املعنية بتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقـة؛ وأخـرياً، مـشروع القـانون بـشأن                
 االندماج يف العمل ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام، الـذي جيـري تدارسـه، يف     

، مــن جانــب اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالــشؤون االجتماعيــة التابعــة    ١٧٨٢٨إطــار امللــف رقــم  
  .للجمعية التشريعية

وتــشمل التــدابري األساســية الــيت نفّــذهتا دولــة كوســتاريكا، علــى النحــو الــذي ذكرتــه     
ألف وزارة املالية والضمان االجتماعي، أعمال وحدة تكـافؤ الفـرص التابعـة للـوزارة، والـيت تتـ          

أساساً من تقدمي املـشورة والتـدريب ملختلـف العناصـر الفاعلـة االجتماعيـة، مبـا يف ذلـك كبـار                      
أو التدابري بـشأن العمـل   /موظفي الوزارة، بشأن صياغة وتصميم السياسات واالستراتيجيات و  

وحاالت اإلعاقة، وللموظفني والفنـيني والطـالب وعامـة اجلمهـور، بـشأن التـشريعات املتعلقـة               
ة اإلعاقة واحلوافز املالية وتكافؤ الفرص والقدرة البدنية للمعوقني على الوصول إىل أمـاكن              حبال

  .اخلدمات وحقوق العمال، واندماج العمال وغري ذلك من املسائل
ُصـمِّمت التـدابري املتخـذة       - احلق يف مستوى معيشة واٍف ويف الضمان االجتمـاعي          - ٤

ين يعيـشون يف حالـة مـن الفقـر واإلمهـال، وذلـك             لتخفيف حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذ         
الــيت تقــدمها الدولــة لــشمول عــدد مــن احلاجــات ) اإلعانــات(أساســاً مــن خــالل الــدعم املــايل 

وقــد طُــورِّت بــرامج املــساعدة االجتماعيــة هلــذا الغــرض مــن جانــب عــدد مــن           . األساســية
 الـذي أدخـل     ٧٩٧٢وبعضها نشأ مبقتـضى القـانون رقـم         . املؤسسات وخمتلف مصادر التمويل   

الضريبة على السجائر واملشروبات الروحية لصاحل خطة احلماية االجتماعية، وامليزانيـة الوطنيـة             
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العادية، وصندوق استحقاقات األسرة والتنمية االجتماعيـة، وجملـس الرعايـة االجتماعيـة وغـري          
  .ذلك

عهــد املــشترك بــني وهــذه الــربامج اخلاصــة باملــساعدة والتــدابري الداخلــة فيهــا ينفــذها امل  
الوكاالت املعين باملساعدة االجتماعية الذي يقّدم اإلعانـات املاليـة لألشـخاص الـذين يعيـشون                
يف حالة من الفقر وللمنظمات غري احلكومية اليت أنشأها أشخاص ذوو إعاقـة وتعمـل هـي مـن       

جـراء  وعلـى املـستوى احمللـي، كـان اإل        . أجلهم وتتطلب معدات أساسية من أجـل أداء مهامهـا         
األساسي الذي اختذته البلديات من أجل خدمات الدعم املايل، والقدرة البدنية للمعوقني علـى              

  .الوصول إىل أماكن تقدمي اخلدمات، واملعلومات والتوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
وبالنسبة للقـدرة البدنيـة للمعـوقني للوصـول إىل أمـاكن تقـدمي اخلـدمات واملعلومـات،                    

وتـتم  . ت برناجماً للخـدمات يقـّدم املعاملـة التفـضيلية لألفـراد الـذين حيتاجوهنـا               نفّذ بعض البلديا  
إجــراءات تفتــيش للتحقــق مــن القــدرة البدنيــة للمعــوقني علــى الوصــول إىل املؤســسات العامــة  
واخلاصــة، واملنــاطق العامــة واجملتمــع احمللــي، ومرافــق الــصحة والتعلــيم؛ وقــد حتــّسنت أرصــفة     

  .املشاة
ــابع إجــراء    ــة مــن خــالل معــارض ســنوية تنــهض     ويت ــدماج األشــخاص ذوي اإلعاق  ان

ــصلة        ــسائل ذات ال ــدريب يف امل ــساء؛ والت ــديرها الن ــيت ت ــصغر وال ــة ال ــة البالغ باألعمــال التجاري
بقطاع األعمال من أجل أمهات الطالب ومن أجـل الـشباب املـراهقني ذوي اإلعاقـة؛ وتقـدمي                  

لرياضــيني ذوي اإلعاقـة؛ ومحــالت النــهوض  الـدعم لفئــات األشـخاص ذوي اإلعاقــة؛ وتقـدير ا   
حبقــوق اإلنــسان للمــرأة؛ وتيــسري إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل؛ والتــربع    
مبعدات احلواسيب والربامج احلاسوبية من أجل األشخاص ذوي العاهات، والتـدريب يف جمـال    

  .مسؤويل احلكومة احملليةتعميم مسألة اإلعاقة واملسائل اجلنسانية يف إدارة البلدية من أجل 
ويف خالل السنوات الثالث املاضية، اختذ املعهد الـوطين للمـرأة إجـراًء حمـدداً يف إطـار                   

وهـذا  . براجمه وخدماته املختلفة لالسـتجابة للحاجـات اخلاصـة وطلبـات النـساء ذوات اإلعاقـة               
دة التأهيــل ويــشارك اجمللــس الــوطين إلعــا . مكّنــه مــن املــشاركة يف تــدريب عــدد مــن املنــاطق  

 شـبكة مـشتركة بـني       ٨٠يف  ) الوكالة الرئيـسية املـسؤولة عـن مـسائل اإلعاقـة          (والتعليم اخلاص   
  .املؤسسات ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له ورصده

، أنــشأ املعهــد الــوطين للمــرأة جلنتــه املؤســسية املعنيــة باإلعاقــة ونفّــذ   ٢٠٠٨ويف ســنة   
ود املبذولة لضمان إمكانية متّتـع النـساء ذوات اإلعاقـة       حىت اآلن خطتني سنويتني تتضّمنان اجله     

واشــتملت األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا املعهــد الــوطين املــذكور دورتــني للغــة  . بكامــل حقــوقهن
اإلشارة يف كوستاريكا من أجل موظفي املعهد؛ والتدريب للنساء املصابات بعاهـات يف جمـال               
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ة املؤسـسية ملكاتـب املعهـد الـوطين للمـرأة يف            حقوق اإلنـسان للمـرأة، وتقيـيم املرافـق األساسـي          
مجيع أحناء البلد بغية حتليل القيود األساسية يف جمال القدرة البدنية للمعوقني علـى الوصـول إىل                 

  .املرافق واخلدمات
وقّدمت وزارة الشؤون اخلارجية والعبادة إىل مؤسـسات رمسيـة قائمـة مـن االلتزامـات               - ٢٩

وري األول هلذا البلد، والـيت تـضّمنت توصـية مـن أجـل مزيـد مـن             املعلنة عقب االستعراض الد   
ونالـت مؤسـسات الدولـة التـشجيع        . التدابري حلماية حرية التوّجه اجلنسي وهويـة نـوع اجلـنس          

لتكــريس اهتمــام خــاص للجهــود يف هــذا اجملــال، بغيــة االمتثــال لاللتزامــات وتوصــيات جملــس   
الــيت توليهــا لالمتثــال، ومــسؤولية مؤســسات وتؤكــد الــوزارة علــى األولويــة . حقــوق اإلنــسان

وزارة الـشؤون اخلارجيـة والعبـادة،       (الدولة فيما يتعلق باإلجراءات والتدابري يف هذا اخلـصوص          
  ).٢٠١٠كوستاريكا، 

ومل تكشف املشاورات مع مكاتب املراقبني للخـدمات التابعـة ملؤسـسات الدولـة عـن                  
يـف، أو الرعايـة الـصحية أو التعلـيم، أو أيـة            أية شـكاوى بـشأن احلرمـان مـن احلقـوق يف التوظ            
وتوجد شكوى واحدة بـشأن التمييـز علـى         . أشكال أخرى للتمييز على أساس التوّجه اجلنسي      

، كانت احملكمة االنتخابية العليا هي هدف التوصـيات         ٢٠٠٩ففي سنة   . أساس اهلوية اجلنسية  
ياً بشأن انتهاك حقـوق     الصادرة من مكتب أمني املظامل، عقب شكوى من شخص حتّول جنس          

اهلوية اخلاصة بنوع اجلنس بسبب اشتراط مكتب السجل املـدين بـأن ُتقـَرن مـع الـصورة وثيقـة        
وتضّمنت التدابري اليت اختذهتا احملكمـة      . اهلوية الشخصية لنوع اجلنس على النحو املسّجل أصالً       

 توافقت مـع احتياجـات      االنتخابية العليا وضع الئحة تتعلق بصور بطاقة اهلوية الشخصية واليت         
األشـخاص املتحـولني جنــسياً واألشـخاص املخنــثني يف لباسـهم وآخـرين الــذين تغيَّـر مظهــرهم       

  ).٢٠١٠-٢٠٠٩التقرير السنوي لعمل مكتب أمني املظامل يف الفترة (البدين 
ومثة مشاريع قـوانني تـشريعية شـىت مـن أجـل االعتـراف حبقـوق األشـخاص مـن نفـس                 

  .ين املسارين يف انتظار املناقشة واملوافقة عليها يف اجلمعية التشريعيةنوع اجلنس املتعاشر
  

  العامالت املهاجرات    
يوجــد يف كوســتاريكا، باعتبارهــا بلــداً مــضيفاً، أعــداد كــبرية مــن العمــال املهــاجرين،   - ٣٠

 وكثري منهم يعملون، وفقاً للدراسات التقنية الـيت أجرهتـا وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي،                
ومع تطبيق معايري اهلجرة املنظمة للعمال اليت صدرت يف خطـة           . يف أعمال اخلدمة املرتلية بأجر    

، تضطلع مؤسسات الدولة، بالتنسيق مع املنظمـات غـري          ٢٠١٠-٢٠٠٦التنمية الوطنية للفترة    
وتـشمل املعلومـات تفاصـيل      . احلكومية، جبهود إعالمية موّجهة حنو أصحاب العمل واملوظفني       
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ة احلـصول علـى عمـل أو تـصاريح اهلجـرة مـن أجـل فئـات خاصـة مـن العمـل، علـى                          عن كيفي 
  .النحو الذي يقرره قانون اهلجرة واألجانب

وقد أُعلن عـن عـدٍد مـن حـاالت اإلعفـاء بـشأن اهلجـرة، هبـدف تـوفري اإلقامـة املؤقتـة                          
م للرعايا األجانب الذين ال يتمتعـون بالوضـع الـصحيح كمهـاجر وتـوفري شـروط التوظيـف هلـ                   

وحيــث أن كوســتاريكا . بــشكل مياثــل تلــك الــشروط الــيت حيــصل عليهــا عمــال كوســتاريكا   
تستــضيف كــثرياً مــن األشــخاص ممــن ترجــع أصــوهلم إىل نيكــاراغوا، مــا فتئــت وزارة العمــل    
والضمان االجتماعي تعمل بـشأن صـياغة مـشروع للمـشاركة يف التنميـة مـا بـني كوسـتاريكا                     

وقـّدمت  . وحلقات عمل تتعلق حبقـوق العمـال ومـسؤولياهتم        ونيكاراغوا، مع عقد اجتماعات     
املشورة بشأن القواعد واللوائح احلالية، بالتنسيق مع املنظمات العاملة مع هؤالء املـوظفني، مبـا               

وتقوم مع مؤسسة البعد اجلنساين واجملتمـع بتنفيـذ         . يف ذلك الفرجا، وسنديروس واسترادومس    
  .ذي يصبح مصدراً للمعلومات بشأن املوضوعال“ نساء بال حدود”برنامج للتوعية 

ويف خــربة كوســتاريكا، هــذا حيــّد  . وتنتمــي أعمــال اخلدمــة املرتليــة إىل اجملــال اخلــاص   
وأحياناً يعقِّد إجراءات التفتيش على العمل، ألن هذه الوظائف تؤّدى بشكل غـري ُمعلَـن أو يف                 

لــسلطات أن تتــاح هلــا فرصــة مــرتل لألســرة، ولــيس يف إطــار اخلدمــة أو إطــار صــناعي ميكــن ل 
وهلــذا الــسبب، ينبغــي لألفــراد أن يبلّغــوا علــى النحــو الواجــب عــن احلــاالت، لكــي   . الــدخول

  .ُيحَترم القانون
ــا           ــع الرعاي ــاهلجرة أن مجي ــدة خاصــة ب ــشريعات جدي ــاحلقوق، حتــدِّد ت ــق ب ــا يتعل وفيم

دابري خاصـة   ولكـل عامـل احلـق يف تـ        . األجانب جيب تسجيلهم ألغـراض الـضمان االجتمـاعي        
بالضمان االجتمـاعي، بيـد أن عليـه أيـضاً واجـب املـسامهة يف اسـتدامة النظـام ومتويـل اإلنفـاق              

  .العام
ــى         ــشجيع العمــال عل ــضمان االجتمــاعي إجــراءات لت ــد وضــعت وزارة العمــل وال وق

وممــا يــثري . التواصــل معهــا للحــصول علــى معلومــات ومــشورة بــشأن املــسائل اخلاصــة بالعمــل 
 يف املائة من هؤالء يعتربون من الرعايا األجانب، سواء كان هلـم وضـع             ٢٥ن نسبة   االهتمام، أ 

، )Trapajo-800(ومن شأن وجود خط لتقـدمي املـشورة مـن خـالل اهلـاتف اجملـاين                 . ال سليم أم 
حيث ميكـن االتـصال بـه مـن مجيـع أحنـاء الـوطن، وميكّـن العمـال مـن التمـاس املـشورة وإزالـة                           

  .توفري اخلدمة يعترب حتدياً وينبغي إنفاق املزيد يف هذا الشأنومع ذلك، فإن . الشكوك
، البـاب الثـاين مـن قـانون         ٨وقد جرت يف اآلونة األخرية املوافقة على إصالح الفصل            

 ١٠١ بشأن اخلدمة املرتلية لقاء أجـر، وهـذا يـؤثّر علـى املـواد      ٢العمل، القانون التشريعي رقم     
لعامل يف اخلدمة املرتلية، وحيدِّد فترة االختبـار هلـذا العمـل            وهذا يعيد حتديد مفهوم ا    . ١٠٨إىل  
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مبــدة ثالثــة أشــهر، وحيــدد احلقــوق يف الــضمان االجتمــاعي ويــنّص علــى دفــع األجــر النقــدي،  
وهـذا حيـدد سـاعات العمـل،     .  ووفقاً ألحكام األجور الـدنيا ١٦٦وتفسري ذلك يف ضوء املادة  

 ساعات اليت تنطبـق علـى سـائر العمـال، وُيـدرِج      وجعلها تتفق مع ساعات العمل وقدرها مثان      
 يومـاً إجـازة مدفوعـة األجـر     ١٥، فإهنـا تكـّرس احلـق إىل    ١٦٣ووفقـاً للمـادة   . العمل اإلضـايف  

وهذا حيظر منح عقود عمل ألولئك الذين تقـل         . واحلقوق املناسبة بشأن العجز عن أداء العمل      
 ١٨٢د كوســتاريكا باالتفــاقيتني  ســنة، وتأكيــد أســاس هــذا احلكــم يف تقيُّــ ١٥أعمــارهم عــن 

وُعرضــت التــشريعات املعنيــة أمــام جلنــة  .  مــن منظمــة العمــل الدوليــة١٤٦ والتوصــية ١٣٨ و
  .٢٠٠٩يونيه /الصياغة اخلاصة الدائمة التابعة للجمعية التشريعية يف حزيران

ا ورغــم املــوارد احملــدودة يف امليزانيــة الوطنيــة، تبــذل مؤســسات الدولــة جهــوداً يف هــذ    
ومتاشياً مع االستراتيجيات املشتركة للتدخل، جيري اختاذ ممارسات منتظمـة للتفتـيش            . املضمار

يف جمــال العمــل وذلــك بالتنــسيق مــع صــندوق الــضمان االجتمــاعي يف كوســتاريكا، واملعهــد    
ويف حـاالت أخــرى، اختـذت إجــراءات   . الـوطين للتـأمني ووزارة العمــل والـضمان االجتمــاعي   

صحة واملديرية الوطنيـة للـهجرة واألجانـب بغيـة متابعـة التقيُّـد حبقـوق العمـل                  إلشراك وزارة ال  
ــة االســتمرار إلنــشاء وعــي أفــضل بــني أصــحاب األعمــال بــشأن املراعــاة       والتأكيــد علــى أمهي

وينبغي أالّ يغيب عن البال أن كوستاريكا تعمل لضمان احتـرام حقـوق             . الكاملة هلذه احلقوق  
  .ل ملعاقبة االجتار باألشخاص ومنعه والقضاء عليهاإلنسان باختاذ إجراء فّعا

وكوستاريكا ال تفكِّر يف التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال          
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

  
  نساء الشعوب األصلية    

جيري توفري التدريب لتمكني املرأة مـن النـهوض بـاحلقوق النـسائية، مـع تكـريس أيـام                     - ٣١
صة لفحص احلقوق املبّينة يف االتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري والتعريـف هبـا علـى نطـاق                  خمص
وباملثل، ُتعقَد مناسبات يف اهلواء الطلق للنهوض حبقـوق املـرأة وتوزيـع مـواد احلملـة يف                  . واسع

املترتهات، واملراكز الترفيهيـة، وباحـات املبـاين والـساحات العامـة، مـع مراعـاة نتـائج الدراسـة                    
  ).٢١انظر املرفق (االستقصائية للتصّورات 

وقد ُوضعت سياسات لتحسني فرص اللجـوء إىل العدالـة ولتـشجيع إجـراء حماكمـات                  
ــسبة لألشــخاص     . ســريعة ــة بالن ــاللجوء إىل العدال ــا فيمــا يتعلــق ب وجيــري تطبيــق الئحــة برازيلي

). كوسـتاريكا ،  ٢٠١٠الردود على توصيات االستعراض الدوري الشامل لـسنة         (املستضعفني  
ونظراً ألن كوستاريكا دولة طرف يف االتفاقية املتعلقـة بالـشعوب األصـلية والقبليـة يف البلـدان                  

ــة رقــم   (املــستقلة  ــة منظمــة العمــل الدولي ــشأن   )١٦٩اتفاقي ــشعوب األصــلية ب ــشاور مــع ال ، تت
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، ٢٠١٠إجابـات علـى توصـيات االسـتعراض الـدوري الـشامل،             (القرارات الـيت متـس حيـاهتم        
وتوجـد بنـود أخـرى خاصـة مبـشروع التـشريعات يف هـذا اجملـال تنتظـر املناقـشة                     ). تاريكاكوس

  .واملوافقة عليها
ــم    •   ــانون رق ــشعوب األصــلية، واهلــدف    ١٤٣٥٢مــشروع الق ــة لل ــة الذاتي ــشأن التنمي  ب

األساسي هو إقرار إطار لتوفري الدعم القانوين واملـايل واالجتمـاعي للـشعوب األصـلية               
يف سياق تقرير املصري واحتـرام احلقـوق والعـادات والتقاليـد الـيت هـي            يف كوستاريكا،   

وجتـري أيـضاً إقامـة آليـات لـضمان حقـوق       . األساس إلثبات أصالة الـشعوب األصـلية    
  اإلنسان واحلقوق الثقافية هلؤالء الشعوب؛

 يف  الـصياغة األخـرية   (اعتماد االتفاقية بشأن محاية وتعزيز تنّوع أشكال التعـبري الثقـايف              •  
 ؛)٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ املؤرخ ١٦٦٩٧مشروع القانون رقم 

 مـن الدسـتور إلقـرار الطـابع املتعـدد           ١، تعـديل املـادة      ١٧١٥٠مشروع القـانون رقـم        •  
 .األعراق واملتعدد الثقافات يف كوستاريكا

ــنة    ــويتر     ٢٠٠٧ويف سـ ــة هـ ــلية يف منطقـ ــشعوب األصـ ــساء الـ ــدى لنـ ــد أول منتـ ، ُعقـ
والحقـاً جـرى   .  هبدف التعّرف على رغبات نساء الشعوب األصلية يف ذلـك املكـان            اتالنتيكا،

  .وضع جدول األعمال اخلاص بنساء منطقة هويتر اتالنتيكا وأنشئ منتدى اريريا
، بدأت اجلهـود حتـسِّن القيـادة الفرديـة واجلماعيـة لـدى نـساء منطقـة              ٢٠٠٨ويف سنة     

ل التـدريب علـى القيـادة واالتـصال والتفـاوض      بريربي وكابيكـار يف منتـدى ايريريـا، مـن خـال           
زيــادة علــى ذلــك، جــرت إعــادة النظــر يف جــدول أعمــال نــساء بريــربي كابيكــار يف . والتــأثري

  .منتدى إقليم ليمون اريريا، وجرى حتديثه واعتماده
ويف . ، ُعقــد منتــدى لعــرض جــدول أعمــال علــى مؤســسات الدولــة ٢٠٠٩ويف ســنة   

مقترحات املرأة بشأن مـسائل األرض والـديار، والـصحة والتعلـيم      تلك املناسبة، جرى توضيح     
وشـكّلت هـذه األسـاس لوضـع خطـة          . واملشاكل االجتماعيـة، واملنتجـات التقليديـة والـسياحة        

اجتاهـات للعمــل مـع مؤســسات الدولــة، واختـذت ُنهــج إزاء قطـاع الــصحة، ووزارة اإلســكان     
  .ليةواملستوطنات البشرية ورابطات تنمية الشعوب األص

، جرى االضطالع حبملـة توعيـة تركّـز علـى حقـوق نـساء الـشعوب                 ٢٠١٠ويف سنة     
وقامــت . األصــلية يف جمــاالت الــصحة والتعلــيم واإلســكان واألرض بلغــات بريــربي وكابيكــار

وجـرى نقـل التغطيـة      . نساء الشعوب األصلية بإعداد هذه املناسبة وترمجة أنـشطتها وتـسجيلها          
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وراديــو كــازينو ) صــوت تاالمانكــا( يف ال فــوز دى تاالمانكــا أي مــن خــالل املــذيعني احمللــيني
  .خالل فترة ثالثة أشهر يف منطقة تاالمانكا

خطـة  ” هدفاً استراتيجياً بعنـوان  ٢٠١٤-٢٠١١وتتضّمن خطة التنمية الوطنية للفترة        
. “ليةالتنمية الوطنية للشعوب األصلية يف إطار سياسة عامة مع امللكية الثقافيـة للـشعوب األصـ               

وحيدِّد اهلدف املعهد الوطين للمرأة باعتباره واحـداً مـن املؤسـسات الـيت تتـصّدر هـذه اجلهـود،             
   .بغية ضمان التركيز على املسألة اجلنسانية وحقوق اإلنسان للمرأة
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	بُذلت جهود مستديمة من خلال اللجان المشتركة بين المؤسسات، وذلك لتقدير المؤشرات المتعلقة بنوعي الجنس والصحة، والعنف الجنساني واستعمال الوقت. ونتيجة لذلك هناك ثلاثة منشورات ومجموعة محددة جيداً من المؤشرات بشأن الموضوع الجنساني والصحة. كما صدر منشور عن النظام الموحّد لقياس الإحصاءات بشأن العنف الجنساني في كوستاريكا مع مؤشرات تتعلق بالفترة 2006-2007، وكذلك صدر منشوران بشأن تنفيذ وحدة قياس استعمال الوقت في سنة 2004، وأحدهما يتضمن النتائج. وبالمثل، ومع إعادة تصميم استقصاء الأسر المعيشية، بُذل جهد ضخم لإدخال متغيرات تسمح بمزيد من المعلومات التفصيلية ليتم جمعها بشأن أنشطة العمالة التي تؤديها المرأة.
	وفيما يتعلق بالتعداد الوطني العاشر للسكان هناك مجموعة من التوصيات قصيرة الأجل بشأن إمكانيات التحليل التي تقدمها معلومات أكثر تحديداً فيما يتعلق بالمعاملة التي ينبغي إيلاؤها لمتغيّر ”ربة الأسرة المعيشية“ بغية إدخال منظور جنساني.
	زيادة على ذلك، فإن مؤسسات مثل السلطة القضائية كانت تعمل بشأن إعادة النظر في أدواتها من أجل تسجيل المعلومات، وإدخال متغيّر جنساني وتحسين نظم المعلومات لكي يتسنى عرضها باعتبارها مصنّفة حسب الجنس. وكذلك، قام النظام الموحّد للقياس الإحصائي للعنف الجنساني بتنفيذ مرحلة أوّلية تألفت من تصميم مجموعة من 22 مؤشراً وتحليلها فيما يتعلق بسنتي 2006 و 2007 (انظر المرفق 2).
	2 - وفي عملية التدريب التي تقوم بها المؤسسات العامة من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، مثل المعهد الوطني للمرأة، ومكتب أمين المظالم، والجامعات العامة والخاصة بدعم من منظمات دولية مثل معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وبرنامج المرأة والعدالة والمسائل الجنسانية التابع لمعهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في أمريكا اللاتينية، أخذت على عاتقها إجراء مناقشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك القانونية الدولية الأخرى، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
	وفي سنة 2006، أصدر المعهد الوطني للمرأة منشوراً شعبياً بعنوان ”لماذا ولأي غرض يوضَع بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟“ “Por que y para que un Protocolo Facultativo de la CEDAW?” وقد أُدرِج في مجموعة من القوانين التشريعية والمراسيم التنفيذية لنشر المعرفة الخاصة بالمحامين والموظفين الفنيين في اختصاصات أخرى من المؤسسات العامة والشركات الخاصة على السواء، وهذا متاح في مجلدين؛ وتوجد النسخة الرقمية على الصفحة الشبكية:
	المجلد الأول:
	http://www.inamu.go.cr/centro-de-documentacion/bases/WORK/DOCS/tomo1_copy1.pdf
	المجلد الثاني:
	http://www.inamu.go.cr/centro-de-documentacion/bases/WORK/DOCS/tomo2_ complete_copy1.pdf
	الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
	3 - فيما يتعلق بالمعهد الوطني للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، لم تكن هناك عقبة تعترض إنجاز مهمة المعهد لكون رئيسه التنفيذي لا يتمتع برتبة وزير معني بوضع المرأة. وقد تحقق أحد إنجازاته الهامة في سنة 2007، عندما وضع السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2007-2017 ووضع خطة العمل من خلال التعاون الواسع المشتَرك بين المؤسسات.
	وفيما يتعلق بالمؤسسات العامة في كوستاريكا، قضى مرسوم تشريعي رقم 34729 صدر ونُشر في العدد 179 من الجريدة الرسمية المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2008، بإنشاء هيئتين مشتركتين بين المؤسسات معنيتين بالتنسيق، إحداهما على مستوى سياسي رفيع (المادة 9) وتضم وزراء التعليم والعمل والتخطيط الوطني والصحة والمالية. وبكل احترام طُلِب أن تعيِّن الجمعية التشريعية والسلطة القضائية والمحكمة الانتخابية العليا ممثِّلين لدى هذه الهيئة الأولى بصفة استشاريين ومستشارين. أما الهيئة الأخرى، وهي ذات طبيعة فنية، فتعرف بأنها اللجنة الفنية المشتركة بين المؤسسات؛ وهي مؤلفة من ممثلين للمؤسسات والقطاعات المتصلة بتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، وتعمل بمثابة جهة اتصال فنية بين المؤسسات والمعهد الوطني للمرأة.
	وبينما هو من الصحيح أن الرئيس التنفيذي لم يتمتع أثناء الحكومتين السابقة والحالية بمنصب وزير بدون حقيبة للفترة 2010-2014، نظّمت الحكومة الحالية هيئة وزرائها في مجلسين رئاسيين وفقاً لمختلف المجالات التي يتناولها المجلسان.
	وهذان المجلسان هما: المجلس الرئاسي للرفاه الاجتماعي والأسرة، والمجلس الرئاسي المعني بأمن المواطنين والسلام الاجتماعي، ويعتبر المعهد الوطني للمرأة عضواً فيه. وقد أتاح هذا للمعهد الوطني للمرأة أن ينسِّق بشكل وثيق مع قيادة المؤسسات الأخرى في القطاعات التي تعالج مجالات ذات صلة بحقوق المرأة، أي: الصحة والتعليم والفقر والأمن والعدالة، في جملة أمور (انظر المرفق 3).
	4 - وتضمّن المرفق 2 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدَّم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة موجزاً لبعض القرارات التي أصدرتها الدوائر (الدستورية) الأولى والثانية والثالثة والرابعة في محكمة العدل العليا أثناء هذه الفترة. ومرفق طيه موجز مستوفى بما استجد من قرارات أخرى صادرة بعد اكتمال هذا التقرير (انظر المرفق 4).
	5 - وتضمّنت الجهود الرامية إلى التوصّل إلى توافق آراء بشأن جدول أعمال تشريعي معني بالمرأة من أجل إنجاز المسائل المتأخرة في اعتماد القوانين اللازمة للنهوض بحقوق المرأة أثناء الفترة 2002-2006، إنشاء لجنة جدول الأعمال التشريعي المعني بالمرأة وهي مؤلفة من نائبات ومستشارات وممثلات للوكالات العامة والمنظمات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، حُدِّدت طائفة من الإجراءات تهدف إلى عملية إعادة تنظيم شتى مشاريع القوانين بشأن جدول الأعمال التشريعي وإتمام إقرارها. وفيما يلي بعض الإجراءات والظروف والعوامل التي تؤثر في جدول أعمال يحظى بتوافق الآراء، ويتصف بأنه دينامي ومتغيِّر باستمرار: (أ) التفاوض، وكسب التأييد والتأثير السياسي من مؤسسات عامة معنية بتعزيز حقوق المرأة والمنظمات الاجتماعية وفئة النساء في مجموعها (ب) تحالفات استراتيجية مع النواب، رجالاً ونساءً، المهتمين بالأمر، الذين يرغبون في تعزيز حقوق المرأة؛ (ج) إنشاء آليات مؤسسية شاملة معنية بالمسائل الجنسانية مثل الوحدة الفنية المعنية بالمسائل الجنسانية في الجمعية التشريعية؛ (هـ) المساعدة الفنية بشأن التشريعات ذات المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان، وهي تُلتمس من مؤسسات معنية بتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن إصدار معايير فنية من منظور جنساني إزاء النائبات؛ (و) استعداد النواب والنائبات في اللجنة الدائمة المخصصة المعنية بالمرأة مع تعمّد دفع البرنامج التشريعي المعني بالمرأة؛ (ز) الإرادة السياسية لسلطات الجمهورية لإحراز تقدم في الحقوق والسياسات العامة لتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين، وهو ما تبلور في اعتماد سياسة وطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين وهي تشمل الالتزامات الحكومية (انظر المرفق 5).
	البرامج وخطط العمل

	6 - وضَعت السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، المعتمدة في سنة 2007، خطة عمل للسنوات الخمس (2008-2012) من أجل تنفيذها. وتشمل خطة العمل هذه 85 إجراءً استراتيجياً وهي تحدِّد المؤسسات المسؤولة والجدول الزمني اللازم لتنفيذ كل إجراء منها. وهذه الإجراءات تسعى إلى إيجاد التغيير اللازم لسد الثغرات الخاصة بالجنسين في مجال العمالة والدخل؛ والمسؤوليات الأسرية؛ والصحة والتعليم؛ وحماية حقوق الإنسان للمرأة ومشاركتها السياسية. وتعتبر الوجوه الثلاثة للسياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين هي حقوق الإنسان، والتنمية البشرية المستدامة والبعد الجنساني.
	وقام المعهد الوطني للمرأة، بصفته الوكالة المسؤولة عن التنسيق ومتابعة السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، وبمزيد من التحديد الوكالة المسؤولة عن خطة العمل، بتنفيذ مختلف الإجراءات، بما في ذلك تصميم نظام إعلامي يتعلق بالسياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين ويتضمن مجموعة من مؤشرات النتائج ومؤشرات العمليات التي تشمل التقارير السنوية الواردة من المؤسسات بشأن حالة تنفيذ الإجراءات في الخطة. وقد تضمنت الأنشطة في إطار خطة العمل أيضاً إجراء مناقشات وتقديرات ورفع تقارير، مع مشاركة ناشطة من موظفي تلك المؤسسات ونساء من المنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني.
	وفيما يتعلق بسنة 2011، هناك خطط لإجراء تقييم شامل لخطة العمل (التي سوف تشمل تقييماً بشأن سدّ الثغرات في المسائل الجنسانية وتشمل تقريراً بشأن التقدم المؤسسي) وصياغة خطة العمل الثانية الخاصة بالسياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين. وسوف يتصدر هذه العملية المعهد الوطني للمرأة بمشاركة عريضة من قطاعات ومؤسسات أخرى ومنظمات المجتمع المدني.
	وثمة إنجاز هام تحقق أثناء هذه الفترة وهو إدراج السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين وخطة عملها في خطة التنمية الوطنية للفترة 2011-2014، في القطاع الاجتماعي على وجه التحديد، وهو ما يستلزم تعزيز السياسة نظراً لأنها أصبحت أولوية حكومية، مع إجراءات للمتابعة بشأن تنفيذها من الهيئات المختصة.
	العنف المرتكب ضد المرأة

	7 - (أ) طبيعة حوادث العنف ضد المرأة المُبلَّغ عنها: فيما يتعلق بطبيعة حوادث العنف ضد المرأة المُبلغ عنها، تركّز المعلومات التي سجّلها الجهاز القضائي على العنف الذي تعانيه المرأة في إطار قانونين متوافرين للمرأة يطالبان بحياة تخلو من العنف: قانون العنف العائلي (القانون رقم 7586) وقانون تجريم العنف ضد المرأة (القانون رقم 8589). ومع ذلك، من الأهمية توضيح أن السجلات لا تحدّد نوع العنف المُبلغ عنه، وبالتالي فإن البيانات تعتبر معنية بإنفاذ كل قانون من القوانين. ويتضمن جزء من التحليل الذي إجراءه قسم الإحصاءات التابع لإدارة التخطيط في السلطة القضائية، الحولية القضائية لسنة 2009 بشأن الملامح البارزة لأعمال 12 محكمة متخصصة و 59 محكمة مختلطة تعالج مسألة العنف العائلي، تبيَّن أنه خلال سنة 2009، جرت تسوية حوالي 85 في المائة من كل 100 قضية قيد النظر في هذا المجال.
	وتذكر الحولية أيضاً أن ما مجموعه 104 52 قضية عُرضت أمام محاكم العنف العائلي، وهي تمثّل السنة الثانية على التوالي منذ سنة 2007 حيث حدثت زيادة، وكان أعلى رقم في العقد كله، فيما يتعلق بفارق 092 6 قضية (13.2 في المائة) أكثر من العدد المُبلغ عنه في سنة 2008 (انظر المرفق 6).
	(ب) عدد الجزاءات وأنواع الأحكام المفروضة على الجناة: فيما يتعلق بهذا الموضوع، فإن البيانات المتاحة تتأتى من قسم الإحصاءات التابع لإدارة التخطيط في السلطة القضائية على النحو المُدرَج في الحولية القضائية لسنة 2009. وهي تذكر أن نسبة 90.9 في المائة من الأشخاص المدانين (969 4) كانوا من الذكور ونسبة 9.1 في المائة كُنّ من الإناث. وارتفعت الجزاءات المفروضة بمقتضى قانون تجريم العنف ضد المرأة من 18 قضية في سنة 2008 إلى 118 في السنة التالية.
	(ج) تعويضات جبر الضرر الممنوحة للضحايا: فيما يتعلق بهذا الموضوع، لا تتوافر معلومات إحصائية تبيِّن هذه الحالة التي تفيد المرأة. وبالرغم من أن هذا ينص عليه القانون، فإن المبلغ النقدي للعقوبة ليس منفصلاً عن القرار كوحدة.
	8 - وبغية رصد إنفاذ هذا القانون التشريعي، اتخذت إجراءات شتى لغرض كفالة إنفاذه وأيضاً لكفالة الحق الأساسي للمرأة في إمكانية اللجوء إلى القضاء. ويرد أدناه بعض من هذه الإجراءات.
	وفيما يتعلق بمسألة قتل الإناث، من الأهمية الإشارة إلى أن عدد الحالات نقص في سنة 2007، وهي السنة التي صدر فيها القانون، حيث بلغ العدد الإجمالي لقتلى الإناث 19 حالة فيما يتعلق بتلك السنة. وفي سنة 2010، قُتلت أعداد من النساء بلغت 52 امرأة بسبب دوافع شتى. وكان أكثر الدوافع شيوعاً يتصل بنوع الجنس، حيث يخص هذا عدد 19 حالة قتل، وكانت 10 حالات قتل إناث، وكانت بقية العدد بدوافع السطو والثأر ومشاكل المخدرات ضمن أمور أخرى.
	ومن الأهمية ملاحظة أنه جرى الاضطلاع خلال الربع الأخير من سنة 2010 بحملة شديدة بشأن منع العنف ضد المرأة، مع الانضمام للحملة الدولية ”انعدام الاعتداء“ مع الحملة الوطنية ”حان الوقت“. وأدرجت الحملة المؤسسية الحق في العيش مع التحرر من العنف. ويبدو أن الحملة كانت عاملاً من عوامل حدوث انخفاض في عدد حالات قتل الإناث. وفي الحقيقة، لم تحدث حالات قتل إناث خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، ولم يكن الأمر كذلك منذ سنة 2007.
	وفيما يتعلق بالنظام الوطني للتصدّي للعنف داخل الأسرة والوقاية منه“، ثمة تطوّر مدعاة للترحيب يتمثل في دخول القانون رقم 8688 إلى حيِّز النفاذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، وبمقتضاه تغيّر اسم النظام الوطني وتم توسيع نطاقه. وجرى إنشاء النظام الوطني للتصدّي للعنف ضد المرأة والوقاية منه والتصدي للعنف داخل الأسرة، وهذا تضمّن إنشاء هيئة سياسية وفنية معاً لضمان أن يؤدّي النظام وظائفه بشكل صحيح.
	9 - وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي، اضطلعت حكومة كوستاريكا بتنفيذ القانون بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل وفي المدارس كجزء من جهودها التنظيمية. ويتضمَّن القانون رقم 8805، الذي اعتُمد في 21 نيسان/أبريل 2010، تعديل القانون بشأن التحرّش الجنسي في مكان العمل والمدارس وذلك بتعزيز التدابير التنظيمية؛ وهو يشمل اشتراط أن يكون لدى أرباب العمل موظفون مع التدريب على منع التحرش الجنسي. ويجب الإبلاغ عن أية ادّعاءات بحدوث تحرش جنسي داخل القطاع العام إلى مكتب أمين المظالم، وفي القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية يجب الإبلاغ إلى المديرية الوطنية وهيئة تفتيش العمل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. وقد أُمهِلت قطاعات الأعمال والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة فترة ثلاثة أشهر لتعديل سياساتها الداخلية للامتثال للقانون الجديد. وأُعلن أن حالات التصالح الإدارية والقضائية غير جائزة بمقتضى القانون الجديد (انظر المرفق 7).
	وفيما يتعلق بالمعهد الوطني للمرأة فإنه من جانبه، إلى جانب مؤسسات عامة أخرى يدعو إلى حماية ضحايا هذا النوع من العنف والتمييز وذلك بمساعدة الضحايا من خلال الإجراءات القانونية والإدارية وعرض دعم نفساني لهن. وفيما يخص تعزيز الحقوق، يوفّر المعهد الوطني للمرأة التدريب لأرباب العمل في القطاعين العام والخاص بشأن الصكوك القانونية الدولية والتشريعات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان للمرأة ضد جميع أشكال العنف والتمييز، بما في ذلك التحرّش الجنسي في مكان العمل وفي المدارس.
	وفي القطاع الخاص، اضطُلع بأنشطة مع الشركات التي أظهرت اهتماماً واضحاً في تشجيع موظفيها على استخدام السياسات المسؤولة اجتماعياً في مكان العمل، والتي تساعد على تعزيز الممارسات الوقائية الجيدة واحترام حقوق العمل للمرأة.
	10 - (أ) بيان أسباب عدم قيام نظام العدالة بمعالجة شكاوى التحرش الجنسي المشار إليها في الفقرة 126 من تقرير الدولة الطرف. ينبغي التوضيح بأن الشكاوى المقدمة لقيت استجابة وفُُرضت عقوبات؛ وتشير الفقرة 126 من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس إلى أن العقوبات الموصى بها في المحكمة الابتدائية خُفِّضت في بعض الحالات في محكمة الاستئناف.
	(ب) ما هي التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لتدريب الموظفين الوطنيين الجامعيين على حقوق المرأة. ينبغي اعتبار القانون بشأن التحرّش الجنسي والتعديلات التي اعتُمدت في نيسان/أبريل 2010 بمثابة تدابير تسعى إلى تدريب الموظفين الجامعيين الوطنيين بشأن حقوق المرأة. فالقانون يُلزِم جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة على الاضطلاع بمسؤوليتها لتنفيذ التدابير الوقائية ونشر القانون. وينبغي أن تستند هذه الإجراءات إلى المبادئ التوجيهية للقانون والتي تهدف إلى التنديد بالتمييز القائم على الجنس ووضع قوانين في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا.
	وثمة برامج وسياسات مؤسسية لمحاولة منع التحرّش الجنسي في جامعات هذا البلد. وهذه تشمل دورات متخصصة وحلقات عمل ودورات نظامية وأنشطة للتوعية وأنشطة للاحتفاء بتواريخ خاصة متصلة بهذه القضية، ضمن آليات أخرى للتدريب بشأن حقوق المرأة.
	(ج) ما هي التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لتشجيع ضحايا التحرّش الجنسي على التنديد بهذه الأعمال (انظر الفقرة 133). تتضمّن التدابير المتخذة لتشجيع ضحايا العنف الجنسي على تقديم الشكاوى أنشطة من قبيل المحادثات التثقيفية، وحلقات العمل التدريبية والحملات للتوعية بالتشريعات وتقديم معلومات بشأن الإجراءات الداخلية للتحقيق في قضايا التحرش الجنسي. وتهدف المواد المطبوعة (الملصقات والكتيّبات والكرّاسات) أيضاً إلى إعلام الطلاب والقوى العاملة بشأن مسائل التحرش الجنسي. وتستخدِم بعض المراكز الجامعية الإذاعة المؤسسية وبرامج الإذاعة الوطنية وغيرها من استراتيجيات الاتصالات للتوعية وتمكين الأشخاص من الإبلاغ عن هذه الأفعال.
	(د) ما إذا كانت قد تمت الموافقة على قانون منع التحرّش الجنسي والمعاقبة عليه أم لا (انظر الفقرة 138). تمت الموافقة في 28 نيسان/أبريل 2010 على التعديل على القانون رقم 7476 بشأن التحرّش الجنسي في أماكن العمل والمدارس لمنع التحرّش الجنسي والمعاقبة عليه. وكما أشير إلى ذلك سابقاً، جرت الموافقة على التعديل بموجب القانون رقم 8805 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2010.
	(هـ) ما إذا كانت المبادئ التوجيهية لمنع التحرّش الجنسي قد اعتُمدت على النحو الذي أوصى به المعهد الوطني للمرأة (انظر الفقرة 180). وكما أشير في الفقرة 180 من التقرير المذكور، قامت وحدة العدل بين الجنسين التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، وليس المعهد الوطني للمرأة، بوضع المبادئ التوجيهية أو توصيات لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل. ومع ذلك، اضطلع موظفون من هيئة تفتيش العمل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بإجراء دورات تدريبية بشأن التحرش الجنسي في قطاعات الأعمال. وتساعد لجنة شؤون العمل التابعة للوزارة المذكورة مجالس إدارة العاملات في إدراج إجراءات داخلية في اللائحة. وجرى تحديث دليل إجراءات هيئة تفتيش العمل؛ ونتيجة لمشروع تقييم أجرته منظمة العمل الدولية في سنة 2008، يشتمل الفصل الأول المعنون ”الامتيازات الخاصة“ الآن على الفقرة الرابعة بشأن الإجراءات في حالات التحرش الجنسي. وتشمل سياسة المساواة والإنصاف بين الجنسين وخطة العمل المماثلة لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والتي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 2009، إجراءات لمنع التحرش الجنسي والمعاقبة عليه في مكان العمل (انظر الفقرة 8).
	الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في الدعارة

	11 - تدير الدولة الائتلاف الوطني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهذا يشمل شتى المؤسسات الوطنية (انظر الفقرة 9). وقد صدرت عدة قوانين وتم بشكل كبير تعديل الإطار التشريعي الحالي بشأن الاتجار بالأشخاص والمسائل المتصلة به. ووُضعت بروتوكولات من أجل إجراءات يضطلع بها مختلف المؤسسات بغية التصدّي للحالات المحتملة بطريقة أشمل، وعلى سبيل المثال:
	• بروتوكول خاص بالكيانات الخارجية للتراسل عبر الرسائل القصيرة (ESME).
	• بروتوكول بشأن الإجراءات من أجل موظفي الهجرة بشأن الأفراد دون السن القانونية في أوضاع عصيبة.
	• أحكام مُلزِمة من وزارة التعليم العام بشأن فحص الاستغلال الجنسي التجاري في النظام التعليمي في كوستاريكا.
	• نموذج الرعاية الشاملة للناجين - ضحايا الاتجار بالبشر.
	• بروتوكول من أجل إعادة ضحايا الاتجار من الأطفال والمراهقين إلى الوطن.
	زيادة على ذلك، تمثِّل الفئة الخاصة التي أتيحت لضحايا الاتجار في قانون الهجرة الجديد تقدماً كبيراً بشأن هذه المسألة، حيث أن الضحايا تتاح لهم الآن الفرصة في الحصول على جميع الخدمات التي قد يطلبونها استناداً إلى ظروفهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والبدنية والملابس والطعام. إضافة إلى ذلك، سوف يساعد إنشاء الائتلاف الوطني في سنة 2005 لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والشعبة التابعة له في اللجان الفرعية على تعزيز إجراءات الحكومة بشأن المسألة (انظر المرفق 10).
	وكما حدث في سنوات سابقة، خُصِّصت ميزانية في سنة 2010 لوزارة الداخلية وإنفاذ القانون والأمن العام وذلك لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف تحقيق خطة العمل التشغيلية. ورغم أنه من الأفضل تخصيص ميزانية أكبر بغية تغطية جميع الاحتياجات والاستخدام الأمثل للأعمال الواردة في الخطة، بُذلت جهود هامة باستخدام الموارد المحدودة لمنع الاتجار وكشفه.
	ويبذل مكتب تقديم الخدمات للضحايا التابع لمكتب المدّعي العام كل جهد للاستجابة إلى الحالات التي يتلقاها ولتلك الحالات المقدمة في المحكمة. وفي غالبية الحالات، تكون الموارد المالية المتاحة غير كافية؛ وتعتبر المساعدة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية غاية في الأهمية للعمل لمتابعة هذا المجال ولتقديم المساعدة التي يتطلبها الضحايا.
	ومنذ التوقيع على بروتوكول باليرمو والتصديق عليه في سنة 2002، تولت كوستاريكا مسؤوليتها إزاء الاتجار بالبشر بشكل جاد. ومن ثم حدثت في 22 نيسان/أبريل 2009، مع نشر القانون رقم 8720، و ”قانون بشأن حماية الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المشاركين في الإجراءات الجنائية - وهي تعديلات وإضافات على مدونة الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي“، تغييرات هامة على التشريعات الجنائية وفقاً لمبادئ الحماية، وتناسبية الوسائل مع الغايات، والضرورة، والسرّية.
	التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لجمع بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل العرقي والجنسية والمناطق فيما يتعلق بالمسألة سالفة الذكر.
	عندما أقدمت كوستاريكا، بالتوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، اضطلعت بسلسلة من المسؤوليات الوطنية والدولية من حيث منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه والتصدي له، بما في ذلك التدابير الرامية إلى معالجة الحاجات الخاصة لضحايا الاتجار ولتعليل العوامل التي تميزه عن جرائم أخرى في سياق الجريمة المنظمة. وتمثل الالتزامات المضطلع بها تحدياً معقّداً يتطلب استجابة شاملة ومشتركة بين المؤسسات. وقد عززت الحكومة الإطار المؤسسي بإنشاء الائتلاف الوطني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وجعل أمانته الفنية واحدة من أكثر المصادر الموثوقة للمعلومات بشأن هذه المسألة.
	وقد أجريت دورات تدريب للمسؤولين بشأن التعرّف على ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم؛ ومع ذلك، لا تتوافر بيانات مصنّفة حسب الجنس والعمر والغرض من الاتجار والأصل العرقي للضحايا. ورغم أنه لا توجد مآوى رسمية لضحايا الاتجار بالأشخاص، أحالت الحكومة بعض الضحايا إلى ملاجئ رسمية تابعة للدولة لفترات قصيرة الأجل، وهي توفّر الرعاية الأساسية للنساء والقُصّر.
	وتعتمد الحكومة مراراً على منظمات غير حكومية ومنظمات دينية لتقديم رعاية متخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص. وتلقى الضحايا الأجانب نفس الخدمات مثل المواطنين من كوستاريكا. وقد ساعد البروتوكول المعني بتقديم الرعاية الفورية والذي شاركت في وضعه عدة مؤسسات حكومية، على تحديد الخطوات التي ينبغي أن تتبعها كل مؤسسة بغية تفحّص الضحايا والتعرّف عليهم وحمايتهم وتقديم الرعاية الشاملة إليهم. وقد وفّر فريق الاستجابة الفورية الرعاية للضحايا المحتملين منذ إنشائه في سنة 2009 حتى الآن. وقدّمت الحكومة خدمات قانونية ونفسية محدودة وهي تسلِّم بضرورة بذل مزيد من الجهود لإعادة إدماج الضحايا في مجتمعاتهم المحلية. وأضاف قانون جديد خاص بالهجرة صار سارياً منذ آذار/مارس 2010 ”ضحية الاتجار“ بمثابة ”فئة هجرة“، وبالتالي السماح بتقديم تأشيرات الإقامة المؤقتة إلى الأجانب ضحايا الاتجار بالبشر (انظر المرفق 11).
	12 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفّذت كوستاريكا الخطة الوطنية للقضاء على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين، في الفترة 2008-2010، التي تضمَّنت أنشطة مشتركة بين المؤسسات.
	وخلال سنة 2009، تواصل بذل الجهود الرامية إلى تدريب القائمين على السياحة بشأن مسألة الاستغلال الجنسي. وبالتنسيق مع معهد السياحة في كوستاريكا، نُظّمت عدة حلقات عمل رعاها المسؤولون من المعهد الوطني للمرأة، والسلطة القضائية، والمديرية العامة المعنية بالهجرة والأجانب، ووزارة العدل والسلم والمجلس الوطني للطفولة من أجل المسؤولين من قوات شرطة السياحة وشرطة الهجرة من مختلف أنحاء البلد، بما في ذلك سان كارلوس، وغولفيتو وسان خوسيه. إضافة إلى ذلك، أضيف التدريب بشأن الاستغلال الجنسي التجاري، باعتباره جزءاً من الخطة، وبمثابة أحد المتطلبات من أجل الترخيص لمتعهّدي السياحة، وبالتالي جعل التدريب حول هذه المسألة إلزامياً بالنسبة لأي شخص من متعهدي السياحة الراغبين في أن يصبحوا معتمدين لهذه الأعمال.
	13 - وفي سنة 2008، قامت الحكومة، في معظم السنة الأخيرة التي تتوافر بشأنها إحصاءات رسمية، بالتحقيق في 18 حالة محتملة للاتجار بالبشر وقد صدر الحكم بالإدانة في خمس حالات لجرائم الاتجار بالبشر، بالمقارنة إلى حالتي إدانة في سنة 2007. وتعهدت الحكومة برعاية وحدة لمكافحة الاتجار والتهريب وهي مكونة من ستة وكلاء مفوَّضين، وهي تعمل بشكل وثيق مع الحكومات الأجنبية في حالات الاتجار باعتباره جريمة عبر وطنية.
	وتقرّ المادة 172 من القانون الجنائي، التي عُدِّلت في نيسان/أبريل 2009، عقوبة السجن لمدة تتراوح من 6 إلى 10 سنوات بالنسبة لنقل أشخاص عبر الحدود أو داخل البلد لأغراض الدعارة، أو العمل القسري أو الاستعباد الجنسي وأعمال أو خدمات السخرة، أو زواج الاسترقاق، أو التسوّل أو غير ذلك من أشكال خدمات السخرة. وتحظر المادة أيضاً التبنّي المخالف للأصول، وهو مفهوم لا يوجد في التعريف المتفق عليه دولياً الخاص بالاتجار بالبشر. وتزداد العقوبة بالسجن منى 8 إلى 16 سنة في حالات الظروف المشدّدة، عندما يتجنى المتاجر بالأشخاص على القُصّر أو يرتكب أفعال الاحتيال أو العنف أو الترهيب أو القسر. وتعتبر العقوبات التي أنشأها التعديل على المادة 172 مشدّدة بما فيه الكفاية وتتناسب مع العقوبات عن جرائم خطيرة أخرى، مثل الاغتصاب. إضافة إلى ذلك، فإن المادتين 376 و 377 من القانون الجنائي تحظران الاتجار بالقُصّر، وإقرار عقوبة السجن من سنتين إلى أربع سنوات.
	ويأذن القانون رقم 8754 بشأن الجريمة المنظمة والذي اعتُمد في تموز/يوليه 2009، باستخدام إجراءات خاصة، مثل التنصّت على المكالمات الهاتفية وتوافر الأدلة قبل المحاكمة من أجل ملاحقة حالات الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، أدّى عدم الوعي بالتشريعات الجديدة إلى الحدّ من إنفاذه، وواصلت الحكومة استخدام نظم أساسية أخرى لملاحقة جناة الاستغلال الجنسي للقُصّر.
	المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

	14 - لم يتم تعديل القانوني المعني، بيد أن إصلاحات قانونية أخرى أسفرت عن نتائج تتجاوز ما كان سيتحقق من التعديلات المقترحة على المواد. ففي سنة 2009، صدر الإصلاح القانوني الشامل للقانون الانتخابي (القانون رقم 8765، آب/أغسطس 2009) حيث غيَّر المحافظة على الحصة الدنيا لمشاركة المرأة في نظام يقوم على المساواة بين الجنسين وتوزيع المناصب العامة حسب الجنس: 50 في المائة للنساء و 50 في المائة للرجال (نسبة المرأة للرجل أو نسبة الرجل للمرأة). وعندما يكون العدد الإجمالي لأعضاء وفد من الوفود أو بطاقة انتخاب أو في أية هيئة معيَّنة عدداً فردياً، لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين عدد الرجال وعدد النساء الداخلين في الموضوع العدد 1، ويجب أيضاً أن يُطبَّق مبدأ التعادل على الهيئات الداخلية للأحزاب السياسية.
	وتُطبَّق الاشتراطات المتعلقة بالتعادل والتوزيع على الوظائف المنتخبة فحسب بموجب نظام التمثيل التناسبي، الذي يشمل الهيئات الجماعية، بيد أنه ليس بموجب نظام الأغلبية، التي تُشغَل فيها الوظائف بشخص واحد. ومع ذلك، وبعد مشاورات عديدة بشأن التعديلات، قضت المحكمة الانتخابية العليا، بموجب القرار رقم 3671-E8-2010، بضرورة أن تنظّم الأحزاب السياسية قوائم مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، والعُمد ونوّاب العمد، والمفوضين ونواب المفوضين بطريقة بحيث إذا كان رجل يرأس قائمة المرشحين في الانتخابات، يجب أن يكون المرشّح للمنصب الآخر امرأة والعكس بالعكس. وينبغي التأكيد على أنه رغم إحراز تقدُّم كبير جسّده التغيير من نظام الحصص إلى نظام قائم على التعادل، لا يزال هناك تحدٍٍ هام من حيث ضمان التعادل بين الجنسين في رؤساء قائمة المرشحين في الانتخابات، نظراً لأن هذه المسألة لم تُدرَج في الإصلاح.
	ووفقاً للمادة 309 من قانون الانتخاب، أُنشئ معهد للتدريب والبحث في مجال الديمقراطية لتوسيع نطاق عمل المحكمة الانتخابية العليا. ويُخصّص المعهد إلى التخطيط وإجراء برامج التدريب للمواطنين والأحزاب السياسية بغية تعزيز الممارسة الفعّالة للحقوق السياسية وتعزيز الثقافة المدنية؛ وهو مكلّف أيضاً بالعمل بمنظور جنساني.
	إضافة إلى ذلك، أقرّ القانون رقم 8901، المنشور في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 في العدد 251 من الجريدة الرسمية، اشتراط نسبة مئوية دنيا لمشاركة المرأة في تولّي قيادة الرابطات والاتحادات والمنظمات التي لا تدر ربحاً. ويجب أن تتسم عضوية مجالس إدارات هذه المنظمات بالمساواة، وإذا كان العدد الإجمالي للأعضاء عدداً فردياً، لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين عدد الرجال وعدد النساء 1.
	وفيما يتعلق بالمناصب التي يقررها الانتخاب الشعبي، من الأهمية ملاحظة أنه رغم أن القانون عُدِّل قبل الانتخابات الوطنية في شباط/فبراير 2010، لا تُطبَّق قاعدة التعادل. وبدلاً من ذلك، تُستخدَم اشتراطات الحصص بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة. وطُبِّقت قاعدة التعادل لأول مرة أثناء الانتخابات البلدية في كانون الأول/ديسمبر 2010 (انظر المرفق 12).
	وتشارك المرأة في الشؤون السياسية من خلال الاجتماع الوطني لنساء الشعوب الأصلية، وهو منتدى لنساء الشعوب الأصلية أنشأ لجنة تمثّل المنظمات النسائية في 24 إقليماً يخص الشعوب الأصلية.
	وأُنشئت في تموز/يوليه 2008 لجنة الاجتماع الوطني لنساء الشعوب الأصلية، بمساعدة من المعهد الوطني للمرأة. وهذه اللجنة مؤلفة من حوالي 24 رائدة نسائية تنتمي إلى الشعوب الثمانية الأصلية، مع وجود ممثلة واحدة لكل إقليم (بالحدّ الممكن)، إلى جانب مهاجر من غنوبي. وأتى هؤلاء النسوة معاً في المقام الأول لإنشاء منتدى سياسي - ثقافي حيث يمكن لهن وضع استراتيجيات للتعامل مع المسائل والمطالب الناجمة داخل وخارج أقاليم الشعوب الأصلية والتي تؤثّر على نساء الشعوب الأصلية.
	وفي سنة 2009، تلقى 24 امرأة من نساء الشعوب الأصلية ينتمين إلى شعوب كابيكار، وبريبري، وماليكو، وهويرتار، وتيراباس، وبرونكا، وغنوبي، بما في ذلك مهاجرة من غنوبي، التدريب لكي يتمكن هؤلاء النسوة من تدريب نساء أخريات من الشعوب الأصلية على مواضيع حقوق تملُّك الأرض، والثقافة والتعليم والصحة. وفي المتوسط، اضطلع هؤلاء بأربع دورات تدريبية لكل منها، بشأن مواضيع تخص الإقليم والصحة والثقافة والتعليم. وعموماً، تلقى التدريب 23 مجتمعاً من المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في 13 إقليماً للشعوب الأصلية، كما يلي:
	• تالامانكا بريبري: واتسي، سوكي، سيبوجو، شيروليس، آموبري، بيرا (مليروك)، كيكولدي (إقليم واحد)؛
	• تالامانكا كابيكار: البروغريسو سيبوجو، غافيلان كانتا (إقليم واحد)؛
	• تيرابا (إقليم واحد)؛
	• غواتوسو: بالينكيس تونجيبي ومارغاريتا (إقليمان)؛
	• زاباتون (إقليم واحد)؛
	• أقاليم غنوبي: أبروجو مونتيزوما، نيفيريبوتدا تابعة لاس فيغاس (لجنة بوريكا)، بيتا دي كانيو برافو (لا كاسونا)، لا كاسونا، ألتو لا غونا دي أوسا، باجو لوس إنديوس (خمسة أقاليم)؛
	• شيريبو: ألتو باكوار، تسيبيريناك (إقليم واحد)؛
	• راي كوريه (إقليم واحد).
	وفي سنة 2010، نُظِّمت مشاورة وحلقة تدريبية بشأن الحقوق السياسية لتدريب 40 امرأة في أربعة أماكن - بوينوس أيرس، سان خوسيه، تالامانكا ولا كاسونا - حيث اقتُرحت مواد بشأن المشاركة السياسية وتنظيم نساء الشعوب الأصلية. وأُعدت وثيقة بشأن المشاركة السياسية للمرأة، بعنوان ”نحن، نساء الشعوب الأصلية، نواصل الدفاع عن حقوقنا في اتخاذ القرار والحقوق التنظيمية). وسوف تُطبَع الوثيقة هذه السنة، إلى جانب إنتاج فيلم سينمائي وشرائط تسجيلية وأقراص مدمجة تدور حول الموضوع المسجل باللغات الإسبانية وغنابير وكابيكار وبريبري.
	وحدث أيضاً في سنة 2010، عقد اجتماع حضره 30 امرأة من نساء الشعوب الأصلية ونساء ينحدرن من أصول أفريقية، وعُقد لعرض مختلف جداول أعمال منتدى إريريا، ومنتدى النساء المنحدرات من أصول أفريقية ونساء مستيزو، وشبكة النساء الكاريبيات. وكان الهدف هو وضع أولوية للمواضيع المشتركة بين جداول الأعمال الثلاثة، من أجل عرضها بعد ذلك على المؤسسات المعنية.
	وعقب ذلك الاجتماع، نُظمت مائدة مستديرة مع المؤسسات المعنية لعرض جدول الأعمال والتفاوض حول هذا الجدول الذي اتفقت عليه المجموعات الثلاث، بشأن المواضيع ذات الأولوية الخاصة بالأرض والإسكان والصحة والتعليم. وعقب انتهاء اجتماع المائدة المستديرة، نظمت حلقة عمل لتقييم ووضع خطة اتجاهات من أجل المتابعة بشأن الاتفاقات مع المؤسسات.
	وفيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية، نُفِّذت أعمال بالتعاون مع نساء من المجتمعات المحلية في باجو شيريبو، بالميراس، نامالدي، بوزو ازول، سيرو أزول، بونتا دي لانزا، تايني (وادي لا استريلا)، غافيلان، سيريري، جابوي، سيبوجو وألتا تالامانكا. وخلال السنتين الأخيرتين، جرى شمول ما يزيد على 50 امرأة من نساء الشعوب الأصلية من هذه المجتمعات المحلية.
	وحالياً يشارك بعض من هؤلاء الرائدات من نساء الشعوب الأصلية في مفاوضات بين الشبكات ومع المؤسسات، وبالتالي محاولة إظهار مهارات قيادة متجددة وواعدة - والتي جرى إدماجها بدعم من المعهد الوطني للمرأة على وجه الخصوص، وبالطبع تمكين هؤلاء النسوة. وفي إطار المعهد الوطني للمرأة، جرى تعزيز تبادل الخبرات من خلال الاجتماعات الإقليمية لنساء الشعوب الأصلية، التي حضرها أعضاء وفود من مختلف الجماعات المحلية.
	وفيما يتعلق بالنساء المنحدرات من أصل أفريقي، عقدت اجتماعات بشأن المواضيع التالية: الواقعية الإقليمية، والحقوق الثقافية، والهوية الثقافية، والمنظمة القانونية والأثر الاجتماعي والسياسي. وجرت مناقشات بشأن الواقع الإقليمي والسياسي والثقافي الذي يؤثر على المرأة بوجه عام، وعلى النساء المنحدرات من أصل أفريقي بصفة خاصة، بشأن حقوقهن الاجتماعية - الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية وبشأن مقترحات من أجل تلبية احتياجاتهن الأساسية. ويُعتَبر من الأهمية بمكان إجراء اتصالات بين كثير من قياداتهن وغير ذلك من الشبكات الإقليمية والوطنية والدولية.
	القوالب النمطية والتعليم

	15 - فيما يتعلق باستراتيجية الدولة للتصدّي لمشكلة القوالب النمطية والأدوار التقليدية للجنسين، ينظِّم المعهد الوطني للمرأة، عن طريق وحداته التقنية، دورات لتدريب موظفي الخدمة المدنية وعامة الجمهور بشأن المسائل الجنسانية وحقوق الإنسان.
	وتتناول هذه الدورات مواضيع تتصل بأساطير وقوالب نمطية جنسانية تعمل على إدامة التمييز والعنف ضد المرأة في مجالات مثل الأسرة والعمالة والتعليم والأنشطة الترفيهية، وإمكانية اللجوء إلى العدالة، والخدمات الصحية، والمشاركة السياسية. ويتقرر موضوع كل دورة وفقاً لمجال التركيز لكل وحدة من الوحدات التقنية للمؤسسة: العنف القائم على نوعي الجنس، وتكوين الهوية والخطط الحياتية، ونشاط المرأة في مجال المواطَنَة والقيادة، والوضع القانوني للمرأة وحقوق الإنسان، والمعلومات المتخصصة، وتعزيز السياسات العامة، والتنمية الإقليمية.
	ويجدر بالذكر أيضاً أنه بُذلت جهود في إطار الهدفين 1 و 3 الواردين في السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، لتعزيز المشاركة في المسؤولية الاجتماعية في رعاية الأشخاص المعالين، وخصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة. كما بُذلت جهود لتدعيم تدريب معلمي المدارس الابتدائية العامة بشأن تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين في القطاع التعليمي. وحول هذه النقطة الأخيرة، من الأهمية ملاحظة أن التدريب يندرج في سياق مشروع يشارك الآن في إعداده وزارة التعليم العام وجامعة كوستاريكا، تحت عنوان ”نظام الاعتراف بالمدارس التي تعلي من شأن المساواة والإنصاف بين الجنسين“.
	وفي سنة 2010، قام المعهد الوطني للمرأة بتدريب 132 معلمة من 52 مدرسة تقع في الكانتونات ذات الأولوية في برنامج المجتمعات المحلية الآمنة الصحية الذي وضعته الحكومة الحالية. وقام المعلمون والمعلمات بإعداد تقييمات ومشاريع مدرسية تتعلق بموضوع المناهج التي لا تراعي الاعتبارات الجنسانية في مجال التعليم، متناولة جوانب مثل التفاعلات داخل الفصل الدراسي وخارجه. وتناولت هذه المشاريع التعاون مع المعلمين والإداريين ومع الآباء والأمهات وطلاّب الدورتين التعليميتين الأولى والثانية.
	وعلى نفس المنوال، جرى الاضطلاع بأنشطة مع الموظفين الفنيين بالوسائط الإعلامية (أخصائيّو التواصل وخبراء الشؤون العامة والصحفيون) مما أدّى إلى تنظيم مختلف المنتديات والحلقات الدراسية للتوعية بقضايا من قبيل سياسات تراعي الجنسين وأهمية التخاطب الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية، والقضاء على القوالب النمطية في التقارير الإخبارية، بغية تعزيز المساواة بين الجنسين. وبدأ العمل أيضاً بشأن تدريب أخصائيي التواصل الشباب مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية.
	وكان من ثمار هذه الاستراتيجية إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات في سنة 2007 معنية بتعزيز صورة المرأة التي تتحرّر من القوالب النمطية، وذلك بالتعاون مع مكتب أمين المظالم المعني بالمرأة، التابع لمكتب أمين المظالم ومع مكتب المعايير الإعلانية التابع لوزارة الداخلية والشرطة والمكتب العام لمعايير الأداء والإعلام التابع لوزارة العدل. وقام المعهد الوطني للمرأة أيضاً بوضع برنامج للتنفيذ في سنة 2008.
	16 - ووفقاً لتقرير الإدارة الذي وضعه الصندوق الوطني للزمالات الدراسية()، جرى منح 720 211 نوعاً مختلفاً من الزمالات الدراسية في سنة 2010، وهو ما يشكِّل نسبة 92.85 في المائة من الميزانية المخصصة لتلك الغاية. وكانت الأقاليم التي حظيت بأعلى رقم لمستفيدي المنح الدراسية هي سان خوسيه، والاجويلا وبونتاريناس؛ وكانت نسبة 56 في المائة من المستفيدين من المناطق الريفية ونسبة 44 في المائة كانوا من المناطق الحضرية. وبوجه عام، كان توزيع المستفيدين حسب نوع الجنس متساوياً نوعاً: فنسبة 49.58 في المائة من النساء ونسبة 50.42 في المائة من الرجال.
	وذكرت الأمانة الفنية لبرنامج ”المضي قُدماً()“، وهي جزء من نيابة وزارة التنمية الاجتماعية، في تشرين الأول/أكتوبر 2008 أن ما مجموعه 487 129 شخصاً، مصنّفين حسب العمر ونوع الجنس، استفادوا من البرنامج (انظر المرفق 13).
	17 - ووضع معهد كوستاريكا للرياضة والترويح هدف تنشيط عدد الممارسات البدنية، والأنشطة الترويحية والرياضية التي تنهض بأسلوب الحياة الناشطة فيما بين النساء.
	وتضمّنت قاعدة بيانات التقارير بشأن المشاركة في الأنشطة التي ينهض بها معهد كوستاريكا للرياضة والترويح لسنة 2010 عموداً محدداً بشأن مشاركة المرأة في مختلف البرامج، بغية تقييم مستوى مشاركتها والنهوض باستراتيجيات من أجل زيادة المشاركة الناشطة والمنهجية في النشاط البدني والألعاب الرياضية.
	وتضمّن البرنامج الوطني للألعاب إحصاءات تبيِّن وجود نسبة من المرأة تشارك في البرامج أكبر من الرجل.
	وفي إطار البرنامج المؤسسي للزمالات الدراسية، بُذلت جهود هامة لضمان توزيع أموال المنح الدراسية بشكل منصف بين نوعي الجنس.
	وقد غيّرت وحدة الترويح التابعة لمعهد كوستاريكا للرياضة والترويح نهجها إزاء الترويح بمرور السنوات. وفي حين اعتادت برامجها للنشاط الترويحي التركيز بشكل خالص على الأطفال والشباب، توسّع نطاقها في السنوات الأخيرة لتشمل المسنين والنساء بوجه عام حيث تمثّل الفئات الثلاث جميعها الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا.
	ويُعتَبر أحد الأهداف شمول الأراضي الوطنية برمتها، بيد أنه نظراً لموارد المؤسسة، ركّزت برامجها على مجتمعات محلية ضعيفة مختارة.
	وفي سنة 2010، تضمّنت الأهداف الاستراتيجية لوحدة الترويح التابعة لمعهد كوستاريكا للرياضة والترويح ما يلي:
	• زيادة عدد التمرينات الرياضية والأنشطة الترويحية والرياضية، بغية النهوض بأسلوب حياة ناشطة بين النساء؛ ونفّذت 889 7 نشاطاً طوال تلك السنة.
	• إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الألعاب الرياضية والترويح في أنحاء المناطق العشر التي يغطيها معهد كوستاريكا للرياضة والترويح، بغية تعزيز تكامل الكانتونات والهوية الإقليمية؛ وشارك ما يزيد على 600 5 امرأة في مختلف الأنشطة التي جرى النهوض بها.
	• تقديم أنشطة ترويحية ورياضية في المجتمعات المحلية التي لم تكن تقدّم بها في الماضي وحيث يكون معظم المشاركين من النساء؛ وارتفع عدد الأنشطة بنسبة 341 في المائة وشمل 113 مجتمعاً محلياً.
	وجرى إعداد جميع هذه الأنشطة وتوصيلها لعامة الجمهور من خلال الموقع الشبكي للمؤسسة، ولجان الألعاب الرياضية في الكانتونات ومنظمات القواعد الشعبية في مختلف المجتمعات المحلية.
	واستناداً إلى هذه البيانات، نستطيع أن نستخلص أننا اتخذنا قراراً حكيماً جداً لتركيز برامجنا على المرأة، حيث أن مزيداً من النساء يشاركن في هذه البرامج بصفة يومية. ومع ذلك، يتمثّل هدفنا في أن نقدّم للمرأة ليس فقط الفرص الرياضية والترويحية، بل أن نقدّم أيضاً التدريب الذي سوف يتيح لها الأدوات الأساسية التي تحتاجها لوضع برامج مماثلة في مجتمعاتها المحلية.
	أما الأهداف فيما يتعلق بسنة 2011 فهي كما يلي:
	• زيادة عدد أنشطة التدريبات الرياضية والترويحية والبدنية التي تمكِّن المرأة من المشاركة بدرجة أكبر في السعي من أجل أسلوب حياة نشط، وصحة عامة أفضل وضمان اجتماعي، وخصوصاً في المجتمعات المحلية الضعيفة ذات الأولوية من أجل الاستثمار الاجتماعي. وفي هذا الصدد، من المتوقع إعداد 865 7 نشاطاً على الأقل، مع 000 594 امرأة مشاركة في جميع أنحاء البلد وفي مجتمعات محلية مختارة.
	• مواصلة توفير شمول الكانتونات التي يتعيّن أن تخدمها برامج ”التنشيط“ وبرنامج ”كوستاريكا تسير إلى الأمام“؛ ويعمل هذا الأخير على النهوض بأساليب حياة نشطة وصحية فيما بين النساء.
	• عرض فرص على النساء في المجتمعات المحلية الضعيفة للحصول على تعليم في مجال التربية الرياضية الأساسية، والهدف هو خدمة ما يزيد على 500 2 امرأة.
	• ولبلوغ هذه الأهداف، من المتوقع أن يتم التعاقد مع 56 مدرباً كحدٍ أدنى ويتم إعداد برنامج من المتطوعين النشطين الذي سيقوم بتنفيذ هذه البرامج في المجتمعات المحلية المستهدفة. ولبلوغ هذه الغاية، من المعتزم في الخطة توفير دورات تدريبية أساسية للمتطوعين طوال السنة.
	العمالة

	18 - من الأهمية ملاحظة أنه عقب الفترة المشمولة بالتقرير، اعتُمد القانون رقم 8756 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2009، ”تعديل الفصل 8 من الباب 2 من مدونة قانون العمل، القانون رقم 2“، وهو قانون العمل المنزلي مقابل أجر.
	وقد أُخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري وجرى الامتثال لهذا القانون الجديد حيث أنه سوف يمنح رسمياً العاملات في الخدمة المنزلية لقاء أجر جميع الحقوق التي تتمتع بها العاملات الأخريات بمقتضى قانون العمل، بما في ذلك الحق في عمل يومي لمدة ثماني ساعات، وبالتالي إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في الفصل الثامن من قانون العمل الحالي.
	وفي نهاية سنة 2010، قدّمت حكومة كوستاريكا ملاحظاتها بشأن مشروع الاتفاقية والتوصية بشأن العمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية، الذي كانت منظمة العمل الدولية تقوم بإعداده، من خلال إجراء مشاورات وطلبات لتقديم تقارير من جانب الدول الأعضاء.
	إضافة إلى ذلك، أعدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي مجموعة مواد إعلامية تشمل مواد مكتوبة ونشرات وموقعاً على شبكة الإنترنت. وتقوم الوزارة أيضاً بإعداد حملة إعلامية داخلية وعامة، بحيث تسلّط الضوء فيها على الهيئات المسؤولة عن تعزيز حقوق العمل. وفي نهاية سنة 2010، نظِّمت حلقة عمل مشتركة استضافتها الوزارة، والمعهد الوطني للمرأة ورابطة عاملات الأسر المعيشية؛ وأثناء حلقة العمل قُدِّمت معلومات إلى 25 عاملة في الخدمة المنزلية لقاء أجر بشأن نطاق التعديلات المدخلة على القانون. ومن المتوقع أن يستمر عقد أنشطة مماثلة لتبادل هذه المعلومات مع نساء أخريات.
	19 - ويعيِّن القانون الجديد الخاص بالخدمة المنزلية لقاء أجر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومكتب أمين المظالم والمعهد الوطني للمرأة باعتبارها المؤسسات المسؤولة عن التوزيع الشامل لمضمون الفصل 8 الجديد في قانون العمل وما يتصل بذلك من تشريعات بشأن حقوق العاملين في الخدمة المنزلية. وعقب اعتماد القانون، نُظِّمت حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية لأرباب العمل وللعاملين في الخدمة المنزلية، وجرى إعداد مواد بلغات ميسّرة بغية تثقيف عامة الجمهور بشأن هذا الموضوع وغيره من التشريعات بشأن حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي. زيادة على ذلك، يجري التخطيط للقيام بأنشطة مشتركة مع المؤسسات المسؤولة عن النهوض بحقوق العمل للمرأة وتصميم حملات توعية، وفقاً للقانون.
	وفي سياق مشروع ”جدول الأعمال الاقتصادي للمرأة“، اتخذت تدابير لتعزيز منظمات العاملات في الخدمة المنزلية، وخصوصاً تعزيز مهاراتهن في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وحقوق المرأة؛ وجرى تنفيذ هذه الأنشطة بدعم من معهد الدراسات الجنسانية في جامعة كوستاريكا. ونُشِرت أيضاً في سنة 2010 دراسة بعنوان ”العمل في الخدمة المنزلية لقاء أجر في كوستاريكا: إضفاء الطابع المؤسسي الاجتماعي الثقافي والقانوني على عدم المساواة“.
	وفي سياق برنامج جدول الأعمال الاقتصادي للمرأة، أجريت دراسة لتحديث المعلومات القائمة بشأن حالة العاملات في الخدمة المنزلية في كوستاريكا (الخدمة المنزلية لقاء أجر) في كوستاريكا: إضفاء الطابع المؤسسي الاجتماعي الثقافي القانوني على عدم المساواة)؛ وقد عُممت الدراسة على نطاق واسع بين صانعي القرارات بما في ذلك وزارة العمل والجمعية التشريعية، بقصد تقديم إسهامات والنهوض بالسياسة العامة. وتعكس الدراسة بوضوح الظروف الخاصة بالمهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية.
	وقد أُعد برنامج تدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرأة كجزء من التدابير المتخذة لمعالجة حالة المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية وذلك لفائدة هذه الفئة، وخصوصاً استهداف المرأة النيكاراغوية، لتضييق ”الفجوة الرقمية“ بين الرجال والنساء من خلال برنامج تدريب متواصل في مجال الموارد البشرية في استخدام الحواسيب، موجّه إلى العاملات في الخدمة المنزلية.
	وقد حسّن هذا البرنامج المؤهلات المهنية للمرأة مما مكّنها من أن تتطلّع إلى وظيفة أفضل من حيث الأجر مع مزيد من الاستحقاقات الاجتماعية، ومن ثم إتاحة الحراك الاجتماعي لها ومزيداً من الاستقرار الاقتصادي. وأدّت نتائج المشروع إلى تحويله إلى خدمة نظامية، مقدمة بالتعاون مع رابطة عاملات الأسر المعيشية في كوستاريكا، وجامعة كوستاريكا، والمعهد الوطني للمرأة وأكاديمية سيسكو للتواصل الشبكي. واستُخدِم منشور بشأن المرحلة الأولى من المشروع ”رغم كل الصعاب: العاملات في الخدمة المنزلية، والمهاجرات النيكاراغويات يُبحِرن في المياه العاتية في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة وذلك لتنتشر على نطاق واسع نتائج المشروع.
	20 - وفي سياق مشروع الجدول الاقتصادي للمرأة، أُعد موجز للبعد الجنساني في اقتصاد كوستاريكا، مع تركيز خاص على حالة المرأة وأثر تحرير التجارة.
	وفي سنة 2007، قام المعهد الوطني للمرأة، وقت الموافقة على اتفاق الولايات المتحدة بشأن التجارة الحرة مع أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، بإعداد تحليل لكل فصل جرى التفاوض عليه وتبيَّن أنه يتضمن نتائج محتملة تتعلّق بفئات معيّنة من النساء، واقتُرح تدابير ممكنة لتخفيف الآثار غير المنشودة. وقُدمت هذه التدابير إلى اللجنة الدائمة المخصصة التابعة للجمعية التشريعية والمعنية بالعلاقات الدولية والتجارة الخارجية (الدورة التشريعية 2006-2010). وجرت متابعة جدول الأعمال الإضافي لتشجيع أعضاء الجمعية على قبول التوصيات المرتبطة باتفاق التجارة الحرة.
	وقد لوحِظ اشتراك المعهد الوطني للمرأة بشكل ناشط أيضاً في مناقشة اتفاق الارتباط بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى الذي يتضمن ثلاثة عناصر (اتفاق تجارة حرة، وعنصر مساعدة إنمائية، وعنصر سياسي).
	ومن بين معالم عنصر اتفاق التجارة الحرة الذي جرى الترحيب به للغاية من المفاوضين من كوستاريكا هو فرصة تنفيذ المساواة بين الجنسين ونظام إدارة السندات الاستثمارية مع الشركات التي توطِّد أقدامها في البلد لضمان احترام حقوق العمل للمرأة. ومع ذلك، ثبت أنه من المستحيل إضافة بند يحدد أن الشركات التي توطّد أقدامها في المنطقة يجب أن تعمل بالنظام لأنه ليس هناك بنية تحتية إقليمية تقدِّم الترخيص في جميع بلدان أمريكا الوسطى.
	وثمة توصية أخرى من المعهد الوطني للمرأة وهي تتصل بالعنصر السياسي، وتقضي بأن يقبل جميع الموقّعين، كشرط للاشتراك في اتفاق الارتباط، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري كضمانة لاحترام حقوق الإنسان للمرأة. وتضمّنت التوصية أيضاً اقتراحاً بإضافة بند لضمان التكافؤ بين الجنسين في جميع الهيئات التي يقيمها اتفاق الارتباط.
	وكجزء من عنصر المساعدة الإنمائية، طُرح اقتراح يتعلق بمشروع للنهوض بدور المرأة في قطاعات الأعمال بغية تعويض الفقدان المحتمل للوظائف في القطاع النظامي. وأُدرج الاقتراح، وبعد ذلك وافق عليه الاتحاد الأوروبي. وهذا سيجعل من الممكن تقديم استثمار بمقدار خمسة ملايين يورو في ترويج الأنشطة التجارية في أفقر المناطق في البلد، حيث يمكن أن يتبدّى فيها الأثر السيّئ للاتفاقات في أوضح صوره.
	وعُرضت التعليقات الرامية إلى الحفاظ على حقوق الإنسان للمرأة على اللجنة الدائمة المخصصة التابعة للجمعية التشريعية والمعنية بالعلاقات العامة والتجارة الخارجية (الفترة التشريعية 2010-2014) فيما يخص اتفاق التجارة الحرة بين كوستاريكا والصين.
	وبغية تنفيذ الالتزامات لمكافحة التمييز على أساس الجنس التي قدمتها كوستاريكا في تشريعات وطنية واتفاقات دولية وللتخفيف من آثار الأزمة المالية وتمهيد السبيل أمام التجارة، وضعت برامج ومشاريع وسياسات تهدف إلى تحسين وصول المرأة إلى سوق العمل والحصول على العمل اللائق أو جرى تعزيز هذه البرامج والمشاريع والسياسات. ويرد أدناه مجمل للأعمال الجارية.
	في الفترة 2009/2010، وضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في كوستاريكا سياسة رسمية خاصة بالجنسين ومشفوعة بخطة عمل. ويرمي الهدف 1-6 من الخطة إلى إقامة ظروف تؤدي إلى مناقشة ورصد وتنفيذ القانون الذي ينظم العمل المنزلي، والتأكيد على الأجر وطول يوم العمل والشمول بالضمان الاجتماعي.
	وكجزء من الجهود المشتركة التي يضطلع بها المعهد الوطني للمرأة والبلديات في مقاطعتي ديزامبارادوس وألاجويلا، يجري العمل في مشروع تجريبي يشمل قطاعات الإعلام والتوجيه والإلحاق في العمل مع التركيز على المسألة الجنسانية. والهدف من هذا هو توسيع نطاقه ليشمل باقي البلديات في مجموعة الحكومات المحلية العاملة مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي من خلال اتفاقات تتعلق ببناء القدرات المؤسسية التي تركّز على البُعد الجنساني في ميدان الإلحاق بالوظائف. ويعتبر المشروع استراتيجية للسياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين.
	الصحة

	21 - في سنة 2007، بدأت المناقشة بشأن الحاجة إلى برنامج وطني للحد من السرطان كطريقة لتعزيز الجهود وتوجيهها لمكافحة المرض بطريقة شاملة.
	وفي سنة 2008، طُرح مقترح لتعزيز الشبكة الوطنية لعلم الأورام. وتضمّنت أولوياتها مكافحة سرطانات الثدي والرقبة والمعدة والبروتستاتا باستخدام أربعة مسارات للعمل: إدارة الخدمات داخل شبكات صندوق الضمان الاجتماعي في كوستاريكا؛ والموارد البشرية؛ والمرافق الأساسية والمعدات؛ والبحوث.
	ويتمثّل هدف الاقتراح في تحسين الأحوال بالنسبة لمرضى السرطان وذلك بتحسين المعاملة وتعزيز قدرات الاستجابة لدى الشبكة الوطنية لعلم الأورام من وجهة نظر الوقاية، والكشف المبكّر، والمعالجة في الوقت المناسب وإعادة التأهيل، والرعاية بتسكين الآلام بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض لا براء منها.
	وفي سنة 2009، عزّزت وزارة الصحة المعايير والإجراءات المتعلقة بمعالجة السرطان في كوستاريكا. وتركّز المبادئ التوجيهية على المستويين الثاني والثالث من العلاج، وبالتحديد العلاج فيما يتعلق بأنواع السرطان المتفشية في البلد. وتسعى المعايير والإجراءات إلى تحسين اتخاذ القرار السريري من أجل جميع الموظفين المهنيين المشاركين في علاج هؤلاء المرضى. وفي سنة 2011، يعمل صندوق الضمان الاجتماعي في كوستاريكا بشأن إصدار دليل لمعالجة المرأة التي تعاني من سرطان الثدي.
	يرجى أيضاً إعطاء تفاصيل عن التقدّم المحرز بشأن الحدّ من الوفيات النفاسية، وكذلك بشأن الخطوات المزمع اتخاذها لتحقيق الأهداف المشار إليها في التقرير. يتمثل الهدف 1-7 من الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2006-2010 في الحد من الوفيات النفاسية التي يمكن توقيها بنسبة 24 في المائة. وقد أحرز قطاع الصحة تقدماً كبيراً، حيث يذكر نسبة 82.5 في المائة نجاحاً في بلوغ هذا الهدف الخاص (وزارة الصحة سنة 2009، الذاكرة المؤسسية، صفحة 156).
	22 - وأدّت جامعة كوستاريكا ووزارة التعليم العام دوراً في إنشاء الخطة الوطنية للتثقيف الجنسي، والتي تهدف إلى تنفيذ سياسة وطنية للتعليم الشامل في التثقيف الجنسي الإنساني وذلك بتعميم المسألة على جميع مستويات التعليم والاستمرار في مواصلة تنظيم حلقات عمل في هذا الميدان من أجل طلاب المدارس الثانوية. ووُضعت طريقتان للتعلّم الافتراضي من أجل الطلاب في نظام التعليم: الدورة الدراسية بعنوان ”من الشباب لأجل الشباب“ وبوابة تعليم التثقيف الجنسي للشباب (http://www.mep.go.cr/downloads/informesgestión/Viceministerio_Academico.pdf).
	وفي سنة 2011، أعلنت وزارة التعليم العام عن اعتزامها وضع برنامج تعلُّم مستقل للسلطات الدينية، رغم أن الباب كان مفتوحاً لاستماع اقتراحاتهم فيما يتعلق بالتربية الجنسية.
	وتوضّح وزارة التعليم العام أن هذا ليس نسخة جديدة من المبادئ التوجيهية للتثقيف الجنسي، بل الأحرى أنه برنامج شامل أُعد خصيصاً لملاءمة مختلف مستويات التعليم. والقصد منه هو تدريب المعلمين على تقديم هذا التثقيف. وتسعى المبادرة إلى تقديم معلومات ليس بشأن منع الحمل تماماً، بل بشأن المودة والنضج العاطفي والابتهاج (http://161.58.182.53/2010-12-17/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2624901.aspx). وسوف يُجَرّب في الربع الثالث من سنة 2011 في عدد من المنشآت التعليمية، قبل أن يتحدد بهدف جعل البرنامج عاماً شاملاً في سنة 2012.
	المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

	23 - يضع الدستور وقانون الأسرة التزاماً على الدولة بحماية الأسر. وتشمل أهداف الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة حماية حقوق المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتيسير الجهود المبذولة لتحسين حالة المرأة.
	والمعهد الوطني للمرأة هو المؤسسة المسؤولة عن المساهمة في عمليات تمس حقوق المرأة، وعن تقديم المساعدة والتوجيه القانوني لجميع مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء أنشطتها دون تمييز بين النساء والرجال ومن أجل ضمان أن لا تتسم الأحكام الإدارية بالتمييز وأن تحترم حقوق المرأة.
	وفي سنة 2008، أنشئ مركز مرجعي للمعلومات والتوجيه ملحق بالمعهد الوطني للمرأة وذلك لتزويد المرأة بالمشورة في شكل خدمات قانونية مهنية ونفسية واجتماعية تستهدف حقوق المرأة وحقوق الأسرة. ومن خلال مكتب شؤون المرأة، يقدّم المعهد الوطني للمرأة خدمات يؤديها موظفون مهنيون أكفاء، والدعم والمساعدة في القضايا القانونية التي تقع فيها الأسرة، والدفاع عن حقوق النساء ضحايا العنف العائلي والتمييز.
	يرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان حماية الممتلكات الموروثة للنساء (انظر الفقرة 726). لم تدخل أية تغييرات حتى الآن على الفصل السادس من قانون ملكية الأسرة. وبغية تعزيز حماية حقوق الأسر في الملكية، تجري حالياً صياغة مشروع أوّلي لمنع الاحتيال فيما يخص حقوق المرأة في الملكية، بهدف تحويله إلى مشروع قانون تشريعي ولاعتماده في الجمعية التشريعية.
	يرجى أيضاً بيان ما إذا كان مشروع القانون الذي يضمن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز قانون ملكية الأسرة ووضع آليات تشاركية مبتكرة لتوزيع الإيرادات والنفقات داخل الأسرة والذي أشير إليه في الفقرة 729 من التقرير، قد تم اعتماده أم لا. أرجئ في سنة 2005 القانون الموجّه نحو ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بتعزيز قانون ملكية الأسرة ووضع آليات تشاركية مبتكرة من أجل توزيع الإيرادات والنفقات داخل الأسرة، على النحو المشار إليه في الفقرة 729. ويجري العمل حالياً بشأن اقتراح بديل، مع وجود إسهام من البحوث الاجتماعية والقانونية ومشاورة نظمت في سنة 2009.
	الفئات النسائية المحرومة

	24 - كان المعهد الوطني للمرأة يضطلع منذ سنة 2009 بجهود في مجال بناء القدرات وتعزيز الممارسة من أجل 40 امرأة من النساء المهاجرات من نيكاراغوا في المناطق التي تجاور مقاطعتي لاكروز وليبريا في إقليم غواناكاست. والهدف منه هو تحسين قدرة المرأة على إبلاغ وتقديم المشورة للمهاجرات بشأن حقوق الإنسان الخاصة بهن ولتحسين الأحوال المعيشية. وقد أُعدت مجموعتان من المواد ونُظمت أولى حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات في كل مقاطعة من المقاطعات المختارة.
	ومع اعتماد القانون الحالي الخاص بالهجرة والأجانب، رقم 8764 المؤرخ 19 آب/أغسطس 2009، وُضعَت استثناءات من القانون رقم 8487 الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المشار إليه في الفقرة 40 من التقرير. وينظّم القانون الجديد ليس فقط المسائل ذات الصلة بالهجرة، بل إنه أيضاً يتسم بنطاق أوسع يشتمل على حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. وبالتحديد، فإنه يشجّع على اندماج المهاجرين في المجتمع على أن يكون الأساس هو مبادئ احترام الحياة الإنسانية، والتنوّع الثقافي والفردي، والتضامن والعدل بين الجنسين، وحقوق الإنسان المكفولة في الدستور والاتفاقات الدولية والاتفاقيات الموقّعة على النحو الواجب، والتي جرى التصديق عليها ودخلت حيِّز النفاذ في البلد. ويتضمّن القانون الاحترام لثقافات المهاجرين وإدماجهم في جزء التنمية الخاص بسياسة الهجرة في البلد (انظر الفقرة 14).
	25 - ويقضي التشريع الجديد بأن تتضمّن سياسة الهجرة بذل جهود مشتركة مع استخدام التنسيق المشترك بين المؤسسات، للاستجابة بشكل وافٍ إلى حالة الهجرة. وينصّ البند 7 على أن تكفل جميع التدابير المتخذة حقوق الضمان الاجتماعي للمهاجرين. وهذا الضمان يُقرّ التزام الجميع الذين يقومون بمعالجة حالات الهجرة كشرط أساسي بتهيئة المرافق المقدمة من صندوق الضمان الاجتماعي في كوستاريكا.
	ووفقاً لذلك، يجب أن يظل أرباب العمل الذين يعمل معهم موظفون أجانب على علم بما يستجد بالنسبة لالتزاماتهم القائمة بين صاحب العمل والموظف، وبمجرد أن يحصل الموظف على الإقامة، يجب أن يظل مسجلاً حسب القواعد المرعية في نظام الضمان الاجتماعي، حيث أن القيام بخلاف ذلك سيجعل من المستحيل تجديد وضع الموظف كمهاجر.
	إضافة إلى ذلك، ينصّ الدليل الإجرائي الذي ينظّم عمل الوحدات المعنية بالإدماج وتوثيق الحقوق على أنه وفقاً للقانون رقم 8783 الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، والذي يعدّل المادة 2 من القانون بشأن التنمية الاجتماعية وصندوق العلاوات الأسرية ويُقرّ بحصول الرعايا الأجانب الذين يتمتعون بالوضع الصحيح للمهاجر في الضمان الاجتماعي، يعتبَر مواطنو كوستاريكا والرعايا الأجانب الذين يقيمون إقامة قانونية يستحقون التغطية من صندوق الضمان الاجتماعي في كوستاريكا.
	ومن الأهمية الإشارة إلى أن توحيد سياسة للهجرة، وفقاً لقانون الهجرة والأجانب، بحيث تنصّ على استجابات شاملة للهجرة، على النحو الذي يقتضيه القانون رقم 8764، مع كون المجلس الوطني للهجرة مسؤولاً عن تقديم توصيات لحماية حقوق الإنسان.
	ونتيجة لذلك، يأخذ القانون في الحسبان بل إنه يعزز بعض جوانب حقوق المهاجرين، بيد أن هناك بعض المسائل التي لا يزال يتعيّن حلها. وهذه تشمل شواغل بشأن الزيادة في التكاليف بالنسبة للأفراد الذين لا بد وأن يحصلوا على الوثائق من الخارج ومستوى الغرامات بالنسبة للأفراد الموجودين في البلد دون وضع سليم، حيث أن هذه المسائل تبيّن أن القانون أكثر تقييداً للنساء اللائي تعتبر دخولهن منخفضة.
	وتراقب هيئة التفتيش الوطنية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي قطاعات الأعمال لضمان أنها تحترم حقوق العمل لموظفيها. ويكفل قانون الهجرة والأجانب الجديد، الذي ينطبق ابتداء من 1 آذار/مارس 2010، إشرافاً أدقّ على قطاعات الأعمال وأصحاب العمل من وجهة نظر احترام حقوق العمل (الاستجابات لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، 2010، كوستاريكا).
	26 - ويرد أدناه وصف التدابير التي اعتمدتها الدولة لضمان حقوق السجينات، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في العمل والحق في استقبال زيارات أسرية، وهي مبيّنة أدناه:
	الحق في الصحة
	في السجون، ينظِّم الحق في الصحة المرسوم رقم 22139-J، واللائحة بشأن حقوق وواجبات السجناء، والمادة 8 التي تنص على أن لكل سجين الحق في أن يتلقى الرعاية الطبية. وللشخص هو أو هي الحق في أن يحال إلى مركز صحي وأن يقبل هناك. وعندما يسمح نوع الاحتجاز، يذهب السجين إلى هناك على حسابه الخاص“ (انظر المرفق 15).
	الحق في الزيارات العادية والزيارات الزوجية
	تنظِّم المادة 12 من لائحة حقوق وواجبات السجناء الحق في الاتصال: ”يحق لكل سجين أن يتواصل بوسائل المراسلات المكتوبة، والهواتف العامة المقامة في السجن ومن خلال الزيارات العادية والخاصة في السجن وفقاً للأحكام الحالية“. (انظر الفقرة 16).
	الحق في العمل
	وفقاً للمادة 15 من لائحة حقوق وواجبات السجناء: ” لكل سجين الحق في التعليم، وتلقي تدريب مهني وأن يحصل على عمل، دون قيود غير تلك التي تتأتى من حالته الشخصية أو المؤسسية.“ (انظر المرفق 17).
	وحدة الفرص والمسؤوليات
	في هذه الوحدة، تبذَل جهود لتحقيق النموذج المثالي الوارد في الدليل سالف الذكر: ”الحد من الفارق بين الحياة داخل وخارج السجن يعزّز الاستقلال والمسؤولية، ويتيح الممارسة في المهارات الأساسية ويقلل الاعتماد على الخدمات المقدمة من إدارة السجون“. (صفحة 118).
	وتوقّع كل سجينة، رهناً بعملية اختيار سابقة، على وثيقة توافق هي فيها على اتباع المبادئ التوجيهية بالنسبة لأداء الوحدة وتؤكد وعيها بنتائج عدم الامتثال لها.
	27 - وفي الفترة من سنة 2008 إلى سنة 2010، قدّم المعهد الوطني للمرأة تدريباً على المهارات الحياتية لما مجموعه 071 10 امرأة من جميع مناطق البلد، وخصوصاً من المنطقة الوسطى (سان خوسيه، كارتاغو، هريديا والاجويلا). وفي السنوات الأخيرة، شارك في المتوسط 357 3 امرأة سنوياً في التدريب على المهارات الحياتية (انظر الجدول 1 من المرفق 18).
	ويعتبر عدد النساء اللائي ينتقلن إلى المرحلة الثانية، التي يدعم فيها المعهد الوطني للمرأة تقديم الاستشارة بشأن الحصول على خدمات واستحقاقات مؤسسية أخرى، أقل من عدد النساء اللائي يتلقين تدريباً في مجال المهارات الحياتية. وبلغت النسبة المئوية للنساء اللائي يتسربن من مرحلة التدريب والمشورة الداعمة 22.8 في المائة في سنة 2009 وانخفضت إلى نسبة 16.89 في المائة في سنة 2010 (انظر الجدولين 2 و 3) (انظر المرفق 18).
	28 - يرجى تقديم معلومات ملموسة عن التدابير المتخذة لكفالة إدراج حقوق المرأة ذي الإعاقة في السياسات الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والعمالة والضمان الاجتماعي. كان القانون رقم 7600 بشأن تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة علامة فارقة من حيث التدابير الوطنية المتخذة لخدمة النساء ذوات الإعاقة. وتدعَّم هذا النصّ من التشريعات عندما جرى تصديق الجمعية التشريعية في كوستاريكا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 8 آب/أغسطس 2008. وجرى نشرها بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2008، والذي جعلها ضمن القانون الجمهوري (القانون 8661) (انظر المرفق 19). وتشمل النُهج والمبادئ والأسس الرئيسية في السياسة الوطنية المعنية بالإعاقة (للفترة 2011-2021) تكافؤ الفرص، والعدل بين الجنسين ونبذ العنف.
	ويجدر بالذكر في البداية أن مستويات التدريب والعمالة للنساء ذوات الإعاقة أدنى من تلك المستويات المتاحة للرجال ذوي الإعاقة. وترد فيما يلي التدابير المنفّذة في مختلف المجالات.
	1 - الحق في الرعاية الصحية - تتبع كوستاريكا السياسات والاستراتيجيات التالية: السياسة الوطنية للصحة، والخطة الوطنية للصحة للفترة 2010-2021 والخطة الوطنية للصحة الاستراتيجية للفترة 2010-2015، التي تشمل مسائل الإعاقة؛ والمبادئ التوجيهية للخطة الوطنية الاستراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2006-2010 والسياسة الوطنية بشأن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2006-2015 وتشمل احترام التنوّع والخلافات (الجنسية والعرقية والثقافية والإعاقة وغير ذلك) وتكفل الحصول على الخدمات بالنسبة للفئات الضعيفة (كل شخص له حق الحصول، بيد أن هناك تأكيداً خاصاً على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة).
	وتشمل الخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي ضد المرأة مفهوم النساء ذوات الإعاقة باعتبارهن فئة ضعيفة. وقيد الإعداد الآن خطة وطنية بشأن النشاط البدني وسوف تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة ذات أولوية. وقيد الإعداد الآن أيضاً السياسة الوطنية بشأن الحقوق الصحية الجنسية والإنجابية (انظر المرفق 20).
	2 - الحق في التعليم - فيما يلي ترد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المُلزِمة: سياسة الدولة بشأن التعليم، والتي تشمل سياسات بشأن حصول الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية على التعليم. ويعتَبر العنصر الرئيسي في التعليم في كوستاريكا هو توفير المنشآت التعليمية العالية الجودة التي تقدّم تعليماً شاملاً وجامعاً. وتعتَبر خدمات التنشيط في مرحلة الطفولة المبكّرة متاحة للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ليستطيع هؤلاء حضور الدراسة المنتظمة والتي تتوفر بها خدمات الدعم التقني والمالي ودعم التوظيف.
	وتشمل الخطة الوطنية للتعليم العالي في الجامعات الحكومية قسماً خاصاً بالشمول والإنصاف الذي ينهض بالمشاريع لدعم وتحسين أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات. وتعتَبر اللجنة المشتركة بين الجامعات المعنية بالحصول على التعليم العالي مسؤولة عن تنسيق السياسات بشأن الحصول التعليم العالي، بما في ذلك سياسات التقديم والقبول والاحتفاظ بالموظفين، وتدعم تكافؤ الفرص أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة و/أو ذوي الإعاقة. ويسعى برنامج الخدمات من أجل الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز في التعليم العالي.
	وبالمثل، تعمل شتى الكيانات على ضمان ألاّ يكون هناك تمييز ضد الطلاب، بما في ذلك الطلاب ذوي الإعاقات، في مؤسسات التعليم العالي. وبعض هذه الكيانات: مركز الاستشارة وتوفير الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعة الوطنية؛ ومجلس الجامعة؛ ومكتب الشؤون القانونية؛ ومكتب أمين المظالم المعني بالطلاب؛ وإدارة شؤون الطلبة؛ وبرنامج الإنصاف والمسائل الجنسانية؛ واللجنة المؤسسية لتكافؤ الفرص في الجامعة الحكومية للتعلُّم عن بُعد.
	وفي هذا الصدد، تقدّم وزارة التعليم العام خدمات الدعم للطلاب المقيّدين في التعليم النظامي والخاص. ويوجد حالياً 22 مركزاً تعليمياً خاصاً تقع في مختلف مناطق البلد، حيث تقدّم الخدمات للأشخاص ذوي الأنواع المختلفة من الإعاقة، من المهد حتى 21 سنة من العمر.
	وتعتَبر المعلومات سالفة الذكر على درجة من الأهمية، حيث أن ما مجموعه 454 100 طالباً من ذوي الإعاقات كانوا في سنة 2010 مقيّدين في مختلف خدمات التعليم الأساسي العام والتعليم المتنوع وتلقوا مساعدات مباشرة أو خدمات دعم. كما يزداد عدد الطلاب ذوي الإعاقة المقيّدين في المدارس النظامية، وهو ما يعكس اتجاهاً نحو مزيد من ممارسات أشمل في النظام الوطني للتعليم.
	وتُعنى التدابير التي تستهدف الحصول على التعليم بتكنولوجيات المعلومات التي تتيح فرص الوصول إلى استعمالات الموقع الشبكي على الإنترنت لكي يستطيع الأفراد ذوو العاهات من تكبير حجم البنط ورؤية المعلومات المعروضة. وتشمل الجهود المبذولة لتحسين القدرة على وصول المعوّقين إلى أماكن الخدمات وإنشاء معابر منحدرة، ومهيأة خدمات المرافق الصحية، وتوسيع المداخل وإنشاء نظم إنذار مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى إنشاء المصاعد، وخصوصاً في الجامعة الحكومية للتعلُّم عن بُعد والمعهد التكنولوجي في كوستاريكا.
	3 - الحق في العمل والتوظُّف - يشمل الإطار القانوني التشريعات التالية التي تحمي الحق في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة: قانون العمل؛ والمرسوم التنفيذي رقم 30391، الذي أنشأ الوحدة المعنية بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأخيراً، مشروع القانون بشأن الاندماج في العمل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، الذي يجري تدارسه، في إطار الملف رقم 17828، من جانب اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية التابعة للجمعية التشريعية.
	وتشمل التدابير الأساسية التي نفّذتها دولة كوستاريكا، على النحو الذي ذكرته وزارة المالية والضمان الاجتماعي، أعمال وحدة تكافؤ الفرص التابعة للوزارة، والتي تتألف أساساً من تقديم المشورة والتدريب لمختلف العناصر الفاعلة الاجتماعية، بما في ذلك كبار موظفي الوزارة، بشأن صياغة وتصميم السياسات والاستراتيجيات و/أو التدابير بشأن العمل وحالات الإعاقة، وللموظفين والفنيين والطلاب وعامة الجمهور، بشأن التشريعات المتعلقة بحالة الإعاقة والحوافز المالية وتكافؤ الفرص والقدرة البدنية للمعوقين على الوصول إلى أماكن الخدمات وحقوق العمال، واندماج العمال وغير ذلك من المسائل.
	4 - الحق في مستوى معيشة وافٍ وفي الضمان الاجتماعي - صُمِّمت التدابير المتخذة لتخفيف حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة من الفقر والإهمال، وذلك أساساً من خلال الدعم المالي (الإعانات) التي تقدمها الدولة لشمول عدد من الحاجات الأساسية. وقد طُورِّت برامج المساعدة الاجتماعية لهذا الغرض من جانب عدد من المؤسسات ومختلف مصادر التمويل. وبعضها نشأ بمقتضى القانون رقم 7972 الذي أدخل الضريبة على السجائر والمشروبات الروحية لصالح خطة الحماية الاجتماعية، والميزانية الوطنية العادية، وصندوق استحقاقات الأسرة والتنمية الاجتماعية، ومجلس الرعاية الاجتماعية وغير ذلك.
	وهذه البرامج الخاصة بالمساعدة والتدابير الداخلة فيها ينفذها المعهد المشترك بين الوكالات المعني بالمساعدة الاجتماعية الذي يقدّم الإعانات المالية للأشخاص الذين يعيشون في حالة من الفقر وللمنظمات غير الحكومية التي أنشأها أشخاص ذوو إعاقة وتعمل هي من أجلهم وتتطلب معدات أساسية من أجل أداء مهامها. وعلى المستوى المحلي، كان الإجراء الأساسي الذي اتخذته البلديات من أجل خدمات الدعم المالي، والقدرة البدنية للمعوقين على الوصول إلى أماكن تقديم الخدمات، والمعلومات والتوعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
	وبالنسبة للقدرة البدنية للمعوقين للوصول إلى أماكن تقديم الخدمات والمعلومات، نفّذ بعض البلديات برنامجاً للخدمات يقدّم المعاملة التفضيلية للأفراد الذين يحتاجونها. وتتم إجراءات تفتيش للتحقق من القدرة البدنية للمعوقين على الوصول إلى المؤسسات العامة والخاصة، والمناطق العامة والمجتمع المحلي، ومرافق الصحة والتعليم؛ وقد تحسّنت أرصفة المشاة.
	ويتابع إجراء اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال معارض سنوية تنهض بالأعمال التجارية البالغة الصغر والتي تديرها النساء؛ والتدريب في المسائل ذات الصلة بقطاع الأعمال من أجل أمهات الطلاب ومن أجل الشباب المراهقين ذوي الإعاقة؛ وتقديم الدعم لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتقدير الرياضيين ذوي الإعاقة؛ وحملات النهوض بحقوق الإنسان للمرأة؛ وتيسير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ والتبرع بمعدات الحواسيب والبرامج الحاسوبية من أجل الأشخاص ذوي العاهات، والتدريب في مجال تعميم مسألة الإعاقة والمسائل الجنسانية في إدارة البلدية من أجل مسؤولي الحكومة المحلية.
	وفي خلال السنوات الثلاث الماضية، اتخذ المعهد الوطني للمرأة إجراءً محدداً في إطار برامجه وخدماته المختلفة للاستجابة للحاجات الخاصة وطلبات النساء ذوات الإعاقة. وهذا مكّنه من المشاركة في تدريب عدد من المناطق. ويشارك المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص (الوكالة الرئيسية المسؤولة عن مسائل الإعاقة) في 80 شبكة مشتركة بين المؤسسات لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له ورصده.
	وفي سنة 2008، أنشأ المعهد الوطني للمرأة لجنته المؤسسية المعنية بالإعاقة ونفّذ حتى الآن خطتين سنويتين تتضمّنان الجهود المبذولة لضمان إمكانية تمتّع النساء ذوات الإعاقة بكامل حقوقهن. واشتملت الأنشطة التي اضطلع بها المعهد الوطني المذكور دورتين للغة الإشارة في كوستاريكا من أجل موظفي المعهد؛ والتدريب للنساء المصابات بعاهات في مجال حقوق الإنسان للمرأة، وتقييم المرافق الأساسية المؤسسية لمكاتب المعهد الوطني للمرأة في جميع أنحاء البلد بغية تحليل القيود الأساسية في مجال القدرة البدنية للمعوقين على الوصول إلى المرافق والخدمات.
	29 - وقدّمت وزارة الشؤون الخارجية والعبادة إلى مؤسسات رسمية قائمة من الالتزامات المعلنة عقب الاستعراض الدوري الأول لهذا البلد، والتي تضمّنت توصية من أجل مزيد من التدابير لحماية حرية التوجّه الجنسي وهوية نوع الجنس. ونالت مؤسسات الدولة التشجيع لتكريس اهتمام خاص للجهود في هذا المجال، بغية الامتثال للالتزامات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان. وتؤكد الوزارة على الأولوية التي توليها للامتثال، ومسؤولية مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير في هذا الخصوص (وزارة الشؤون الخارجية والعبادة، كوستاريكا، 2010).
	ولم تكشف المشاورات مع مكاتب المراقبين للخدمات التابعة لمؤسسات الدولة عن أية شكاوى بشأن الحرمان من الحقوق في التوظيف، أو الرعاية الصحية أو التعليم، أو أية أشكال أخرى للتمييز على أساس التوجّه الجنسي. وتوجد شكوى واحدة بشأن التمييز على أساس الهوية الجنسية. ففي سنة 2009، كانت المحكمة الانتخابية العليا هي هدف التوصيات الصادرة من مكتب أمين المظالم، عقب شكوى من شخص تحوّل جنسياً بشأن انتهاك حقوق الهوية الخاصة بنوع الجنس بسبب اشتراط مكتب السجل المدني بأن تُقرَن مع الصورة وثيقة الهوية الشخصية لنوع الجنس على النحو المسجّل أصلاً. وتضمّنت التدابير التي اتخذتها المحكمة الانتخابية العليا وضع لائحة تتعلق بصور بطاقة الهوية الشخصية والتي توافقت مع احتياجات الأشخاص المتحولين جنسياً والأشخاص المخنثين في لباسهم وآخرين الذين تغيَّر مظهرهم البدني (التقرير السنوي لعمل مكتب أمين المظالم في الفترة 2009-2010).
	وثمة مشاريع قوانين تشريعية شتى من أجل الاعتراف بحقوق الأشخاص من نفس نوع الجنس المتعاشرين المسارين في انتظار المناقشة والموافقة عليها في الجمعية التشريعية.
	العاملات المهاجرات

	30 - يوجد في كوستاريكا، باعتبارها بلداً مضيفاً، أعداد كبيرة من العمال المهاجرين، وكثير منهم يعملون، وفقاً للدراسات التقنية التي أجرتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في أعمال الخدمة المنزلية بأجر. ومع تطبيق معايير الهجرة المنظمة للعمال التي صدرت في خطة التنمية الوطنية للفترة 2006-2010، تضطلع مؤسسات الدولة، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، بجهود إعلامية موجّهة نحو أصحاب العمل والموظفين. وتشمل المعلومات تفاصيل عن كيفية الحصول على عمل أو تصاريح الهجرة من أجل فئات خاصة من العمل، على النحو الذي يقرره قانون الهجرة والأجانب.
	وقد أُعلن عن عددٍ من حالات الإعفاء بشأن الهجرة، بهدف توفير الإقامة المؤقتة للرعايا الأجانب الذين لا يتمتعون بالوضع الصحيح كمهاجر وتوفير شروط التوظيف لهم بشكل يماثل تلك الشروط التي يحصل عليها عمال كوستاريكا. وحيث أن كوستاريكا تستضيف كثيراً من الأشخاص ممن ترجع أصولهم إلى نيكاراغوا، ما فتئت وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعمل بشأن صياغة مشروع للمشاركة في التنمية ما بين كوستاريكا ونيكاراغوا، مع عقد اجتماعات وحلقات عمل تتعلق بحقوق العمال ومسؤولياتهم. وقدّمت المشورة بشأن القواعد واللوائح الحالية، بالتنسيق مع المنظمات العاملة مع هؤلاء الموظفين، بما في ذلك الفرجا، وسنديروس واسترادومس. وتقوم مع مؤسسة البعد الجنساني والمجتمع بتنفيذ برنامج للتوعية ”نساء بلا حدود“ الذي يصبح مصدراً للمعلومات بشأن الموضوع.
	وتنتمي أعمال الخدمة المنزلية إلى المجال الخاص. وفي خبرة كوستاريكا، هذا يحدّ وأحياناً يعقِّد إجراءات التفتيش على العمل، لأن هذه الوظائف تؤدّى بشكل غير مُعلَن أو في منزل للأسرة، وليس في إطار الخدمة أو إطار صناعي يمكن للسلطات أن تتاح لها فرصة الدخول. ولهذا السبب، ينبغي للأفراد أن يبلّغوا على النحو الواجب عن الحالات، لكي يُحتَرم القانون.
	وفيما يتعلق بالحقوق، تحدِّد تشريعات جديدة خاصة بالهجرة أن جميع الرعايا الأجانب يجب تسجيلهم لأغراض الضمان الاجتماعي. ولكل عامل الحق في تدابير خاصة بالضمان الاجتماعي، بيد أن عليه أيضاً واجب المساهمة في استدامة النظام وتمويل الإنفاق العام.
	وقد وضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إجراءات لتشجيع العمال على التواصل معها للحصول على معلومات ومشورة بشأن المسائل الخاصة بالعمل. ومما يثير الاهتمام، أن نسبة 25 في المائة من هؤلاء يعتبرون من الرعايا الأجانب، سواء كان لهم وضع سليم أم لا. ومن شأن وجود خط لتقديم المشورة من خلال الهاتف المجاني (800-Trapajo)، حيث يمكن الاتصال به من جميع أنحاء الوطن، ويمكّن العمال من التماس المشورة وإزالة الشكوك. ومع ذلك، فإن توفير الخدمة يعتبر تحدياً وينبغي إنفاق المزيد في هذا الشأن.
	وقد جرت في الآونة الأخيرة الموافقة على إصلاح الفصل 8، الباب الثاني من قانون العمل، القانون التشريعي رقم 2 بشأن الخدمة المنزلية لقاء أجر، وهذا يؤثّر على المواد 101 إلى 108. وهذا يعيد تحديد مفهوم العامل في الخدمة المنزلية، ويحدِّد فترة الاختبار لهذا العمل بمدة ثلاثة أشهر، ويحدد الحقوق في الضمان الاجتماعي وينصّ على دفع الأجر النقدي، وتفسير ذلك في ضوء المادة 166 ووفقاً لأحكام الأجور الدنيا. وهذا يحدد ساعات العمل، وجعلها تتفق مع ساعات العمل وقدرها ثمان ساعات التي تنطبق على سائر العمال، ويُدرِج العمل الإضافي. ووفقاً للمادة 163، فإنها تكرّس الحق إلى 15 يوماً إجازة مدفوعة الأجر والحقوق المناسبة بشأن العجز عن أداء العمل. وهذا يحظر منح عقود عمل لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتأكيد أساس هذا الحكم في تقيُّد كوستاريكا بالاتفاقيتين 182 و 138 والتوصية 146 من منظمة العمل الدولية. وعُرضت التشريعات المعنية أمام لجنة الصياغة الخاصة الدائمة التابعة للجمعية التشريعية في حزيران/يونيه 2009.
	ورغم الموارد المحدودة في الميزانية الوطنية، تبذل مؤسسات الدولة جهوداً في هذا المضمار. وتماشياً مع الاستراتيجيات المشتركة للتدخل، يجري اتخاذ ممارسات منتظمة للتفتيش في مجال العمل وذلك بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي في كوستاريكا، والمعهد الوطني للتأمين ووزارة العمل والضمان الاجتماعي. وفي حالات أخرى، اتخذت إجراءات لإشراك وزارة الصحة والمديرية الوطنية للهجرة والأجانب بغية متابعة التقيُّد بحقوق العمل والتأكيد على أهمية الاستمرار لإنشاء وعي أفضل بين أصحاب الأعمال بشأن المراعاة الكاملة لهذه الحقوق. وينبغي ألاّ يغيب عن البال أن كوستاريكا تعمل لضمان احترام حقوق الإنسان باتخاذ إجراء فعّال لمعاقبة الاتجار بالأشخاص ومنعه والقضاء عليه.
	وكوستاريكا لا تفكِّر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
	نساء الشعوب الأصلية

	31 - يجري توفير التدريب لتمكين المرأة من النهوض بالحقوق النسائية، مع تكريس أيام مخصصة لفحص الحقوق المبيّنة في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعريف بها على نطاق واسع. وبالمثل، تُعقَد مناسبات في الهواء الطلق للنهوض بحقوق المرأة وتوزيع مواد الحملة في المتنزهات، والمراكز الترفيهية، وباحات المباني والساحات العامة، مع مراعاة نتائج الدراسة الاستقصائية للتصوّرات (انظر المرفق 21).
	وقد وُضعت سياسات لتحسين فرص اللجوء إلى العدالة ولتشجيع إجراء محاكمات سريعة. ويجري تطبيق لائحة برازيليا فيما يتعلق باللجوء إلى العدالة بالنسبة للأشخاص المستضعفين (الردود على توصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2010، كوستاريكا). ونظراً لأن كوستاريكا دولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169)، تتشاور مع الشعوب الأصلية بشأن القرارات التي تمس حياتهم (إجابات على توصيات الاستعراض الدوري الشامل، 2010، كوستاريكا). وتوجد بنود أخرى خاصة بمشروع التشريعات في هذا المجال تنتظر المناقشة والموافقة عليها.
	• مشروع القانون رقم 14352 بشأن التنمية الذاتية للشعوب الأصلية، والهدف الأساسي هو إقرار إطار لتوفير الدعم القانوني والمالي والاجتماعي للشعوب الأصلية في كوستاريكا، في سياق تقرير المصير واحترام الحقوق والعادات والتقاليد التي هي الأساس لإثبات أصالة الشعوب الأصلية. وتجري أيضاً إقامة آليات لضمان حقوق الإنسان والحقوق الثقافية لهؤلاء الشعوب؛
	• اعتماد الاتفاقية بشأن حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي (الصياغة الأخيرة في مشروع القانون رقم 16697 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)؛
	• مشروع القانون رقم 17150، تعديل المادة 1 من الدستور لإقرار الطابع المتعدد الأعراق والمتعدد الثقافات في كوستاريكا.
	وفي سنة 2007، عُقد أول منتدى لنساء الشعوب الأصلية في منطقة هويتر اتلانتيكا، بهدف التعرّف على رغبات نساء الشعوب الأصلية في ذلك المكان. ولاحقاً جرى وضع جدول الأعمال الخاص بنساء منطقة هويتر اتلانتيكا وأنشئ منتدى اريريا.
	وفي سنة 2008، بدأت الجهود تحسِّن القيادة الفردية والجماعية لدى نساء منطقة بريبري وكابيكار في منتدى ايريريا، من خلال التدريب على القيادة والاتصال والتفاوض والتأثير. زيادة على ذلك، جرت إعادة النظر في جدول أعمال نساء بريبري كابيكار في منتدى إقليم ليمون اريريا، وجرى تحديثه واعتماده.
	وفي سنة 2009، عُقد منتدى لعرض جدول أعمال على مؤسسات الدولة. وفي تلك المناسبة، جرى توضيح مقترحات المرأة بشأن مسائل الأرض والديار، والصحة والتعليم والمشاكل الاجتماعية، والمنتجات التقليدية والسياحة. وشكّلت هذه الأساس لوضع خطة اتجاهات للعمل مع مؤسسات الدولة، واتخذت نُهج إزاء قطاع الصحة، ووزارة الإسكان والمستوطنات البشرية ورابطات تنمية الشعوب الأصلية.
	وفي سنة 2010، جرى الاضطلاع بحملة توعية تركّز على حقوق نساء الشعوب الأصلية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأرض بلغات بريبري وكابيكار. وقامت نساء الشعوب الأصلية بإعداد هذه المناسبة وترجمة أنشطتها وتسجيلها. وجرى نقل التغطية من خلال المذيعين المحليين في لا فوز دى تالامانكا أي (صوت تالامانكا) وراديو كازينو خلال فترة ثلاثة أشهر في منطقة تالامانكا.
	وتتضمّن خطة التنمية الوطنية للفترة 2011-2014 هدفاً استراتيجياً بعنوان ”خطة التنمية الوطنية للشعوب الأصلية في إطار سياسة عامة مع الملكية الثقافية للشعوب الأصلية“. ويحدِّد الهدف المعهد الوطني للمرأة باعتباره واحداً من المؤسسات التي تتصدّر هذه الجهود، بغية ضمان التركيز على المسألة الجنسانية وحقوق الإنسان للمرأة. 

