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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ - أبريل/ نيسان٢٢جنيف، 

 ٥لومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة         جتميع للمع     
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  كوبا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
املفوضـية  اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير             
والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            

ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        
ات وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراح         . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    

من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 

وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  
وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . اردة يف التقرير  الو

  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل تقبل/ يصدق عليهامل اإلجراء املتخـذ بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة 

التصديق أو االنضمام  
  أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
   )١٩٧٢(أشكال التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

  )٢٠٠٨التوقيع فقط، (
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )٢٠٠٨التوقيع فقط، (والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

  )١٩٨٠(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩٥(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

 األطفال  املتعلق بإشراك حقوق الطفل   
  )٢٠٠٧ (عات املسلحةايف الرت

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
ببيع األطفـال   حقوق الطفل املتعلق    

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     
  )٢٠٠١(املواد اإلباحية 

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      
  )٢٠٠٧(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشخاص من االختفاء القسري 

)٢٠٠٩(  
 

العهد الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ب    
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     
  التعذيب

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

          التحفظات
أو /أو اإلعالنات و

  التفامهات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
حتفـظ،  (أشكال التمييز العنصري     

  )١٩٧٢، ٢٢املادة 
بـاحلقوق  العهد الـدويل اخلـاص      

االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     
  )٢٠٠٨إعالن عام، (

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  )٢٠٠٨إعالن عام، (والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  )١٩٨٠، ٢٩حتفظ، املادة (ضد املرأة 

  إعـالن، (اتفاقية مناهضة التعـذيب     
 ٣-١، الفقـرات  ٢ من املادة    ١الفقرة  

، ٣٠ و ٢٨ واملادتـان    ،٢٠من املادة   
١٩٩٥(  

  إعـالن،  (اتفاقية حقـوق الطفـل      
  )١٩٩١، ١املادة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     
 ٢إعالن، الفقرة   (من االختفاء القسري    

 )٢٠٠٩، ٤٢من املادة 
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 مل تقبل/ يصدق عليهامل اإلجراء املتخـذ بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة 

إجــــــراءات 
الشـكوى والتحقيق 
ــراءات  واإلجــ

  )٣(العاجلة

قوق املدنية  العهد الدويل اخلاص باحل   
  )٢٠٠٨توقيع فقط، (والسياسية 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد     

  )٢٠٠٠توقيع فقط، (املرأة 
اتفاقية مناهضة التعـذيب، املـادة   

١٩٩٥( ٢٠(  
 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال       
  ١٤، املادة التمييز العنصري
العهـد  تياري امللحـق ب   الربوتوكول االخ 

الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       
  واالجتماعية والثقافية

الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق      
 املدنيـة   العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    ب

  والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
  على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،       

  )٢٠٠٠( ٨املادة 
   ٢٢ و٢١ التعذيب، املادتان اتفاقية مناهضة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
  الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص      
  ٣٢ و٣١من االختفاء القسري، املادتان 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراء املتخـذ 
  مل يصدق عليها  بعد االستعراض

التصديق أو االنـضمام    
  اخلالفة أو

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      
  واملعاقبة عليها

  ية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائ 
 

 /آبالـصادرة يف    اتفاقيات جنيف     
 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  

اإلضافية املتعلقـة هبـا، مـا عـدا         
  )٤(الربوتوكول الثالث

الربوتوكول اإلضايف الثالث امللحق باتفاقيات جنيف       
  )٦(١٩٤٩لعام 

اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة         
األساسية ما عـدا االتفاقيـة رقـم        

٥(١٨٢(  
 اليونسكو ملكافحة التمييز يف      اتفاقية

  جمال التعليم

  )٧(بروتوكول بالريمو 
االتفاقيات اخلاصة بوضع الالجئني ومبركز األشخاص      

  )٨(عدميي اجلنسية
  )٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  )١٠(١٨٩ و١٦٩اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 

العهد الـدويل   لتصديق على   شجعت عدة هيئات من هيئات املعاهدات كوبا على ا          -١
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق به، وعلى          
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني االختيـاريني األول والثـاين            
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ع أشكال التمييـز ضـد      امللحقني به، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجي        
االتفاقية الدولية حلماية   املرأة، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وعلى         

 حقوق  وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية   ،  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
ا االختيـاري،   وعلى االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهل      ؛األشخاص ذوي اإلعاقة  

االتفاقيـة املتعلقـة خبفـض      ، وعلى   وعلى االتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية      
وعلى بروتوكول بالريمو، وعلى اتفاقيات الهاي الـثالث، وعلـى          ،  حاالت انعدام اجلنسية  

وقالت مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون        . )١١(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  )١٢(.جئني إنه مل ُيتَّخذ أي إجراء للتوقيع على بروتوكوالت بالريموالال

 ١، دعت جلنة حقوق الطفل كوبا إىل سحب إعالهنا بشان املـادة     ٢٠١١ويف عام     -٢
  )١٣(.من اتفاقية حقوق الطفل

بأن تصدق كوبا على     جلنة القضاء على التمييز العنصري     ، أوصت ٢٠١١ويف عام     -٣
 تقـدمي   علـى وشجعتها   )١٤( من االتفاقية  ٨ من املادة    ٦لت على الفقرة    التعديالت اليت أُدخ  

  )١٥(.تفاقية من اال١٤اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة 
مناهضة التعذيب بأن تقدم كوبا إعالنـني بـشأن         جلنة  ، أوصت   ٢٠١٢ويف عام     -٤

  )١٦(. من االتفاقية٢٢ و٢١املادتني 
 بـأن تنـضم كوبـا إىل        ة السامية لشؤون الالجئني   مفوضية األمم املتحد  وأوصت    -٥

  .)١٧(١٩٥١ االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام

  الدستوري والتشريعي اإلطار   -باء  
الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن دخول كوبا بشكل غري قانوين               -٦

  .)١٨(ُيعترب جرمية
 أن التشريعات اجلنائية ال تعترب الـدافع        والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٧

 كما أوصت اللجنة بأن تـضمن كوبـا   )١٩(العنصري ظرفاً مشدِّداً وأوصت بتعديل التشريع    
إدراج أحكام يف التشريعات الوطنية تتناول توفري احلماية وسبل االنتـصاف الفعالـة مـن               

  .)٢٠(انتهاكات أحكام االتفاقية
ستعرض كوبا مجيع التشريعات املتعلقة بالطفـل،       وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن ت       -٨

وال سيما منها مدونة الطفل واليافع، وأن توائمها مع أحكام االتفاقية؛ كما أوصـت بـأن                
  .)٢١(تعتمد كوبا مشروع مدونة األسرة

جلنة خرباء منظمة العمل    (ومع أن جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات           -٩
علماً ببيان كوبا الذي جاء فيه أن تشريعاهتا ال تتضمن أي حظر على احلق              أحاطت  ) الدولية
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يف اإلضراب، فإهنا طلبت إىل كوبا أن تضمن مبوجب التعديل الذي سُيجرى علـى قـانون                
  .)٢٢(العمل عدَم تعرُّض أي شخص للتمييز بسبب ممارسته هذا احلق سلمياً

 سـنة ودعـت   ١٦سن الرشد يف وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من حتديد          -١٠
 ١٨كوبا إىل تعديل مدونة األسرة وقانون العقوبات وقانون العمل حبيث ُترفَع سن الرشد إىل      

  .)٢٣(سنة
      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن مبدأ مراعاة مـصاحل الطفـل الفـضلى                 -١١

شخاصـاً ذوي حقـوق     مل يدرج على النحو الواجب يف التشريعات اليت ال تعترب األطفال أ           
وأوصت بأن تدرج كوبا هذا املبدأ يف تشريعاهتا ومن ضمنها مشروع مدونة األسرة             . فردية

  .)٢٤(ويف اإلجراءات اإلدارية والقضائية ويف السياسات

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -جيم  
 القضاء على التمييـز العنـصري وجلنـة         أوصت كل من جلنة حقوق الطفل وجلنة        -١٢

  .)٢٥(مناهضة التعذيب بأن تنشئ كوبا مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس
والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري باهتمام إنشاء جمموعة مـن اللجـان               -١٣

عنصري التابعة  كلفت بتحليل ودراسة التمييز العنصري، كلجنة مناهضة العنصرية والتمييز ال         
لنقابة املؤلفني والفنانني الكوبيني واللجنة املشتركة بني الوكاالت اليت تنسقها املكتبة الوطنية            

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً إنشاء جمموعة تنسيقية          . )٢٦(خوسي ماريت 
عنصر وباقتراح تدابري بإدارة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي يف كوبا مكلفٍة بدراسة مسألة ال   

إال أن جلنة القضاء على التمييز العنصري الحظت أن كوبا مل تنشئ هيئة             . )٢٧(يف هذا الشأن  
مستقلة لرصد التقدم الذي حيرز يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ولإلشـراف عليـه              
 وتقييمه والوقوف على مظاهر التمييز غري املباشر وتقدمي مقترحـات مـن أجـل حتـسني               

  .)٢٨(الوضع
ومع أن جلنة مناهضة التعذيب الحظت أن مكتب املدعي العـام ووزارة الداخليـة               -١٤

ميلكان صالحية تفتيش مرافق االحتجاز، فإهنا أوصت بأن تنشئ كوبا نظاماً وطنياً مـستقالً              
  .)٢٩(لرصد وتفتيش مجيع أماكن االحتجاز

ء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى     وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لعدم إنشا         -١٥
. وإجراء التحقيقات يف ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء املعاملة وملعاقبة املسؤولني عن ذلك           

وأوصت اللجنة بأن تنشئ كوبا آلية مستقلة لتلقي شكاوى بشأن التعرض للتعذيب وسـوء              
  .)٣٠(املعاملة
اجلمعية الوطنية معنيـٍة    ومع أن جلنة حقوق الطفل الحظت وجود جلنة دائمة داخل             -١٦

يف احلقوق، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء انعدام  بشؤون الطفل واليافع ومبساواة املرأة مع الرجل



A/HRC/WG.6/16/CUB/2 

GE.13-10917 6 

آلية لتنسيق ما تقوم مجيع الوزارات والوكاالت املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية وإزاء قلة التعاون              
وق الطفل بأن تنشئ كوبا آليـة       وأوصت جلنة حق  . بني السلطات الوطنية واإلقليمية والبلدية    

وطنية لتنسيق مجيع األنشطة املتعلقة حبقوق الطفل ولـضمان تعـاون الـسلطات الوطنيـة           
  .)٣١(واإلقليمية والبلدية فيما بينها على تنفيذ االتفاقية

والحظ فريق األمم املتحدة القُطري أن عملية إعادة هيكلة االقتصاد واملؤسسات قد              -١٧
على أولويات من قبيل األمن الغذائي وسياسة االستعاضة عـن الـواردات            أُجنزت بالتركيز   

وأبرز فريق األمم املتحدة القُطري اعتمـاد املبـادئ         . وكذلك على فعالية وإنتاجية االقتصاد    
 بعد ٢٠١١التوجيهية املتعلقة بالسياسة العامة االقتصادية واالجتماعية للحزب والثورة يف عام 

ل التحديات الوطنية ومواضيع التنمية كشراء وبيع العربـات ذات          نقاش شعيب حيث مت تناو    
احملرك بني األفراد من اخلواص وبيع وشراء املنازل ومتكني الكوبيني الذي يعيشون داخل البلد              

ولتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، أُنشئت اللجنة الدائمـة        . )٣٢(من السفر إىل اخلارج للسياحة    
  .)٣٣(داخل احلكومة املكلفة بالتنفيذ والتنمية

ومع أن جلنة حقوق الطفل أحاطت علماً باعتماد خطة العمل الوطنية لصاحل الطفل               -١٨
فإهنا أوصت بأن تعتمد كوبا وتنفذ، بالتشاور مع الشركاء املعنيني، خطة           ) ٢٠١٠-٢٠٠٤(

أو سياسة عامة وطنية تغطـي مجيـع اجملـاالت املطروقـة يف االتفاقيـة وبروتوكوليهـا                 
  .)٣٤(رينياالختيا
 تنجزه اجملموعة الوطنية ملنع ومعاجلـة       الذيورحبت جلنة مناهضة التعذيب بالعمل        -١٩

  .)٣٥(العنف املرتيل
 ٢٠١١ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باألنشطة اليت أُجنزت يف عـام               -٢٠

  .)٣٦(احتفاًء بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي
املتحدة للتربية والعلم والثقافة بتعاون كوبا من أجل حمو األمية          وأقرت منظمة األمم      -٢١

الـذي نفـذه معلمـون    ) وأنا أيضاً أسـتطيع " (Yo si puedo"من خالل برناجمها املعنون 
  .)٣٧(كوبيون
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٨(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  ةهيئة املعاهد
مالحظات ختامية واردة   

  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُـدم    
منذ االسـتعراض   

  السابق
آخر مالحظات  

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القـضاء علـى التمييـز       

  العنصري
ــارس /آذار  ٢٠٠٩  ١٩٩٨أغسطس /آب م

٢٠١١  
حيل موعد تقـدمي التقـارير      
التاســع عــشر إىل احلــادي 

  ٢٠١٣والعشرين يف عام 
القـضاء علـى    عنية ب امللجنة  ال

  التمييز ضد املرأة
  أغسطس/آب

٢٠٠٦  
التقريران السابع والثامن قيـد       -  ٢٠١١

  ٢٠١٣النظر يف عام 
نـوفمرب  /تشرين الثاين   جلنة مناهضة التعذيب

١٩٩٧  
ــار  - ــايو /أي م

٢٠١٢  
حل موعد تقدمي التقرير الثالث     

  ٢٠١٠يف عام 
يونيه /حزيران  ٢٠١١-٢٠٠٩  ١٩٩٧مايو /أيار  جلنة حقوق الطفل

٢٠١١  
حيل موعد تقـدمي التقـارير      
الثالث إىل السادس يف عـام      

٢٠١٧   
ــشأن  ــر األويل بـ التقريـ
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك    

  األطفال يف الرتاعات املسلحة   
تأخر تقدمي التقرير   . قيد النظر 

ــول  ــشأن الربوتوك األويل ب
االختياري التفاقيـة حقـوق     

تعلق ببيع األطفـال    الطفل امل 
وبغاء األطفـال واسـتغالل     
األطفال يف املواد اإلباحية منذ     

   ٢٠٠٣عام 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    

  اإلعاقة
منذ  تأخر تقدمي التقرير األويل     -  -  -

  ٢٠١٠عام 
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

تأخر تقدمي التقرير منذ عـام        -  -  -
٢٠١٢  
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  الردود على طلبات املتابعة املُحددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  هيئة املعاهدة

  مقدمة من  املوضوع  موعد تقدمي املالحظات اخلتامية
جلنة القـضاء علـى التمييـز       

  العنصري
ــالتمييز   ٢٠١٢ ــة ب ــدعاوى املتعلق ال

العنــصري واألفكــار النمطيــة 
  .)٣٩(جانبالعنصرية وترحيل األ

-  

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى      
  التمييز ضد املرأة

-  -  -  

الضمانات القانونيـة األساسـية       ٢٠١٣  جلنة مناهضة التعذيب
للمحتجــزين؛ التحقيقــات  
واملالحقة القضائية على التعذيب    
ــائل   ــة؛ ووس ــوء املعامل وس
ــة   ــرب املتاح ــصاف واجل االنت

  .)٤٠(للضحايا

-  

  ات اخلاصةالتعاون مع اإلجراء  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  

  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة 
أكتوبر إىل  / تشرين األول  ٢٨(احلق يف الغذاء      الزيارات املُضطلع هبا

  )٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٦
  )١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٧ إىل ١٢(املرتزقة 

 / حزيـران  ١٢ إىل   ٧(العنف ضـد املـرأة      
  )١٩٩٩يونيه 

  

  )٢٠٠٩قُبلت يف عام (التعذيب   ال  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠٠٦طُلبت يف عام (حرية الدين أو املعتقد   الزيارات اليت طُلب إجراؤها

  
  

  )٢٠٠٣طُلبت يف عام (حرية الرأي والتعبري 

طُلبـت يف عـام   (حرية التجمع الـسلمي    
٢٠١١(  

  )٢٠١٢م طُلبت يف عا(العنف ضد املرأة 
  

الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات       
  العاجلة

  . بالغا، ردت احلكومة عليها مجيعها١٣خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسل 

أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً برد كوبا اإلجيايب على طلب زيـارة املقـرر                -٢٢
االستعراض الـدوري   ا الطوعية أثناء    اخلاص املعين مبسألة التعذيب والذي أكّدته يف التزاماهت       

  .)٤١(الشامل
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -جيم  
  .)٤٢(، تربعت كوبا مببلغ مايل للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان٢٠١٣يف عام   -٢٣

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  دويل املعمول بهاإلنساين ال

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار املواقف األبوية على نطاق واسـع                -٢٤

وإزاء األفكار النمطية اجلنسانية املستحكمة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل مـن املـرأة              
وشـجعت  .  على النساء واألطفال   والرجل داخل األسرة، مما يؤدي إىل ممارسة العنف املرتيل        

  .)٤٣(اللجنة كوبا على زيادة التوعية ألجل مكافحة األفكار النمطية اجلنسانية
والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري مع التقدير أن الفصل العنصري ُيعتـرب               -٢٥

  .)٤٤(جرمية
فكـار النمطيـة    وال يزال القلق يساور جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن األ            -٢٦

واآلراء املسبقة العنصرية السلبية واملستحكمة وإزاء ما لتلك األفكار واآلراء من ُبعد متحيـز              
وشجعت اللجنة كوبا على مواصلة جهودها الرامية إىل التخلص مـن األفكـار             . ضد املرأة 

مج النمطية واآلراء املسبقة العنصرية بوسائل منها على اخلصوص تنظيم محالت توعية وبـرا            
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري كوبا أيضاً على ضمان أن تتجنـب             . تثقيفية عامة 

وذكّرت اللجنة كوبا بضرورة    . وسائط اإلعالم األفكار النمطية القائمة على التمييز العنصري       
مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل مكافحـة التمييـز             

  .)٤٥(ريالعنص
وقالت جلنة القضاء على التمييز العنصري إن القلق ال يزال يراودها بشأن قلة عـدد                 -٢٧

حاالت التمييز العنصري واملالحقات القضائية واألحكام باإلدانة الصادرة فيما يتعلق بأفعال           
متييز عنصري وذكّرت بأن قلة عدد تلك احلاالت قد يعود إىل عدم معرفة الضحايا بوسـائل             

وأوصت اللجنة بإتاحة القدر الكايف من املعلومات للجمهور بشأن حقوقه          . نتصاف املتاحة اال
  .)٤٦(وسبل االنتصاف القانونية املتاحة له يف حال مت انتهاك تلك احلقوق

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتدابري اخلاصة وتدابري العمل اإلجيايب الـيت               -٢٨
 متثيل السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اخلدمة يف القطاع العام ويف             اتُّخذت من أجل حتسني   

  .)٤٧(مؤسسات الدولة وشجعت كوبا على زيادة ما تبذله من جهود توخياً هلذه الغاية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
           ، امتنعت كوبا عـن التـصويت أثنـاء اعتمـاد قـرار اجلمعيـة              ٢٠١٢يف عام     -٢٩

  .)٤٨( الذي ينادي بفرض وقف اختياري لعقوبة اإلعدام٦٧/١٧٦العامة 
ومع أن جلنة مناهضة التعذيب الحظت أنه ال يوجد سجناء مدانون ينتظرون تنفيذ               -٣٠

حكم اإلعدام فيهم وأن مجيع األحكام الصادرة باإلعدام قد ُخففت إىل أحكـام بالـسجن               
ن القلق ظل يساورها بشأن ارتفاع عدد اجلرائم اليت ُيعاقَب          ثالثني سنة أو بالسجن املؤبد، فإ     

ودعت جلنة القضاء على    . )٤٩(وحثت اللجنة كوبا على إلغاء عقوبة اإلعدام      . عليها باإلعدام 
التمييز العنصري كوبا أيضاً إىل إلغاء عقوبة اإلعدام أو إىل إضفاء الصبغة الرمسية على وقفها               

  .)٥٠(االختياري حبكم الواقع
    والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن املعلومات الـيت قدمتـها كوبـا تـشري إىل                 -٣١

وحثت اللجنة  . ٢٠١١ و ٢٠١٠ حالة وفاة يف السجون الكوبية ما بني عامي          ٢٠٢حدوث  
كوبا على التحقيق فوراً يف مجيع حاالت الوفاة أثناء االحتجاز وعلى تقييم الرعاية الـصحية               

 تعويضات ألسر الضحايا وضمان رصد احلالة الصحية لألشخاص         اليت يتلقاها السجناء ودفع   
  .)٥١(احملرومني من حريتهم املضربني عن الطعام وتقدمي العالج الطيب هلم 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها ألن التعذيب مل يدَرج بعد يف القـوانني                -٣٢
  .)٥٢(باعتباره جرمية موصوفة وحثت كوبا على جترمي التعذيب

ومع أن جلنة مناهضة التعذيب أحاطت علماً بإقرار برنامج استثمار يف نظام السجون   -٣٣
فإهنا أعربت عن قلقها إزاء ورود تقارير تفيد بأن نزالء السجون يعانون من االكتظاظ وسوء               

وتشري التقارير أيضاً . التغذية وقلة النظافة ورداءة الظروف الصحية وعدم كفاية الرعاية الطبية       
 فرض قيود غري مربَّرة على زيارات األهل وعمليات النقل إىل مرافق احتجاز تبعد مسافة               إىل

طويلة عن أسر احملتجزين كما تشري إىل احلبس االنفرادي وتعرض السجناء لإليـذاء البـدين             
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تضمن كوبا اسـتجابة ظـروف االحتجـاز             . واللفظي

   ا ملعاملة السجناء وأن تضمن بوجه خاص منع أي عقوبة قاسـية أو            للقواعد النموذجية الدني  
  .)٥٣(إنسانية أو مهينة، كاإليداع يف احلبس االنفرادي ال

 ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  مريضاً جراء هبوط يف احلرارة يف        ٢٦وفيما يتعلق بوفاة      -٣٤
 على معاجلة أي وجه يف مستشفى هافانا لألمراض النفسية، حثت جلنة مناهضة التعذيب كوبا

وأوصت بدراسـة طريقـة عمـل       . من أوجه القصور يف شبكة مستشفى األمراض النفسية       
مستشفيات األمراض النفسية بغية اعتماد تدابري تشريعية وإدارية تكفل تطبيـق الـضمانات             

  .)٥٤(الواقعاملطلوبة ملنع التعذيب يف 
أن نظامها القـانوين ال جييـز      وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً بتصريح كوبا ب         -٣٥

االحتجاز السري، إال أهنا ظلت تشعر بالقلق إزاء فترات االحتجاز املطولة قبل احملاكمة وإزاء              
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وحثت اللجنة . احتجاز األشخاص احملرومني من حريتهم ألسباب سياسية إىل أجل غري معلوم  
؛ وعلى تعـديل    كوبا على ضمان أال تطول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة بشكل مفرط          

قانون اإلجراءات اجلنائية ليمنع إطالة املدة اليت تستغرقها دراسة القضية األولية إىل أجل غـري     
معلوم؛ وعلى ضمان احلصول على املساعدة القانونية؛ وعلى احترام احلرية الشخصية لألفراد            

  .)٥٥(الذين يفَرج عنهم يف إطار نظام اإلذن باخلروج من السجن
نة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء أحكام القانون اجلنائي، وال سيما منها وأعربت جل  -٣٦

وأوصت بـأن تنـهي كوبـا       . القائمة على مفاهيم ذاتية وغامضة    " اخلطورة"تعريف فكرة   
ذاتية وغامضة وغري دقيقة من قبيـل  استخدام االحتجاز اإلداري باالستناد إىل مفاهيم جنائية       

  .)٥٦ ( اجلرميةخطورة الفرد على اجملتمع قبل
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء وجود أحكام جتيز إنزال اآلباء واحلاضنني              -٣٧

العقوبة البدنية بأطفاهلم؛ وإزاء استخدام العقوبة البدنية يف املدارس واملؤسسات االجتماعيـة            
ن تـنظّم   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن حتظر كوبا العقوبة البدنية وبـأ          ". تأديبية"كوسيلة  

وشجعت جلنـة   . )٥٧(محالت توعية عامة للتعريف بأشكال بديلة غري عنيفة لتأديب األطفال         
حقوق الطفل كوبا على القضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال بوسائل منها تنفيـذ               
توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال مع إيالء اهتمـام خـاص للبعـد                

  .)٥٨(اجلنساين
وظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل إزاء إمكانية اخنراط األطفال يف عمالة األطفال               -٣٨

وحثت كوبا على محاية األطفال     . واالستغالل اجلنسي والدعارة، ال سيما يف قطاع السياحة       
من مجيع أشكال االستغالل االقتصادي واجلنسي وعلى مقاضـاة املـسؤولني عـن ذلـك               

  .)٥٩(االستغالل
جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن أحكام قانون العقوبات، اليت تعاقب على            وأعربت    -٣٩

استخدام األطفال يف الدعارة واملواد اإلباحية وعلى بيع األطفال، مقصورةٌ على األطفال دون             
 سـنة الـذين     ١٦ األطفال الذين تزيد أعمارهم على       ن السادسة عشرة وألنه ميكن إيداع     س

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعيد كوبا النظر ". عادة التربيةمراكز إل"ميارسون الدعارة يف    
يف قانون العقوبات من أجل توسيع نطاق محاية األطفال من ممارسة الدعارة ومن االستخدام              
يف املواد اإلباحية ومن بيع األطفال حىت بلوغهم سن الثامنة عشرة؛ وبأن ُتحجم عن وضـع                

اكز إلعادة التربية وبأن تتيح هلـم وسـائل التعـايف           األطفال الذين ميارسون الدعارة يف مر     
  .)٦٠(وخدمات إعادة اإلدماج االجتماعي وإعادة التأهيل

حيظـر مجيـع أشـكال     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن قانون العمل ال       -٤٠
  . )٦١(وأوصت بأن تعيد كوبا النظر يف قانون العمل املعمول به. األعمال اخلطرية على األطفال
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وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن حتمي كوبا مجيع األطفال ضحايا االعتداء والعنف              -٤١
أو األطفال الشهود على هذه     /املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار و      

  . )٦٢(اجلرائم
وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بالتدابري اليت اعتمدهتا كوبا مـن               -٤٢
ل مكافحة االجتار بالبشر وخاصة بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي، إال أهنـا    أج

أعربت عن أسفها لقلة املعلومات املتوفرة عن نطاق مشكلة االجتار على الـصعيد الـداخلي        
  .)٦٣(وعن معدل حدوثها يف صفوف السكان املنحدرين من أصل أفريقي

  ت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفال  -جيم  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم استقالل السلطة القضائية ومهنـة            -٤٣

وحثت اللجنة كوبا على ضمان استقالل القضاء واحلرص على االمتثال للمبـادئ            . القانون
  .)٦٤(األساسية املتعلقة بدور احملامني

ظت وجود ضمانات دستورية وأحكام يف قانون       ومع أن جلنة مناهضة التعذيب الح       -٤٤
اإلجراءات اجلنائية تنص على عدم مقبولية األدلة املنتَزعة حتت التعذيب، فإهنا أعربت عـن               

وحثت كوبا على ضمان عدم مقبولية      . قلقها إزاء استخدام أساليب قهرية أثناء االستجواب      
  .)٦٥(االعترافات املنتَزعة قهراً

توفر مجيع الضمانات القانونية  ة التعذيب عن قلقها ألن كوبا ال وأعربت جلنة مناهض    -٤٥
وحثت اللجنةُ كوبا على ضمان متتع مجيع احملتجـزين         . جلميع السجناء منذ بداية االحتجاز    

جبميع الضمانات القانونية األساسية وعلى ضمان حق كل شخص حمروم مـن حريتـه يف               
  .)٦٦(ة احتجازهاحلصول على سبيل انتصاف فوري للطعن يف مشروعي

ورغم أن كوبا قدمت معلومات بشأن اآلليات املختلفة اليت تعاجل الشكاوى، فـإن               -٤٦
جلنة مناهضة التعذيب حثت كوبا على تكليف هيئة مستقلة بالتحقيق يف مجيـع الـشكاوى       
املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة كما حثتها على إيقاف املشتبه فيهم مـن اخلدمـة ودفـع                

وحثت كوبا أيضاً على محاية ومساعدة املشتكني والشهود يف قـضايا           . لضحاياتعويضات ل 
  .)٦٧(التعذيب وسوء املعاملة 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم متكّن ضحايا التعـذيب أو سـوء                 -٤٧
عـوض   املعاملة من احلصول على تعويض يف حال اختاذ إجراءات عقابية تأديبية ضد اجلاين            

وحثت اللجنة كوبا على ضمان حصول مجيع ضحايا التعـذيب وسـوء            . ائيةعقوبات جن 
  .)٦٨(املعاملة على جربٍ ملا حلق هبم من ضرر

وفيما يتعلق باألطفال املخالفني للقانون، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألنـه               -٤٨
حداث ميكن إيداع األطفال دون سن اخلامسة عشرة يف مرافق مؤسسية وألن نظام قضاء األ             
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وحثت اللجنة كوبا على تنفيذ معايري قضاء األحداث وعلى         . يتماشى مع أحكام االتفاقية    ال
 سنة بصفتهم جاحنني أحداث وليس      ١٨ و ١٦معاملة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني        

كأشخاص راشدين؛ كما حثتها على إنشاء حماكم متخصصة للنظر يف قـضايا األحـداث              
على ضمان عدم احتجاز األطفال إال كحل أخري وألقصر مدة ممكنة ويف            املخالفني للقانون و  

  .)٦٩(مكان منفصل عن الراشدين

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
شجعت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني كوبا على النظر يف تعديل              -٤٩

 املولودين ملواطنني كوبيني يف احلـاالت الـيت         التشريعات بغية منح اجلنسية الكوبية لألطفال     
. )٧٠(ُيمنحـوا اجلنـسية الكوبيـة    ميكن أن يصبح فيها أولئك األطفال عدميي اجلنسية إذا مل         

  .)٧١(وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً بأن تضمن كوبا حق الطفل يف احلصول على جنسية
رومني من العيش   وشجعت جلنة حقوق الطفل كوبا على ضمان حصول األطفال احمل           -٥٠

يف كنف أسرهم على الرعاية واحلماية الكافيتني وعلى منع افتراق أولئـك األطفـال عـن                
  .)٧٢(أسرهم

  حرية التنقل  -هاء    
 ٢٠١٢أشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل إقرار حتديث سياسة اهلجرة يف عـام                -٥١

 اشتراط تقدمي رسالة الـدعوة   الذي مت التخلي مبوجبه عن إذن السفر الذي كان مطلوباً وعن          
، لن حيتاج الكـوبيني   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤وأضاف الفريق بأنه، ابتداًء من      . للزيارة

من أجل السفر إىل اخلارج سوى جلوازات سفرهم العادية احملدَّثة كما جيب ولتأشرية البلـد               
نني الكوبيني الذين تتوفر وسُيصَدر جواز السفر العادي للمواط. الذي يقصدونه، عند االقتضاء

  .)٧٣(فيهم الشروط املنصوص عليها يف قانون اهلجرة
وأحاطت جلنة حقوق الطفل بالتطورات األخرية إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء القيود   -٥٢

املفروضة منذ أمد طويل على سفر املواطنني الكوبيني واليت أدت إىل تشتيت مشل العديد من               
  .)٧٤(بذلك حق األطفال يف العيش مع أبويهماألسر الكوبية فقيدت 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -واو  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل من أن احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات                -٥٣
  .)٧٥(ي حق مقيد فأوصت بأن تعدل كوبا الدستوروالتجمع السلم
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وأرسل عدة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة رسائل تتعلق بأمور منـها      -٥٤
ات بالتعرض للمضايقة والتخويف ويف بعض احلاالت لـسوء املعاملـة واالحتجـاز             ادعاء

وأجابت . )٧٦(وانتهاكات احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتظاهر والتجمع السلمي         
احلكومة على مجيع تلك الرسائل بأن قّدمت معلومات مفّصلة عن الوقائع املُدَّعى حـدوثها              

أو األشـخاص   /ات غري صحيحة وذات دوافع سياسية وأن املنظمات و        مبيِّنة أن تلك االدعاء   
  .)٧٧(ينشطون كمدافعني عن حقوق اإلنسان يف كوبا املذكورين ال

، أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان           ٢٠١٢ ويف عام   -٥٥
لنسبة للمـدافعني عـن     عن قلقها إزاء ورود معلومات تتعلق بتنامي العنف وانعدام األمن با          

  .)٧٨(حقوق اإلنسان وخاصة منهم أولئك الذين يدافعون عن احلقوق املدنية والسياسية
وفيما يتعلق باخلصوم السياسيني، والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان والـصحفيني             -٥٦

املستقلني، قالت جلنة مناهضة التعذيب إن القلق ال يـزال يـساورها إزاء تعـرض هـؤالء      
خطـورة  "ز التعسفي لفترات قصرية وإزاء استخدام مفاهيم جنائية غامضة من قبيل            لالحتجا

، وإزاء القيود املفروضة على حرية التنقل واملراقبة االقتحاميـة          "الفرد على اجملتمع قبل اجلرمية    
للحياة اخلاصة واالعتداء البدين وأعمال التخويف واملضايقة اليت ُيدَّعى أن أفـراد الـشرطة              

وحثت اللجنة كوبا على وضع     ". أفعال النفي "الثورية وهيئات أمن الدولة تقوم هبا و      الوطنية  
   حد هلذا القمع وعلى التحقيق يف تلك األفعال وعلى محاية مجيع األشخاص من التخويـف              

أو العنف الذي يتعّرضون له بسبب ممارستهم حرية الرأي والتعـبري وحقَّهـم يف تكـوين                
مي؛ كما حثتها على السماح بتسجيل املنظمات غري احلكوميـة          اجلمعيات ويف التجمع السل   

  .)٧٩(اليت تدافع عن حقوق اإلنسان يف سجل اجلمعيات الوطنية
تسجل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة أي حادثة قتـل لـصحفيني              ومل  -٥٧

أشـارت إىل  ، إال أهنـا     ٢٠١١ و ٢٠٠٨ وعاملني يف وسائط اإلعالم يف الفترة ما بني عامي        
  .)٨٠(استمرار ورود تقارير عن تعرض الصحفيني للتخويف والتوقيف والسَّجن

وشجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة كوبا على استحداث قـانون              -٥٨
 وعلى السماح للصحفيني والعاملني     )٨٢( وعلى نزع صفة اجلرم عن التشهري      )٨١(حرية اإلعالم 

 )٨٣(مارسة عملهم يف بيئة تتسم باألمن واحلرية واالستقالل والتعدديـة         يف وسائط اإلعالم مب   
  .)٨٤(وعلى السماح لوسائط اإلعالم بتنظيم ذاهتا

  .)٨٥(وأوصت جلنة حقوق الطفل باحترام استقالل اجملتمع املدين  -٥٩

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية   -زاي  
لقُطري، ويف سياق إعادة هيكلة القوة العاملة يف الدولة،         حسب فريق األمم املتحدة ا      -٦٠

مت وضع تدابري حمددة ومت التخفيف من صرامة بعض اللوائح يف سعي احلكومة إىل تـشجيع                
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وأضاف الفريق القُطري بأن . أشكال من اإلدارة ال تتدخل الدولة فيها كبديل يف جمال العمالة
  .)٨٦( فرص العمل اخلاصةكوبا قررت أيضاً املضي يف توسيع فئات من

وأحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً باملعلومات اليت قدمتها كوبا والـيت        -٦١
مفادها أن وجود نقابة واحدة فقط ليس أمراً مفروضاً وإمنا هو نتيجة قرارٍ اختـذه العمـال                 

نه جيب أال يرّسخ    حبرية، إال أن اللجنة شددت على أن تعدد النقابات جيب أن يبقى متاحاً وأ             
وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل كوبا أن تضمن متكـني            . احتكاراً حبكم الواقع  

مجيع العمال دومنا متييز من إنشاء نقابات من اختيارهم ومن االنضمام إليها وأن تعدل قانون               
  .)٨٧(العمل وفقاً لذلك

  معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى   -اءح  
مع أن جلنة القضاء على التمييز العنصري تدرك العوائق االقتصادية الـيت يواجههـا                -٦٢

البلد، فإهنا الحظت مع التقدير التقدم الذي أحرزته كوبا باجتاه حتقيق األهـداف اإلمنائيـة               
لأللفية وأعربت عن سرورها إذ رأت أن عدة غايات قد حتققت فعالً وأن تقدماً كبرياً قـد                 

  .)٨٨(أُحرز باجتاه بلوغ غايات أخرى
وأشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل أن كوبا قد حافظت على معدل مرتفـع يف                 -٦٣

فهي بلد نامٍ حقق عدة أهداف من األهداف اإلمنائية لأللفية قبل فترة طويلة             . التنمية البشرية 
لرئيسية يف نوعية ما حتقـق      وتتمثل التحديات ا  . من االتفاق على تلك الغايات يف حمفل دويل       

وقال الفريق القطري إن ثالثاً من الغايات اليت اعتربت كوبا أن التقدم . منها بالفعل واستدامته 
 وحتسني ظروف ؛الذي أُحرز فيها غري كاٍف لبلوغ اهلدف تتمثل يف احلد من وفيات األمهات

ملعلومـات   واحلصول على تكنولوجيـات ا     ؛٢٠٢٠عيش سكان مدن الصفيح حبلول عام       
  .)٨٩(واالتصاالت

وطلبت جلنة حقوق الطفل إىل كوبا أن تنشئ آلية رصد بغية جتنب تزايـد أوجـه                  -٦٤
  . )٩٠(التفاوت بني اُألسر واألطفال

ففـي  . وأشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل أن السكان الكوبيني يشيخون بسرعة   -٦٥
 يف املائة   ١٨,١ سنة على األقل     ٦٥ ، بلغت نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم      ٢٠١١عام  

 وستشكل ،٢٠٣٠ يف املائة يف عام     ٣٠,٨من جمموع السكان ومن املتوقع أن يبلغ هذا الرقم          
وباإلضافة إىل ذلك، تراجع معدل اخلصوبة إىل أقـل مـن           .  يف املائة من املسنني    ٥٤النساء  

ارتفاع العمـر   ويؤدي كل من تدين معدالت الوالدة و      . ١٩٧٨مستوى التعويض منذ عام     
لذلك، هناك  . املتوقع إىل حدوث شيخوخٍة سريعة وإىل احندارٍ يف عدد السكان يف سنِّ العمل            

قلق كبري من أن ارتفاع معدل االعتماد على الغري وتبعاته بالنسبة للسياسات واخلدمات العامة 
  . )٩١(وخاصة بالنسبة لسياسات رعاية املسنني
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 إىل أن كوبـا     ٢٠١٢ لألغذية والزراعـة يف عـام        وأشارت منظمة األمم املتحدة     -٦٦
  .)٩٢(استطاعت القضاء على آفة اجلوع

وحسب منظمة األمم املتحدة للطفولة، فإن نسبة السكان اليت تـستخدم مـصادر               -٦٧
 يف املائة يف    ٨٩ يف املائة يف احلواضر و     ٩٦ بلغت   ٢٠٠٨حمسَّنة للماء الصاحل للشرب يف عام       

  .)٩٣(األرياف

   يف الصحةاحلق  -طاء  
رحبت جلنة حقوق الطفل باإلجنازات اليت حتققت يف توفري خدمات الرعاية الصحية              -٦٨

األساسية للجميع إىل جانب مؤشرات الرعاية الصحية إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع              
معدل وفيات األمهات يف منطقة ثييغو دي أبيال وارتفاع معدل وفيات الرضع واألطفـال يف      

ي ال خوبينتود وحاالت اإلجهاض يف صفوف املراهقات ال سيما أولئك اللوايت تبلغ             إسال د 
وشجعت اللجنةُ على التصدي للفوارق بني املناطق اجلغرافية وعلى تقوية          .  سنة ١٣أعمارهن  

  . )٩٤(برامج التوعية اليت تتناول التربية اجلنسية والصحة اإلجنابية لفائدة املراهقني
مم املتحدة للطفولة، فإن نسبة الوفيات يف صفوف األطفال الذين          وحسب منظمة األ    -٦٩

  .)٩٥(٢٠١٠ يف األلف يف عام ٦تقل أعمارهم عن مخس سنوات بلغت 

  احلق يف التعليم  -ياء  
علمت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة أن التعليم االبتدائي إلزامي ومتاح              -٧٠

وأضافت بأن هناك إرادة .  سنة١١ سنوات و٦ارهم ما بني جلميع األطفال الذين تتراوح أعم   
سياسية لتوفري تعليم جيد للجميع دون إقصاء تتبيَّن من خالل امليزانية املرصودة للتعليم واليت              

  .)٩٦( وال تزال يف ارتفاع٢٠٠٠زيدت بأكثر من الثلث منذ عام 
اً أن هنـاك مـدارس يف       والحظت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة أيض         -٧١

معظم املناطق النائية بل إن هناك مدرسة لطالب واحد فقط يعيش يف منطقة معزولة أو يدخل                
وأضافت بأنه يف احلاالت اليت يتعذر فيها على الطلبة الذهاب إىل املدارس            . أحد املستشفيات 

ن عن املدرسة قبل    وتتاح للتالميذ الذين ينقطعو   . بأنفسهم، فإن هناك بعض املعلمني املتنقلني     
  . )٩٧(إمتام سنوات التعليم األساسي التسع خيارات لتشجيعهم على مواصلة دراستهم

وحسب منظمة األمم املتحدة للطفولة، بلغت نسبة معرفـة القـراءة والكتابـة يف                -٧٢
 يف املائة يف الفترة     ١٠٠ يف املائة ونسبة التسجيل يف التعليم االبتدائي         ١٠٠صفوف الراشدين   

  .)٩٨(٢٠١٠ و٢٠٠٥بني عامي ما 
وقالت منظمة األمم املتحدة للتربية والعمل والثقافة إن كوبا كثرياً ما كانت مثـاالً                -٧٣

والحظت أن التحليالت املفصلة اليت أجراها خمترب أمريكا الالتينيـة          . ُيحتذى يف جمال التعليم   
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مجلتها توفري الرعايـة    لتقييم نوعية التعليم كشفت عن عدة عوامل أدت إىل جناح كوبا من             
النهارية للجميع وانتشار األنشطة التربوية املرتلية وِصغر حجم الصفوف الدراسـية وزيـادة             
املوارد املادية املتاحة يف املدارس وقاعات الدرس وُحسن تدريب املعلمني ومشاركة اآلبـاء             

ية وعدد أقل نسبياً    بشكل أكرب يف احلياة املدرسية واجلو التأدييب العام داخل الصفوف الدراس          
  .)٩٩(من الصفوف املتعددة املستويات أو املكوَّنة حسب القدرات

 موأضافت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بأن الدولة حافظت على نظا             -٧٤
ِمنح واسع لفائدة الطالب وأتاحت للعمال فرصاً متعددة للدراسة من أجل بلوغ أعلى درجة              

  . )١٠٠( واملهاراتممكنة من املعارف

  احلقوق الثقافية  -كاف  
الحظت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة أنه مت االعتراف باجملتمع املدين              -٧٥

بوصفه عامالً رئيسياً يف احلياة الثقافية يف كوبا ويؤدي دوراً نشيطاً على الصعيد احمللي مـن                
  .)١٠١( الثقافة وجمالس الشعبخالل ما يقوم به من أنشطة باالشتراك مع ُدور

وقالت منظمة األمم املتحدة للتربية والعمل والثقافة إنه ينبغـي لكوبـا أن تزيـد                 -٧٦
القدرات املتاحة بغرض تطوير القطاع الثقايف على الصعيد احمللي مثلما هو الـشأن بالنـسبة               

نبغـي إيـالء    وأضافت بأنه ينبغي أيضاً دعم مبادرات الشباب كما ي        . للنموذج االقتصادي 
اهتمام خاص لالحتياجات احمللية وللنهج الثقايف املتََّبع يف منع حدوث الرتاعات وخاصة منها             

  .)١٠٢(العنف ضد املرأة

   اإلعاقةواألشخاص ذو  -الم  
مع أن جلنة حقوق الطفل تقر باجلهود املبذولة من أجل كفالة حقوق األطفال ذوي                -٧٧

 توفري تعليم حاضنٍ جلميع األطفال أياً كانت اإلعاقـة،          اإلعاقة، فإهنا أوصت بأن تعزز كوبا     
وبأن تعتمد قانوناً حيظر التمييز يف حق األشخاص ذوي اإلعاقة وال سيما األطفـال منـهم،      

  .)١٠٣(وبأن تعيد النظر يف سياساهتا وممارساهتا فيما خيص األطفال ذوي اإلعاقة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
ت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً باملبـادرات الراميـة إىل تعـديل              أحاط  -٧٨

التشريعات املتعلِّقة باهلجرة وأوصت بأن تعدِّل كوبا تشريعاهتا املتعلِّقـة بـاهلجرة ومبركـز              
. )١٠٤(األجانب إىل جانب قوانينها املتعلِّقة باجلنسية حىت متنع حدوث حاالت انعدام اجلنسية           

 عن قلقها إزاء انعدام إطار قانوين ممكِّن إلدماج األشـخاص املوجـودين يف             وأعربت اللجنة 
كوبا يف جمتمعاهتم احمللية والذين حيتاجون إىل محاية دولية وقالت إنه ينبغي لكوبا أن تعتمـد                
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تدابري تشريعية وإدارية لضمان محاية الالجئني وملتمـسي اللجـوء واألشـخاص عـدميي              
  .)١٠٥(اجلنسية
   مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أنه ال يوجـد تـشريع            والحظت    -٧٩

وأضافت بأن االعتراف بوالية    . وال أي نوع من أنواع اآلليات الوطنية لتحديد مركز اللجوء         
مفوضية شؤون الالجئني هو السبيل الوحيد املتاح أمام األشخاص لكي حيصلوا على احلماية             

  .)١٠٦(الدولية
 االعتراف  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧وضية شؤون الالجئني إىل أنه متّ يف        وأشارت مف   -٨٠
وأشـارت إىل أن كوبـا      .  الجئاً ال وضع قانونياً هلم مبوجب والية املفوضـية         ٦٤ وجود  ب

   .  الجئاً ُيعتربون مقيمني مؤقتني وهم طالب يتلقون منحاً ماليةً مـن كوبـا             ٣٦٠تستضيف  
  .)١٠٧(اج على الصعيد احمللي ليس خياراً متاحاً لالجئنيإال أن املفوضية أضافت بأن االندم

وأضافت مفوضية شؤون الالجئني بأن كوبا حتترم مبدأ عدم اإلعادة القسرية وتوفِّر              -٨١
لالجئني املعترف هبم مبوجب والية مفوضية شؤون الالجئني إىل         " حبكم الواقع "احلماية املؤقتة   

وأضافت بأن الالجئني حيصلون على خدمات الرعاية       . )١٠٨(حني إعادة توطينهم يف بلد ثالث     
  .)١٠٩(الصحية والتعليم مع أهنم ال يتمتعون مبركز هجرة قانوين

وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل التوصية املنبثقة عن االسـتعراض الـدوري              -٨٢
افق الشامل اليت حظيت بالقبول وتتعلق بالعمل على مواءمة التشريعات وتشديدها وجعلها تتو       

وأوصت بأن تنشئ كوبا قواعد أو إجراءات قانونيـة وإداريـة           . مع التزامات كوبا الدولية   
أو التعذيب يف بلداهنم    /حلماية غري املواطنني مبن فيهم املهاجرون املعرَّضون خلطر االضطهاد و         

  .)١١٠(األصلية، وحثَّت كوبا على احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية احتراماً تاماً
جَّعت مفوضية شؤون الالجئني كوبا على معاملة الالجئني معاملةً شبيهةً بتلـك            وش  -٨٣

اليت حيظى هبا املقيمون الدائمون من األجانب كما شجَّعتها على السماح لالجئني بإنـشاء              
  .)١١١(أعماهلم اخلاصة

، الحظت مفوضية شؤون الالجئني باهتمام وصول ملتمسي جلوء         ٢٠١٢ويف عام     -٨٤
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن . )١١٢(م بسرعة درءاً إلعادهتم إىل بلداهنم    ُدرست ملفاهت 

تبحث كوبا أمر منح الالجئني املشمولني بوالية املفوضية وضع اهلجرة املمنـوح للمقـيمني              
  .)١١٣(املؤقتني، خالل فترة إقامتهم فيها، وتزويدهم بوثائق رمسية

كوبا آليات رمسية تصِدر وثائق تعريف      وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تنشئ         -٨٥
  .)١١٤(وإحالة لفائدة األشخاص احملتاجني إىل محاية دولية

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء انعدام إطار قانوين حلماية الالجـئني               -٨٦
وملتمسي اللجوء واألشخاص عدميي اجلنسية وكذلك إزاء عدم تضمني احلماية املؤقتة حبكم            

والحظت اللجنة بقلق أيضاً أنه ال ميكن لالجئني وملتمسي         . االعتراَف مبركز الالجئ  الواقع  
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اللجوء احلصول على رخصة عمل وال على السكن وغريه من اخلدمات العامة رغـم أهنـم                
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بـأن     . حيصلون على خدمات الرعاية الصحية والتعليم باجملان      

ني ومللتمسي اللجوء واألشخاص عـدميي اجلنـسية وبـأن تيـسِّر          توفِّر كوبا احلماية لالجئ   
وقدَّمت جلنة القضاء . )١١٥(اندماجهم على الصعيد احمللي وبأن تعدِّل القوانني اليت تنظم اهلجرة     

  .)١١٦(على التمييز العنصري توصيةً مشاهبة
ا االّتجار ومل تكن مفوضية شؤون الالجئني على علم بأي تدابري اتُّخذت حلماية ضحاي             -٨٧

. ال سيما منهم أولئك الذين قد يتعرَّضون ملخاطر أمنية إذا ما أُعيـدوا إىل بلـداهنم األصـلية                 
وشجَّعت كوبا على إعالم ضحايا االّتجار حبقهم يف التماس اللجوء وأوصت بأن تنشئ كوبا              

. ليـة آليات رمسية تصدر وثائق تعريف وإحالة لفائدة األشخاص الذين حيتاجون إىل محاية دو            
  .)١١٧(ومفوضية شؤون الالجئني على استعداد ملساعدة احلكومة يف إنشاء تلك اآلليات

  احلق يف التنمية  -نون  
          بعد االطالع على مضمون تقرير األمني العـام بـشأن تنفيـذ قـرار اجلمعيـة                 -٨٨

ـ " بشأن ٦٧/٤، اعتمدت اجلمعية القرار  ٢٠١٢، الصادر يف عام     ٦٦/٦العامة   اء ضرورة إهن
والحـظ  ". احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي فرضته الواليات املتحدة على كوبـا          

فريق األمم املتحدة القُطري، يف رسالته، أن للحـصار أثـراً مباشـراً يف سـياق التنميـة                  
  . )١١٨(البشرية
دة وأشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل أن إطار عمل األمم املتحـدة األول للمـساع                -٨٩

التنمية البـشرية   : يتطرَّق إىل مخسة جماالت رئيسية هي     ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(اإلمنائية اخلاص بكوبا    
على الصعيد احمللي، والكوارث الطبيعية والتخفيف من املخاطر، والبيئة والطاقة، والصحة واألمن            

حـدة  وأضاف الفريق القُطري بأن كوبا وافقت على متديد فترة إطار عمل األمـم املت             . الغذائي
للمساعدة اإلمنائية احلايل بقصد مواءمة دورة الربجمة اجلديدة متاماً مع املبادئ التوجيهيـة اخلاصـة     

وسيكون إطار عمل األمم املتحدة الثـاين للمـساعدة         . بالسياسة العامة االقتصادية واالجتماعية   
  .)١١٩(طنيةبالغ األمهية يف تقدمي مسامهة جوهرية يف التنمية الو) ٢٠١٨-٢٠١٤(اإلمنائية 
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