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  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

   اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  كوبا

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
ـ                دة الرمسيـة ذات    يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتح

 اإلنـسان وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق                . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وأُعّد التقرير . يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريروذُكرت بصورة منهجية . حقوق اإلنسان
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت       . مع مراعاة وترية االستعراض يف اجلولة األوىل وهي أربع سنوات         

رير ال جيمـع سـوى   وملا كان هذا التق. يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        
املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد 

  أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة    /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و    
  .حلقوق اإلنسان
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  لومات األساسية واإلطار املع-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  
  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

ــددة  ــصاصات احمل ــراف باالخت  االعت
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       
 العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ) ٢٢املادة (نعم   ١٥/٢/١٩٧٢

  -  )٢٩املادة (نعم   ١٧/٧/١٩٨٠ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   )٣٠، ٢٨، ٢٠املواد (نعم   ١٧/٥/١٩٩٥
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
    )١املادة (نعم   ٢١/٨/١٩٩١  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجب املادة      ٩/٢/٢٠٠٧
   عاما١٧ً: ٣

  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل        

  األطفال يف املواد اإلباحية

    ال يوجد  ٢٥/٩/٢٠٠١

    ال يوجد  ٦/٩/٢٠٠٧  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وقّعت عليه فقط يف عام ( العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ت كوبا طرفاً فيهااملعاهدات األساسية اليت ليس

، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على )٢٠٠٨وقّعت عليه فقط يف عام (، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )٢٠٠٨
، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدوليـة    )٢٠٠٠قّعت عليه فقط يف عام      و(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية                
  .)٢٠٠٧وقّعت عليها فقط يف عام (حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

       
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة     صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم     اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال     نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال     )٣(بروتوكول بالريمو
  ال     )٤(ةالالجئون وعدميو اجلنسي
 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث     )٥( والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ١٨٢نعم، باستثناء االتفاقية رقم      )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم    ملكافحة التمييز يف جمال التعليم)  والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم(اتفاقية اليونسكو 
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أوصت جلنة حقوق الطفل كوبا بأن تنظر يف إمكانية إعادة النظر يف اإلعالن الذي أصدرته عن االتفاقية                   - ١
  .)٧(بقصد سحبه

ة مبوجب  وطلب بعض أعضاء جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل كوبا النظر يف قبول إجراء الشكاوى الفردي                 -٢
ووفقاً للمقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، ينبغي لكوبا كذلك أن تصدق فوراً على العهـد                . )٨( من االتفاقية  ١٤املادة  

وُشـجعت  . )٩(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
، وعلـى   )١٠(ى الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة           كوبا أيضاً على التصديق عل    

، )١٢(، وعلى االتفاقية اخلاصة بوضـع الالجـئني       )١١(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
  .)١٣(ال التبين على الصعيد الدويل املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جم١٩٩٣واتفاقية الهاي لعام 

  واملتعلق حبقوق اإلنسان اهليكل املؤسسي - باء 

أوصت املمثلة الشخصية للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف كوبا بإنـشاء                 - ٣
ألة تناولتها كـذلك    ، وهي مس  )١٤(نتهاكات حقوق اإلنسان   املتعلقة با  هيئة مستقلة دائمة ُتكلَّف بتلقي الشكاوى     

  .)١٥( على التوايل١٩٩٧ و١٩٩٨جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل يف عامي 

أن احتاد النساء الكوبيات هو منظمة غري حكومية   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      الحظت  و  - ٤
قلقها إزاء إمكانية أن حيد هذا الوضع املؤسسي من سلطة عن باملرأة فأعربت تعمل يف إطار اآللية الوطنية للنهوض 

وأوصت اللجنة كوبا . مساءلة كوبا فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيةيضائل وتأثري اآللية الوطنية داخل اإلطار احلكومي و
 املاليـة  ن تستعرض وتعزز عند االقتضاء الروابط القائمة بني االحتاد والوكاالت احلكومية وتضمن إتاحة املوارد     بأ

  .)١٦(الكافية لتنفيذ والية االحتاد

   التدابري السياساتية- جيم 

أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باجلهود اليت تبذهلا كوبا لتقييم واستكمال خطـة                  - ٥
  .)١٧(العمل الوطنية ملتابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة

  قوق اإلنسان على أرض الواقع تعزيز ومحاية ح- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١
  

  )١٨(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم   

  ونظر فيه
ــات  ــر مالحظ آخ

  ختامية
رد 

  املتابعة
  حالة اإلبالغ

، واخلامس عـشر،    ابع عشر تأخر تقدمي التقارير الر     -  ١٩٩٨أغسطس /آب  ١٩٩٧  جلنة القضاء على التمييز العنصري
الثامن عشر منـذ    والسادس عشر، والسابع عشر، و    

ــام   ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ و٢٠٠٣ و٢٠٠١ و١٩٩٩ع
  على التوايل
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  )١٨(هيئة املعاهدة

آخر تقرير قدم   
  ونظر فيه

ــات  ــر مالحظ آخ
  ختامية

رد 
  املتابعة

  حالة اإلبالغ

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
  ضد املرأة

السابع والثامن موحدين يف التقريرين حيل موعد تقدمي   -  ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥
  ٢٠١٠عام 

نوفمرب / الثاينتشرين  ١٩٩٦  تعذيباتفاقية مناهضة ال
١٩٩٧  

الرابع منذ والثالث والثاين تأخر تقدمي التقارير   -
   على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٤ و٢٠٠٠يونيه /حزيران

منـذ  والثالـث والرابـع     تأخر تقدمي التقارير الثاين       -  ١٩٩٧مايو /أيار  ١٩٩٥  اتفاقية حقوق الطفل
   على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٣ و١٩٩٨سبتمرب /أيلول

الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك 
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  ٢٠٠٩حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عام   -  -  -

الربوتوكول االختياري املتعلـق ببيـع      
األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

  ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال    وجهت دعوة دائمة
 تشرين ٦أكتوبر إىل / تشرين األول٢٨من (املعين باحلق يف الغذاء املقرر اخلاص     البعثات الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر

  )٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
الشعوب يف تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق 

  )١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٧ إىل ١٢من (املصري 
  )١٩٩٩يونيه / حزيران١٢ إىل ٧من (املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة 

  ال يوجد    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  .٢٠٠٦الدين أو املعتقد؛ وجِّه الطلب يف عام املقرر اخلاص املعين حبرية     الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ طُلب إجراء الزيارة يف 
  .٢٠٠٣عام 

ة مبسألة العنف ضد املرأة املعنية  اخلاصةأعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملقرر    التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)١٩(عن تقديرمها لتعاون احلكومة

  -    متابعة الزيارات
 ٥٥ رسالة أثناء فترة األربع سنوات، تغطي باإلضافة إىل مجاعات معينة، ٢٥ُوجِّهت     الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 يف املائة من ٨٠ رسالة، أي بنسبة ٢٠ نساء؛ وردت احلكومة على ١٠فرداً، منهم 
  . املوّجهة إليهاالرسائل

 اليت من بني االستبيانات الثالثة عشرردت كوبا يف املواعيد احملددة على استبيان واحد     )٢٠(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٢٢( أثناء الفترة قيد االستعراض)٢١(أرسلها املكلفون بواليات

ن، دعت اللجنة كوبا إىل أن تعمل على إحراز تقـدم            للجنة حقوق اإلنسا   ٢٠٠٢/١٨ومبوجب القرار     - ٦
ووفقاً هلذا القرار، عيِّنت    . مماثل يف جمال حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية والسياسية ويف جمال احلقوق االجتماعية           

 هـا ُيشار إلي(ممثلة شخصية للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان معنية حبالة حقوق اإلنسان يف كوبا  ٢٠٠٣يف عام  
توفر هلا كـل  وحثت اللجنة كوبا على استقبال املمثلة الشخصية وعلى أن    . )٢٣(")املمثلة الشخصية "سم  ابحقاً  ال

  ، ورفضت  )٢٥(وكما الحظت املمثلة الشخصية، مل ترد كوبا على مساعيها إلقامة حوار          . )٢٤(التسهيالت الالزمة 
  .)٢٦(االعتراف بواليتها
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 اإلنسان حالة حقوق اإلنسان يف كوبـا غـري عادلـة ومتييزيـة              واعتربت كوبا أن معاجلة جلنة حقوق       - ٧
ووفقاً للممثلة الشخصية، فإن التحول من جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان مثَّل فرصة . )٢٧(وانتقائية

لالسـتعراض  كوبـا   أن ختـضع    إلجراءات، ينبغي   إطار االستعراض الدوري الشامل وغريه من ا      يف ظّلها، ويف    
  . جمللس حقوق اإلنسان٥/١ومل ُتدرج والية املمثلة الشخصية يف قائمة الواليات اليت جددها القرار . )٢٨(الدوري

، حثت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة كوبا على أن توجه الدعوات إىل               ٢٠٠٠ويف عام     - ٨
كوبا، مبا فيها املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي        أجهزة جلنة حقوق اإلنسان املعنية مبواضيع معينة اليت طلبت زيارة           

وبينما رحب املقـرر    . )٢٩(والتعبري، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين          
ن اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بالتزام كوبا بدعوة ممثلني عن اإلجراءات اخلاصة إىل زيارة البلد، فقد أوصى بـأ                  

  .)٣٠( دعوات دائمة٢٠٠٨توجه إليهم مجيعاً يف عام 

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

  .)٣١(٢٠٠٨ و٢٠٠١قدمت كوبا إسهامات طوعية لدعم عمل املفوضية يف عامي   - ٩

  قوق اإلنسانحب تنفيذ االلتزامات الدولية - باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

، عن قلقها بسبب عدم وجـود أي  ٢٠٠٦ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام      أعربت اللجنة املعني    - ١٠
بّينت أنه يتعني على كوبـا  و. تعريف صريح للتمييز ضد املرأة يف التشريع الوطين وفقاً لتعريفه الوارد يف االتفاقية     

التمييز غري املباشر فهوم لي وبشأن متعزيز برامج التثقيف والتدريب فيما يتعلق باالتفاقية وبانطباقها يف القانون احمل
  .)٣٢(ونطاقه؛ وحتسني إملام النساء حبقوقهن وباالتفاقية

وأعربت اللجنة عن القلق الذي يساورها من استمرار وشيوع القوالب النمطية املتأصلة يف ما يتعلق بدور   - ١١
ـ      . ومسؤولية كل من املرأة والرجل يف األسرة         زز جهودهـا للتـصدي هلـذه       وشّجعت اللجنة كوبا على أن تع

  .)٣٣(القوالب النمطية

، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري باهتمام أن اإلصالح الدستوري            ١٩٩٨ويف عام     - ١٢
 أدخل عدداً من األحكام اليت يتمتع مبوجبها األجنيب املقيم يف كوبا بنفس احلقوق اليت يتمتـع هبـا                   ١٩٩٢لعام  

  ص أموراً مثل محاية األشخاص واملمتلكات والتمتع باحلقوق وأداء الواجبات املنصوص عليهـا             الكوبيون فيما خي  
  .)٣٤(يف الدستور

   حق الفرد يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه- ٢

 دون ٢٠٠٠أوصت املمثلة الشخصية مبواصلة كوبا تطبيق الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام يف عام   - ١٣
ل   .)٣٥(غى هذه العقوبةاستثناء ريثما ُت
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، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بتجرمي التعذيب، على النحو الوارد تعريفه يف االتفاقية؛             ١٩٩٧ويف عام     - ١٤
وضع إجراء دائم يتسم بالشفافية الستالم الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة والعقوبـة            و

الشكاوى وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة؛ النص يف القانون علـى           الالإنسانية واملهينة، والتعجيل بدراسة هذه      
وضع برنامج شامل لتثقيف وتدريب مجيع وحق املشتبه فيه أو احملتجز بأن يلتزم الصمت يف مجيع مراحل التحقيق؛ 

 إنشاء سجل مركزي حيتـوي علـى  واملعنيني بإيقاف أي شخص أو اعتقاله أو استجوابه أو احتجازه أو سجنه؛         
  .)٣٦(بيانات عن الشكاوى وإنشاء صندوق للتعويض عن ضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة احملظورة

، ٢٠٠٠ويف عـام    . )٣٧(كما أوصت جلنة مناهضة التعذيب بوضع نظام لالستعراض املتكرر للـسجون            - ١٥
 دون أن تـتمكن مـن مقابلـة         سجناً واحداً مل تزر إالّ    الحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة         

تستطع أن تثبت أو تنفي املزاعم اليت تفيد بأن أحوال السجون يف كوبا هي وعليه فهي ال السجينات على انفراد، 
بـرامج  "غري صحية ودون املستوى، وأن السجناء يعانون من االستغالل البدين واجلنسي، وجيربون على متابعـة                

خيضعون لتدابري عقابية مفرطة مماثلة للتعذيب وضروب    غالباً ما   ناء السياسيني   موجهة سياسياً، وأن السج   " تأهيلية
، أعربت املمثلة الشخصية عن جزعها إزاء ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ويف الفترة بني عامي . )٣٨(املعاملة الالإنسانية أو املهينة

ري الالزمة والرعاية الطبية والحظت أن التغذية وقواعد اإلصحاح هي دون املعاي. ادعاءات سوء املعاملة يف السجون
فيما يعاين آخرون من اختالط     أن بعض احملتجزين حيتفظ هبم رهن احلبس االنفرادي،         غري متاحة أو غري مالئمة، و     

 وضرب احلراس للمحتجـزين؛ خطري بسجناء حمكوم عليهم مبوجب القانون العام؛ وقد جرى التبليغ مراراً بإهانة          
تصال بأقارهبا احملبوسني وأضرب عدة حمتجزين عن الطعام لفترات طويلة عانوا           اليف ا وتواجه األسر صعوبات ّمجة     
  .)٣٩(على إثرها من إرهاق شديد

، الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن املرافق اليت زارها تبدو مالئمة وحـسنة                ٢٠٠٨ويف عام     - ١٦
غري أنه تلقى كـذلك     . ئهم وعن نظامهم الغذائي   عن غذا اضون  اإلدارة، وبدا له أن الرتالء الذين حتدث معهم ر        

مزاعم عن معاناة بعض السجناء من مشاكل صحية بسبب النظام الغذائي غري الكايف وأن بعضهم مل يتلق الرعاية                  
وردت كوبا بأن هذه    . )٤١(وأثار مكلفون آخرون بواليات قضية تدهور صحة بعض السجناء        . )٤٠(الطبية املالئمة 

  .)٤٢(أو أن مجيع السجناء يتمتعون بالرعاية الطبية/ هلا واالدعاءات ال أساس

وفيما تشري اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل اعتماد أحكام جديدة تتناول العنف املرتيل،                  - ١٧
 أهابت عندما يرتكب العنف من جانب الزوج أو أحد األقارب،مشّدداً جلعل العنف املرتيل عامالً  على كوبا تثينو

 أن تستعرض وتوضح مضمون األحكام اجلديدة وتعريف العنـف وزيـادة إتاحـة              ٢٠٠٦اللجنة بكوبا يف عام     
وأوصت اللجنة باختاذ تدابري فعالة لتغيري مواقف وأمناط الـسلوك          . )٤٣(خدمات الدعم لضحايا العنف من النساء     

، الحظت املقررة اخلاصة املعنية ٢٠٠٠ويف عام . )٤٤(اليت تكون دوافعها ثقافية واليت ال تزال جتيز العنف ضد املرأة
مبسألة العنف ضد املرأة عدم وجود بيانات إحصائية، ورأت أنه من الصعب جداً حتديد نطاق العنف ضد املـرأة                   

ولفتت كوبا انتباه املقررة اخلاصة إىل بعض اإلحصاءات األخرى اليت قدمتها إليهـا أثنـاء               . )٤٥(انتشارهمدى  و
ونّددت كوبـا  . )٤٧(ودعت املقررة اخلاصة إىل إقامة مالجئ للنساء ضحايا العنف يف مجيع املقاطعات   . )٤٦(بعثتها

بالتقييم التخميين الذي قامت به املقررة اخلاصة، اليت مل تثبت أن العنف املرتيل منتشر علـى نطـاق واسـع يف                     
  .)٤٩(ملعنية مبسألة العنف ضد املرأةبعدم حياد تقرير املقررة اخلاصة ا، بوجه أعم، ونددت كوبا. )٤٨(كوبا
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وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل كوبا أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة للقضاء على   - ١٨
ربامج الوحثت كذلك كوبا على زيادة جهودها لتنفيذ        . استغالل بغاء النساء، مبا يف ذلك إِثناء الذكور عن البغاء         

دراسة األسباب اجلذرية للبغاء واختاذ وعلى حتسني الفرص االقتصادية للنساء، وملكافحة البغاء، تعليمية المالت احلو
 أن االجتار باألطفال وبغـاء األطفـال ال   ١٩٩٧وفيما الحظت جلنة حقوق الطفل يف عام . )٥٠(التدابري العالجية 

اجلنائي األطفال من االستغالل اجلنسي حـىت       ميثالن مشكلتني رئيسيتني يف كوبا، فقد أوصت بأن حيمي القانون           
وأوصت اللجنة باختاذ تدابري أخرى ملعاجلة القضايا املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال،           .  عاماً ١٨بلوغهم سن   

  .)٥١(وخباصة عن طريق السياحة

دة التأهيل من أجل  بإزالة مراكز إعا٢٠٠٠وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة يف عام   - ١٩
ومبا أن الدعارة ليست جرمية يف كوبا، فإن اسـتخدام          . نتيجة اخنراط النساء يف أعمال الدعارة     " تعديل السلوك "

 يف الزراعة، وتقييد وقت الزيارة بضع ساعات، ينتهك حقهن يف           ل اجلربي اإلجراءات اجلنائية، مثل احلبس، والعم    
كوبا أن التدابري املتخذة ضد البغايا ليست تدابري عقابية، وأن البغايا           فردت  . )٥٢(حماكمة قانونية حسب األصول   

  .)٥٣(غري جمربات على العمل يف مراكز إعادة التأهيل

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

جلمعية الوطنيـة   ا، أعربت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة عن قلقها لكون             ٢٠٠٠يف عام     - ٢٠
لجمعيـة الوطنيـة    لمكتب املدعي العام    إزاء تبعية   تعيني وإقالة احملكمة العليا واملدعي العام ونوابه؛ و       سلطة  متلك  

وتشكل هذه األحكام عوائق . أن يقدم تقارير عن أعماله إىل اجلمعية الوطنيةباملدعي العام مطالبة و وجملس الدولة؛
ا البيان، مشددة على أن الشعب اختـار النظـام          ورفضت كوبا هذ  . )٥٤(أمام نزاهة واستقالل السلطة القضائية    

بيان يعكس يف نظرها معلومات خاطئة لفّقتها مصادر كيديـة أو تـستند إىل     ذكرت أنه   السياسي االشتراكي، و  
 مبراجعة األحكام اليت تتعلق بإدارة ١٩٩٧وأوصت جلنة مناهضة التعذيب يف عام . )٥٥(مواقف إيديولوجية أصولية  

  .)٥٦( للمعايري الدوليةنظام العدالة وفقاً

، ذكَّر املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني كوبا بأنه وفقاً للمعايري الدولية، ال             ٢٠٠٧ويف عام     - ٢١
  .)٥٧( حماكمة املدنينيلمحاكم العسكرية، من حيث املبدأ،ُيخوَّل ل

 مـن   ١١ و ١٠ع مقتضيات املادتني    وأوصت املمثلة الشخصية بإصالح اإلجراءات اجلنائية حىت تتطابق م          - ٢٢
  .)٥٨(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، بوجوب حتسني الوصول إىل العدالة فيما يتعلق بـاحلق يف                   - ٢٣
لة وأوصى بوجوب أن تناط باحملاكم والية تناول انتهاكات حقوق اإلنسان، وكذلك بإنشاء هيئة مـستق              . الغذاء

ورداً على ذلك، أوضحت كوبا أن نظامها املشترك بـني          . )٥٩(مكلفة مبعاجلة الشكاوى وجرب أضرار االنتهاكات     
  .)٦٠(الوكاالت يتناول تلك الشكاوى
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   حرية التنقل- ٤

أوصت املمثلة الشخصية كوبا مبراجعة القانون املتعلق بالدخول إىل البلد واخلروج منه من أجل ضـمان                  - ٢٤
  .)٦١(حرية التنقل

معيات والتجمع  اجلحرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين         - ٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية السلمي

 على إقامة الشعائر الدينية العلنيـة       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٨  فرض يف  اًرأفادت املمثلة الشخصية أن حظ      - ٢٥
ان، أعربت اللجنة عن أملها يف أن تواصل كوبا جهودهـا         للجنة حقوق اإلنس   ٢٠٠٤/١١ ومبوجب القرار . )٦٢(

رفـض قبـول    والحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة أن           . )٦٣(الرامية إىل تعزيز احلرية الدينية    
املنظمات السياسية واملدنية املستقلة اليت من شأهنا أن تقوم بدور احلارس للحقوق حيال تصرفات احلكومة هـو                 

ورفضت كوبا أيضاً هـذا    . )٦٤(بب الرئيسي يف هشاشة وضع النساء الالئي ال تقبل احلكمة آراءهن السياسية           الس
وأوصت املمثلة الشخصية كوبا بتشجيع التعددية      . )٦٥( أعاله ٢٠البيان على نفس األسس اليت ذُكرت يف الفقرة         

 .)٦٦(على صعيد اجلمعيات والنقابات وهيئات الصحافة واألحزاب السياسية

 شخصاً من احلرية هـو      ٧٩، رأى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن حرمان          ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٦
وتتعلق القضية بأشخاص أوقفوا . إجراء تعسفي، وطلب إىل كوبا أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتصحيح هذا الوضع  

ب، وزعماء حركات سياسـية معارضـة،       واحتجزوا نتيجة أنشطتهم كمدافعني عن حقوق اإلنسان، وصحفيني، وكُتا        
 االنتخـايب   وزعماء اجتماعيني منشقني أو زعماء نقابات، شاركوا يف نشر عريضة لتنظيم استفتاء عن إصالح النظـام               

اإلعالن  من   ٢١ و ٢٠ و ١٩واعترب الفريق العامل أن اإلجراءات املنطبقة ختالف أحكام املواد          . والسياسي يف كوبا  
، )٦٨(كما أرسل عدد من ممثلي اإلجراءات اخلاصة بالغات إىل كوبا بـشأن هـذه املـسألة               . )٦٧(العاملي حلقوق اإلنسان  

 للجنـة   ٢٠٠٤/١١ ، وأُعرب عن القلق كذلك يف القرار      )٧٠(، واملمثلة الشخصية  )٦٩(وأعربت عن القلق املفوضة السامية    
  .)٧١(حقوق اإلنسان

 االحتجاز التعسفي يف وضع يسمح له بإبداء رأي مـا         ويف القضية نفسها، مل يكن الفريق العامل املعين ب          - ٢٧
إذا كان عدم احترام ملعايري القانون الدويل املتصل مبحاكمة عادلة من اخلطورة بشكل جيعل احلرمان من                حول ما   

حملاكمات، جيب أن تتناسب القائمة على إجراءات موجزة طبيعة الومع ذلك، الحظ أن . هذه احلريات أمراً تعسفياً
 وثيقة تشمل الضمانات القـضائية      ٢٠٠٤وعممت كوبا يف عام     . )٧٢(رة اجلرمية واحلكم الصادر بشأهنا    مع خطو 

  .)٧٣(والرعاية الطبية املقدمة لألشخاص املعنيني، الذين تعتربهم مرتزقة

 منهم  فردا٥٩ً، شددت املمثلة الشخصية على أن حالة هؤالء األشخاص، الذين ال يزال ٢٠٠٧ويف عام   - ٢٨
 ٦ضدهم تتـراوح بـني      ملدة طويلة   والحظت أنه صدرت أحكام بالسجن      . مسألة تثري القلق  بقى  سجن، ت يف ال 

 مقرونة بأحكام القانون    ٩١ من قانون العقوبات، أو على أساس املادة         ٩١ سنة، إّما مبوجب املادة      ٢٨سنوات و 
حوكموا يف غضون مهل زمنية     ، وأهنم   "ضد استقالل الدولة وسالمتها   " اليت تعاقب على ارتكاب أعمال       ٨٨رقم  
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قصرية جداً، ومل تكن احملاكمات علنية، حبضور حمامني ال ينتمون إىل نقابة حمامني مستقلة، وأهنـم احتجـزوا يف            
  .)٧٤(ظروف تؤثر يف صحتهم البدنية والعقلية

 أحكـام    وصدور ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ت جديدة يف    وأشارت املمثلة الشخصية إىل حدوث اعتقاال       - ٢٩
خيضعون باستمرار للمضايقات والترهيب والرقابة بعـد       جاهدوا بآرائهم السياسي املعارضة، وهم      شخاص  على أ 

 ١٨ وأوصت بأن توقف كوبا اضطهاد املواطنني الذين ميارسون حقوقهم املضمونة مبوجب املـواد            . )٧٥(إطالق سراحهم 
  .)٧٦( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩و

لك املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالـة                وقام كذ   - ٣٠
املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، والفريق 

استقالل القضاة واحملامني، بإرسال عدد من البالغـات        العامل املعين باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين ب       
أو صحفيني مارسوا حقهم بطريقة سـلمية يف        /تتعلق بإيقاف واحتجاز واضطهاد مدافعني عن حقوق اإلنسان و        

أو أن األشخاص املشار إليهم ليسوا مدافعني /املزاعم خاطئة؛ وهذه وردت كوبا بأن . )٧٧(حرية التعبري ويف التجمع
أو أشارت إىل القوانني الوطنية اليت جترِّم الدعاية للعدو، وشتم الـشعارات            /إلنسان أو صحفيني؛ و   عن حقوق ا  

، أثار قلق اللجنة    ١٩٧٧ويف عام   . )٧٨(ضد الدولة " خطرية"الوطنية، ونشر أخبار غري مأذون هبا والقيام بأعمال         
، نظراً إىل عـدم ثبـوت أركاهنـا         "عدائيةالدعاية ال "، و "مقاومة السلطة "، و "عدم االحترام "بعض اجلرائم، مثل    

  .)٧٩(وللمجال الذي تفسحه إلساءة استعماهلا والشطط يف استخدامها

وأثار املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، إىل جانب املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة                   - ٣١
، كانوا ٢٠٠٥ء يف الربملان األورويب من كوبا يف عام املدافعني عن حقوق اإلنسان، مسألة ترحيل صحفيني وأعضا
وذكَّر املقرر اخلاص، يف إشارة إىل رد كوبا بـأن          . يرغبون يف املشاركة يف اجتماع لتعزيز اجملتمع املدين يف كوبا         

 هؤالء األشخاص قد أساءوا استخدام تأشرياهتم السياحية، بأن احلق يف حرية الرأي والتعبري يشمل حق الشخص يف
وأوصت جلنة  . )٨٠(عدم التعرض للمضايقة بسبب آرائه وحقه يف احلصول على معلومات بغض النظر عن احلدود             

  .)٨١(مناهضة التعذيب واملمثلة الشخصية بأن تأذن كوبا للمنظمات غري احلكومية بدخول البلد

التعبري مسألة القيود   ، أثار كذلك املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي و          ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ويف عامي     - ٣٢
صـالت شـبكة    بأنه جيري تيـسري و    فردت كوبا   . )٨٢(املفروضة على الوصول إىل شبكة اإلنترنت واستخدامها      

  .)٨٣ (املواردحمدودية اإلنترنت للمجتمعات احمللية واجلهات العاملة للصاحل االجتماعي دون غريها نظرا إىل 

ائية باألمم املتحدة أن نسبة املقاعد اليت حتتلها نـساء يف         ، أفاد مصدر من الشعبة اإلحص     ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٣
وأشارت املمثلة الشخصية . )٨٤(٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف الفترة من ٤٣,٢ إىل ٣٦اجلمعية الوطنية زادت من 

. )٨٥(ركذلك إىل الزيادة املطردة يف نسبة النساء يف اجلمعية الوطنية ويف اجلهاز القضائي ويف وظائف اختاذ القـرا                 
، وأوصت )٨٦(والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بارتياح زيادة متثيل املرأة على األصعدة كافة

  باستخدام التدابري اخلاصة املؤقتة للتعجيل بزيادة متثيل املرأة داخل اهليئات املنتخبة واملعينـة يف مجيـع جمـاالت                  
  .)٨٧(احلياة العامة
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  ل واحلق يف شروط عمل عادلة ومرضية احلق يف العم- ٦

رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالنسبة العالية للنساء املشتغالت والالئـي يـشغلن              - ٣٤
 أن املرأة قطعت ٢٠٠٨وظائف يف اجملالني العلمي والتقين، والحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام 

وشددت جلنة منظمة   . )٨٨(رجال وأصبحت تشغل وظائف إدارية فيها     القطاعات كان حيتلها عادة     شوطاً كبرياً يف    
ارس يف حاالت يؤدي فيها الرجال العمل الدولية على وجوب أن تعزز التشريعات حظر التمييز يف األجور الذي مي

  .)٨٩(القيمةيتساوى رغم ذلك يف والنساء أعماالً خمتلفة 

 املتعلقة بتقييد العمل الليلي ٧٩التشريع الوطين ال يلتزم التزاماً كامالً باالتفاقية رقم        والحظت اللجنة أن      - ٣٥
 من القيام ببعض ١٨، وأن احلظر املفروض على األشخاص دون سن )٩٠(لألطفال واألحداث يف املهن غري الصناعية

  بـاملعىن الـوارد يف االتفاقيـة       األعمال اخلطرة ليس واسعاً ما فيه الكفاية ليغطي مجيع فئات العمـل اخلطـري               
  .)٩١(١٣٨رقم 

وأوصت . وأشارت اللجنة إىل أن تعديل قانون العمل جارٍ منذ سنوات عديدة دون حتقيق نتائج ملموسة                - ٣٦
نقابات خيتاروهنا بأنفسهم وينضموا إليها، وأن ُتعدِّل قانون العمل  تكوين بأن تضمن كوبا متكني مجيع العمال من

 أوصت اللجنة كوبا بأن تعدِّل األحكام التشريعية اليت متنح احتاد العمال الكوبيني احتكار متثيل               كما. وفقاً لذلك 
أن احلق يف اإلضراب غري معترف به يف التشريعات وأن ممارسته           إىل  اللجنة  أشادت  و. العمال يف اهليئات احلكومية   

بسبب ممارسة هذا عمله ق الضرر به يف كوبا بضمان عدم التمييز ضد أي شخص أو إحلافأوصت عملياً حمظورة، 
  كما دعت اللجنة إىل إطالق سراح زعماء نقـابيني فـوراً صـدرت حبقهـم عقوبـات      . احلق على حنو سلمي 

  .)٩٢(سجن مشددة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

رأة الكوبية تستفيد من شـبكة اقتـصادية        الحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أن امل           - ٣٧
  .)٩٣(اء األخريات يف أمريكا الالتينيةواجتماعية، جتعلها يف وضع أفضل، من الناحية اإلحصائية، من معظم النس

وحسب مصدر ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، صيغت سياسة لتعزيز فعاليـة                - ٣٨
الصحي بني املنـاطق  التفاوت يف اجملال ا يضمن استدامة النظام، والقضاء على أوجه      وجودة اخلدمات الصحية، مب   

 ١٩٩٤ يف املائة بني عـامي       ٥٩اإلمجايل يف قطاع الصحة العامة بنسبة       اإلنفاق   وارتفع   .)٩٤(والشرائح السكانية 
 أعلى من ناجتها     أن كوبا قد أنفقت على الصحة نسبة       ٢٠٠٣والحظ تقرير للبنك الدويل يف عام       . )٩٥(٢٠٠٠و

  .)٩٦(٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٦,٦: خرىاحمللي اإلمجايل مقارنة ببلدان أمريكا الالتينية األ

 يف املائة   ٨٠فريوسات النسخ العكسي، تتجاوز كوبا نسبة       ضادات  وفيما يتعلق باحلصول على العالج مب       - ٣٩
ج األمم املتحدة املشترك بني منظمـات األمـم    عن برنام صادر   ٢٠٠٥من التغطية هبذا العالج، وفقاً لتقرير عام        

وانتشار الوباء يف كوبا أقل بكثري مما هو عليه يف منطقة البحر            . )٩٧(منظمة الصحة العاملية  /املتحدة ملكافحة اإليدز  
الكارييب رغم ارتفاع عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشري، ويبدو أن التدابري الوقائية ال تـساير              

ذلك،  ومع. اجلنسوتنامي صناعة   يف الدخل   الفجوة  ظروف اليت حتفز انتشار هذا الفريوس، مبا يف ذلك اتساع           ال
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وبفضل حصول كافة السكان جماناً على العقاقري       . يظل برنامج الوقاية من العدوى من األم إىل الطفل فعاالً جداً          
  .)٩٨(يات منخفضاًعدد حاالت اإليدز والوفاملضادة لفريوسات النسخ العكسي بقي 

ألن انعدام الوعي الكايف ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق  ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٠
املرأة إىل استخدام اإلجهاض كوسيلة ملنـع       رّبما ُيلجئ   بتنظيم األسرة ووسائل منع احلمل وسبل احلصول عليها،         

  .)٩٩(دة أثناء الفترة اإلجنابيةاحلمل مما يؤدي إىل عمليات إجهاض متعد

الذي حققته كوبا حنو إعمال احلق املثري لإلعجاب وفيما الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء التقدم   - ٤١
معاناة شديدة  الذين يعانون   من بني األشخاص    و. )١٠٠(أن حتديات هامة تظّل قائمة    يف الغذاء، أعرب عن اعتقاده      

وكذلك ّنون من الغذائي السكان الذين يقيمون يف املقاطعات الشرقية والنساء واألطفال واملسمن الفقر وانعدام األ
 ٧٨ عاماً للرجال و٧٥يبلغ يتميز فيها العمر املرتقب باالرتفاع حيث وكوبا اليت . األسر املعيشية اليت تعيلها أنثى    

 .)١٠١(ي إىل جانب تدهور القوة العاملة الزراعيـة        يتمثل يف تأمني األمن الغذائ     عاماً للنساء، تواجه حتدياً مستقبالً    
، يواجه الكوبيون صعوبات يف احلصول على الغذاء        (Libreta)التموين  الشمولية املتوخاة يف نظام حصص      ورغم  

أي شرحية مـن    امليسور الكلفة بسبب عدم كفاية دخوهلم، وال سيما بالنسبة إىل األشخاص الذين ال ينتمون إىل                
الغذائية الدنيا من   متطلباهتم   يف املائة من     ٥٠ن حيصلوا على    هم مضطرون أل  طر حمّدد والذين    خلضة  الشرائح املعرّ 

 العدد احملدود من كما أن. حلالة يف السنوات األخريةوتفاقمت هذه ا  . اآلليات غري املدعومة مثل األسواق الزراعية     
أن تضمن بكلفة اقتصادية جلميع الـسكان        على   قدرة احلكومة يعوق باستمرار   املنتجات املتاحة بالعملة الوطنية     

ورغم التدابري املتخذة لتحسني هذه احلالة، فإنه يلـزم بـذل املزيـد مـن               . واملالئماحلصول على الغذاء الكايف     
سـوء  أن نسبة السكان اليت تعاين مـن        الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة     ، أفادت   ٢٠٠٨ويف عام   . )١٠٢(اجلهود

  .)١٠٣( يف املائة٢,٥ بلغت ٢٠٠٢يف عام التغذية 

وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بأمور منها اعتماد قانون إطاري عن احلق يف الغذاء، مبشاركة   - ٤٢
وأوصى بضرورة إعمال ما ينص عليه الدستور من حق كل مواطن يف العيش يف . مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة
كما أوصى باختاذ تدابري لتيسري     . ماالً كامالً، إىل جانب حق كل كويب يف الغذاء        أي قطاع أو منطقة أو إقليم إع      

وأوصـى  . إتاحة التموين للمهاجرين الداخليني الذين قدموا إىل البلد دون استيفاء اإلجراءات اإلدارية الالزمـة             
كما . ا كانوا يقيمون  أينمبوجوب أن حيصل مجيع الكوبيني على سلة األغذية املدعومة عن طريق نظام التموين،              

واليت ترمي إىل حتقيق زيادة يف اإلنتاج الزراعي        رمستها مؤّخراً   أوصى احلكومة بضرورة أن تكثف السياسات اليت        
وقدمت كوبـا  . )١٠٤(وأوصى كذلك بتعزيز برامج الضمان االجتماعي مبا يكفل التغطية للجميع        . وكفالة فعاليته 

  .)١٠٥(مالحظات عن التقرير

   التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف  - ٨

 يف املائة من ١١ و١٠ تتراوح بني يف التعليم مرتفع، حيث يبلغ نسبةتفيد تقارير اليونسكو أن االستثمار        - ٤٣
وأفـادت  . )١٠٧(تتيح اإلملام بالقراءة والكتابة   بيئة قوية   ويوفر  وطاقم التدريس كفء    ،  )١٠٦(اإلمجايل الناتج احمللي 

   ٩٧ بلـغ    ٢٠٠٦أن صايف معدل التـسجيل يف التعلـيم االبتـدائي يف عـام              لشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة     ا
  .)١٠٨(يف املائة
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   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

 أن كوبـا حافظـت علـى        ٢٠٠٨أبلغت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني األمني العام يف عام             - ٤٤
 والصحة، رغم أهنا  وتقدمي املساعدة إليهم يف قطاعي التعليمئمة على عدم إعادة الالجئني قسراًسياستها الفعلية القا

الالجئني املتعلقة ب صكوك  اللتصديق على   لومن املتوقع أن يتوقف استعداد كوبا       . )١٠٩(تتيح إمكانات إدماجهم  ال  
  .)١١٠(ا مع الواليات املتحدة األمريكيةهتوالسعي إلجياد حلول لوضع الالجئني يف البلد، على حدوث تغري يف عالقا

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
، بتجرمي كوبا أي شكل من أشكال التواطـؤ يف اجلـرائم            ١٩٩٧رحبت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         - ٤٥

  .)١١١( الدوليةعاهداتاملرتكبة ضد اإلنسانية، وضد كرامة اإلنسان واجلرائم املنصوص عليها يف امل

اليت قطعتها كوبا للوفـاء بالتزاماهتـا       العمالقة  وأثىن املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على اخلطوات            - ٤٦
لأللفيـة، حيـث    هلدف اإلمنائي    وا ١٩٩٦فقد حققت كوبا بالفعل أهداف القمة العاملية لألغذية لعام          . الدولية

اهلـدف  كما حققت كوبا . ٢٠١٥ين يعانون من اجملاعة حبلول عام      سينخفض بنسبة النصف عدد األشخاص الذ     
، وتتوقع  )احلد من وفيات األطفال    (٤و) املساواة بني اجلنسني   (٣، و )التعليم األساسي الشامل  (لأللفية   ٢اإلمنائي  

ى لتحقيق ووفقاً لليونيسيف، فإن كوبا تسع. )١١٢(٢٠١٥حبلول عام لأللفية  ٦ و٥ و١أن حتقق األهداف اإلمنائية 
  .)١١٣(٢٠١٥إلمنائية لأللفية حبلول عام أكثرية األهداف ا

وأن ،  )١١٤( أن كوبا بلغت مستويات عليا يف نوعية التعلـيم         ٢٠٠٤ أعدته اليونسكو عام     والحظ تقرير   - ٤٧
 .)١١٥( سـنوات  ١٠غضون  صفر يف   ال يف املائة إىل حنو      ٤٠فقد خفضت نسبة األمية من      : إجنازاهتا التعليمية رائعة  

 التقدم التارخيي الذي أجنزته كوبا يف إتاحة خدمات لرفاه األطفـال            ١٩٩٧والحظت جلنة حقوق الطفل يف عام       
، أبلغت املمثلة الشخصية ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤بالنسبة للفترة من و. )١١٦(ال سيما يف جمايل الصحة والتعليمومنائهم، و

واالجتماعية والثقافية، وال سيما يف جمـايل التعلـيم         كذلك عن اإلجنازات اإلجيابية يف جمال احلقوق االقتصادية         
بتجانـسها  ، فقد سجلت كوبا مؤشرات صحية تتميز        ٢٠٠٤ووفقاً للتقييم القطري املوحد لعام      . )١١٧(والصحة
  .)١١٨(على الصعيد الوطينالكبري 

الكارثية االجتماعية  جهوداً مكثفة بالنظر إىل اآلثار االقتصادية و       أن كوبا بذلت     ملمثلة الشخصية، ترى ا و  - ٤٨
 عامـاً،   ٤٠ والنامجة عن احلظر املفروض على الكوبيني منذ ما يربو على            -  ٢٠٠٤ املتراكمة يف عام     -  والدائمة

سلمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة كما . )١١٩(وكذلك آثاره يف احلقوق املدنية والسياسية
جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء            القضاء على التمييز العنصري، و    

واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بالصعوبات االقتصادية واالجتماعية اخلطرية اليت واجهتها كوبـا               
بصفة خاصـة عمليـة عـسرية       فاسترياد األغذية    .)١٢٠(لحصار وآثاره يف التمتع حبقوق اإلنسان يف البلد       لنتيجة  
علـة  ومثة نقص يف إمداد األدوية، وكانت املرأة أكثر الشرائح تأثراً نظراً إىل أهنا متثل اجلهـة الفا                 ،)١٢١(ومكلفة

  .)١٢٢(الرئيسية يف احلياة املرتلية
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. ١٩٩١ونظرت اجلمعية العامة يف مسألة احلصار الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا منـذ عـام                 - ٤٩
، يف عدد من القرارات، عن القلق الذي يساورها إزاء اآلثار الضارة للحصار املفروض علـى الـشعب                  أعربتو

تطبق قوانني وتدابري من هذا     تسود فيها و  الكويب واملواطنني الكوبيني املقيمني يف بلدان أخرى، وحثت الدول اليت           
 .)١٢٣(القبيل على اختاذ اخلطوات الالزمة إللغائها أو إبطاهلا

برنامج األمم املتحـدة    (كما شددت وكاالت األمم املتحدة على األثر السليب للحصار يف فرص التنمية               - ٥٠
منظمة األمم املتحدة لألغذية (؛ واألمن الغذائي ألضعف شرائح السكان )منائي وصندوق األمم املتحدة للسكان    اإل

؛ واحلقوق األساسية لألطفال )امج األغذية العامليبرن(؛ وشبكات الضمان االجتماعي القائمة على الغذاء )والزراعة
صندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنـامج األغذيـة        (؛ يف جمال الصحة     )اليونيسيف(واملراهقني والنساء واألسر    

؛ وختطيط وإدارة املستوطنات البشرية، والصحة )العاملي، ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية
؛ )اليونسكو(؛ والعلم والثقافة واالتصال واإلعالم      )اليونيسيف واليونسكو (؛ والتعليم   )موئل األمم املتحدة  (ة  البيئي

الربنامج العاملي لألغذية   (وعامة السكان   ) صندوق األمم املتحدة للسكان   (أضعف الشرائح السكانية    ونوعية حياة   
منائية إلوالحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة ا. )١٢٤()منظمة الصحة للبلدان األمريكية/ومنظمة الصحة العاملية

  .)١٢٥( حيول دون عملية تنمية البلد أن احلصار ميثل عائقا٢٠١٢ً- ٢٠٠٨للفترة 

فترات جفاف  لجوية هيدرولوجية و  ر أنّ كوبا عرضة يف أحيان كثرية لظواهر          السابق الذك  اإلطاريفيد  و  - ٥١
فقد أوىل النظام الوطين للدفاع املدين أمهية قصوى لتعزيز . رث واالستجابة هلاولكوبا نظام ثابت ملنع الكوا. طويلة

بيد أن تواتر الظواهر الطبيعية الشديدة يؤثر سلباً يف قدرة البلـد علـى              . القدرات احمللية على احلد من الكوارث     
 أنه فيما يتعلق بـإدارة      ٢٠٠٧والحظ تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام         . )١٢٦(إدارهتا وعلى االنتعاش  

  .)١٢٧(بناء هيكل أساسي حيمي األرواح البشرية بارزاً لبلد توفق يف خطر الكوارث، تشكل كوبا مثالً

ُصـممت إلحلـاق الـضرر      م املرتزقة إىل أن هجمات خمتلفة       وخلص املقرر اخلاص املعين مبسألة استخدا       - ٥٢
سية للشعب الكويب واملبادئ  عليه من انتهاك للحقوق األسامبا تنطوي، ١٩٩٧كوبا يف عام وشنت على بالسياحة 

جندوا ودربوا واستؤجروا ومّولوا    هي هجمات نفذها من أجل الكسب املايل أجانب         األساسية للقانون الدويل، و   
  .)١٢٨(من أطراف ثالثة ذات أصل كويب يعملون خارج أراضي كوبا

  ية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطن- رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف 

 عزمها على تعزيز مبادراهتا التقليدية، يف إطار جملس حقوق اإلنسان، يف جمال ٢٠٠٦أكدت كوبا يف عام   - ٥٣
. ، وتعزيز احلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف وتعزيز السالم من أجل التمتع حبقوق اإلنسان كافةاحلق يف الغذاء

التضامن الـدويل،   املتمثلة يف   قيمة  الصلة العمل من أجل تطوير حقوق اجليل الثالث تدرجيياً وال سيما            كوبا مبوا وتعهدت  
  .)١٢٩(وبتعزيز مبادرات حركة عدم االحنياز التقليدية يف مسائل حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق باحلق يف التنمية

  للمتابعة حمددة توصيات -  باء

 بعدد من التوصيات )١٣١( واملمثلة الشخصية)١٣٠(٢٠٠٨عين باحلق يف الغذاء يف عام تقدم املقرر اخلاص امل    - ٥٤
  .إىل كوبا ورد ذكرها أعاله
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  التقنية واملساعدة القدرات بناء -  خامساً
 مبا أبدته كوبا من استعداد لتقدمي مساعدة دولية لضحايا ١٩٩٧أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً يف عام   - ٥٥

 إىل أن كوبا قد صّدرت اآلالف مـن         ٢٠٠٦وأشار تقرير ملنظمة الصحة العاملية يف عام        . )١٣٢(حاالت الطوارئ 
  .)١٣٣(العاملني يف قطاع الصحة يف إطار عالقاهتا الثنائية مع بلدان أخرى

 أن جماالت تعاونه ٢٠١٢-٢٠٠٨لفترة ا نع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية التقرير اخلاّص ب  والحظ    -٥٦
 اليت  األهداف اإلمنائية لأللفية  ما ترمي إليه    لرئيسية اخلمسة تتسق مع األولويات الوطنية اليت حددهتا احلكومة وتتماشى مع            ا

  .)١٣٤(الصحة؛ واألمن الغذائيوالبيئة والطاقة؛ والكوارث واملخاطر الطبيعية؛ والتنمية البشرية احمللية؛ : هي

 يف تنفيذ مشاريع وبرامج منظومـة        بالغاً األمني العام أن للحظر أثراً    وأبلغ مكتب املنسق املقيم يف كوبا         - ٥٧
 أن  ٢٠١٢- ٢٠٠٨كما الحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة           . )١٣٥(األمم املتحدة يف كوبا   

  .)١٣٦(احلصار ميثل حتدياً حيول دون تنفيذ برامج ومشاريع التعاون الدويل
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