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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

 مـن   ٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته امل      
 ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  كوبا    

  تصويب    
  ٢٦الفقرة   -١

 بعبـارة "  على اخلـصوص   ما ال يقل عن ستة تقارير     وأشار  " عن عبارة    ُيستعاض  
وأشار على وجه اخلصوص كل من احلركة النسائية الدميقراطية يف الربتغـال، والـشبكة              "
نسائية يف فرتويال، ورابطة اجمللس العلمي البيطري لكوبا، واحلملة الدومينيكية للتضامن مع ال

 الشباب والكبار املتضامنني مع كوبا، كوبا، يف اجلمهورية الدومينيكية، ورابطة اجلامايكيني 
  ".يف جامايكا

  ٣٠الفقرة   -٢
 لألمـم املتحـدة،     الرابطة الكوبية  "بعبارة"  منظمة ٢٤حوايل  " عن عبارة    ستعاضُي  

  ،" منظمة أخرى٢٣ منظمة كوبية ١٣٤ باسم
  ٣١الفقرة   -٣

  : عن النص احلايل بالنص التايلُيستعاض  
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وأشارت الرابطة الكوبية لألمم املتحدة يف كوبا، ورابطة الصداقة الصربية الكوبية يف              
يـر باململكـة    صربيا، ومجعية الصداقة األسترالية الكوبية، فرع وا بأستراليا، وحركة التحر         

 كوبا للتضامن بالنيجر، وحركة بوينا بيستا للتضامن مـع كوبـا            -املتحدة، وجلنة النيجر    
  ".إىل أن النظام اجلنائي يهدف إىل تربية الرتالء وإعادة إدماجهم يف اجملتمعبالنمسا 

  ٥١الفقرة   -٤
  .ال ينطبق على النص العريب  

  ٧٧الفقرة   -٥
الرابطة الكوبية لألمم املتحدة يف     " بعبارة   "منظماتحوايل أربع   " عن عبارة    ُيستعاض  

كوبا، ومؤسسة املساعدة وتعزيز ثقافات الشعوب األصلية، بإسبانيا، واالحتاد الوطين حلقوقيي 
كوبا، والرابطة الوطنية لالقتصاديني واحملاسبني يف كوبا، ورابطة بارتولومي دي الس كاساس         

  ".دي سبييا للصداقة مع كوبا، بإسبانيا
  ٨٥الفقرة   -٦

وأضاف كل من   " بعبارة   "وأضاف ما ال يقل عن مخسة تقارير      " عن عبارة    ُيستعاض  
نادي أصدقاء كوبا يف ليوغان هباييت، ورابطة الكوبيني املقيمني يف أوروغواي، بأوروغواي،            

الـشباب يف   ورابطة أنصار كوبا يف فرنسا فرع بروفانس فرنسا، ومركز الدراسات املعلقة ب           
  ".كوبية للمعلوماتية الطبية بكوباكوبا، واجلمعية ال

  ٩٤الفقرة   -٧
وأشار كل من   " بعبارة   "وأشار ما ال يقل عن سبع منظمات      " عن عبارة    ُيستعاض  

نادي أصدقاء كوبا يف ليوغان هباييت، ورابطة أنصار كوبا يف فرنـسا، ورابطـة اجملـالس               
 طليطلة للتضامن   - ربية الكوبيني بكوبا، ورابطة كوبا      اجلامعية بتركيا، ورابطة أخصائيي الت    

ر بإسبانيا، والرابطة الوطنية للمربني السلفادوريني بالسلفادور، واالحتاد من أجـل احلـوا           
  ".الربملاين واملساواة باملكسيك

  ٩٨الفقرة   -٨
وأشار كل من منظمة    " بعبارة   "وأشارت حوايل سبع منظمات   " عن عبارة    ُيستعاض  

ب أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، بكوبا، والرابطة الكوبية لألمم املتحدة بكوبا،        تضامن شعو 
واحتاد الكتاب والفنانني الكوبيني بكوبا، والرابطة املاليزية ألصدقاء كوبا، مباليزيا، والرابطـة            
الفنسنيتة للفنانني والكتاب واملنتجني، واملركز الثقايف ناظم حكمـت يف أنقـرة بتركيـا،              

  ،"ريكية الالتينية اجلديدة بكوباسسة السينما األمومؤ
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   احلق يف التنمية وقضايا البيئة١٢، حتت العنوان الفرعي ١٤الصفحة   -٩
  :نصها على النحو التايل مباشرة، ُتدخل فقرة جديدة ١٠٢قبل الفقرة   
ـ            مكررا١٠١ً ر وأفادت الرابطة الكوبية لألمم املتحدة أن املنظمات اجملتمعة أدركت األث

 سـنة،  ٥٠السليب للحصار االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا منذ أزيد مـن     
  .مكرراً )١٧٥( يف متتعه الكامل حبقوق اإلنسانيضر بالشعب الكويب مما

  .٥ الرابطة الكوبية لألمم املتحدة، الفقرة مكرراً )١٧٥(
  ١٧الصفحة   -١٠

  : ما يليحيذف، ١يف القائمة الواردة يف حاشية هناية النص   
CDAP-CL  Casa De La Amistad Peruano-Cubano, Perú 

  ٢٣الصفحة   -١١
، UNAMUP، بعد اإلشارة إىل منظمـة       ١ يف القائمة الواردة يف حاشية هناية النص        

  :ُيدخل اسم املنظمة التالية
UNMS  Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Algeria. 

        


