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  )١(املنهجية وعملية التشاور  -أوالً  
ة اليت بدأت منذ تقدمي كوبا تقريرها األول إىل آلية االستعراض           يشمل هذا التقرير الفتر     -١

  . ويركّز على التوصيات اليت قبِلها البلد يف دورة االستعراض األوىل)٢(الدوري الشامل
وقد تولت وزارة العالقات اخلارجية تنسيق الفريق الوطين الـذي أعـدَّ مـشروع                -٢

ت عملية االستعراض الدوري الشامل من جانـب         وُعين بتيسري متابعة تنفيذ توصيا     )٣(التقرير
كما توىل هذا الفريق تنظـيم املعلومـات واإلحـصائيات وإدارة           . الكيانات املعنية يف البلد   

 .املشاورات بني عدٍد كبري من األطراف املعنية يف العملية، مبا فيها منظمات اجملتمع املدين

  )٤(إلنسان ومحايتها يف كوبااإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق ا  -ثانياً  
منذ عملية االستعراض السابقة لكوبا، كانت مبادرة اجمللس الوطين للسلطة الشعبية             -٣

إىل اعتماد املبادئ التوجيهية للسياسة االقتصادية واالجتماعية أحد األحداث عظيمة األمهيـة           
دئ إىل ضمان النـهوض     إذ هتدف هذه املبا   . يف جمال إحكام النظام القانوين واملؤسسي للبالد      

، وحتسني جودة حياة الكـوبيني والكوبّيـات،        تدامةواالرتقاء باجملتمع الكويب، وتنميته املس    
، وكذلك إىل    بعد يوماً  يوماًاً  وإنصافاً  وتضامن  وحريةً واستقالالً   والتقدم حنو جمتمعٍ أكثر عدالً    

  .ضمان الدفاع عن استقالل البالد وسيادهتا
لس الوطين للسلطة الشعبية، وجمالس الدولة وجمالس الـوزراء،         ويشارك كل من اجمل     -٤

وهيئات الدولة، كلٌّ يف جمال ختصصه، يف عملية إنشاء اإلطار القانوين واملؤسسي للبالد من              
أجل حتديث منوذجها االقتصادي، مع استدامة احلفاظ على مبـادئ العدالـة االجتماعيـة              

  .كويبواملساواة والتضامن املميِّزة للمجتمع ال
وقد واصل البلد تعزيز الطابع الدميقراطي ملؤسساته باعتماد قوانني وسياسات وبرامج     -٥

  . شعبه ألمسى تطلعاتذات طبيعٍة شعبيٍة وتشاركيٍة واضحة، وفقاً
 البلد توطيـد إطـاره القـانوين        ، واصل ٢٠١٢ و ٢٠٠٩رة ما بني عامي     ويف الفت   -٦

، صّدقت كوبا على االتفاقية ٢٠٠٩فرباير  /باطففي ش . )٥(واملؤسسي يف جمال حقوق اإلنسان    
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، كداللة على التزامها الـدائم حبمايـة              

  .)٦(حقوق اإلنسان
، منـها   )٧(واعُتمدت قواعد قانونية جديدة توّسع القاعدة التشريعية حلقوق اإلنسان          -٧

ق االنتفاع، والقواعد املتعلقة بالضمان االجتماعي،      تلك املتعلقة مبنح األراضي على أساس ح      
ومن جانب آخر، يعكف البلـد      . ىوالعمالة، والسكن، واألعمال احلرة، ضمن قواعد أخر      

 على إحراز تقدم يف حتسني نظامه القانوين، بتنفيذ جمموعٍة من التعديالت الـيت تفـي                حالياً
  .)٨(باحتياجات اجملتمع الكويب
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 هذه القواعد القانونية تدابري حتديث سياسة اهلجرة، الـواردة يف           ويربز من بني آخر     -٨
. ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١١، الذي اعتمده جملس الدولة يف       ٣٠٢املرسوم بقانون رقم    

إذ ُتحّسن هذه التدابري العالقات مع املهاجرين الكوبيني النازحني، يف الوقت الذي تلغي فيـه     
سألة السفر إىل اخلارج، اليت ما زالت ُتطّبق حىت اآلن للحـد            بعض اللوائح السابقة الناظمة مل    

  .من العواقب السلبية لتالعب الواليات املتحدة األمريكية املستمر مبوضوع اهلجرة
فمن بني مظـاهر التقـدم      . )٩(كما ُعزِّز النظام املؤسسي فيما يتعلق حبقوق اإلنسان         -٩

 فيما يتعلق بإقامة العـدل، مـع التركيـز    األخرى، يعمل البلد من أجل حتسني جودة األداء 
على احلفاظ على ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة يف احملاكمـات الـشفوية،      اً  خصوص

املرحلة التحـضريية   اً  وكذلك خالل مجيع مراحل الدعوى القضائية العادية، اليت تشمل أيض         
عن ذلك، فقد     فضالً. )١٠(اميهمرحلة التحقيق، عن طريق حتقيق تفاعلٍ أجنَع بني املتهم وحم          أو

ُحسِّن مستوى األداء القانوين إلجراءات الصلح يف دعاوى األسرة ومـستوى اإلجـراءات             
  .القانونية املتعلقة بالعمل واالقتصاد

وقد أمثرت هذه التدابري توسيع نطاق محاية حقوق اإلنسان وأمن املواطن يف البالد،               -١٠
لإلرادة السيادية لشعب كوبا، سيواصل     اً  وإنفاذ. عية فيها مما أسهم يف توطيد العدالة االجتما     

  .البلد حتسني نظام محاية حقوق اإلنسان فيه

  اإلجنازات والتحديات يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كوبا  -ثالثاً  
لقد حفّز البلد على اختاذ تدابري ومبادرات متعددة يف األعوام األربعة األخرية بغرض               -١١
لة إحراز التقدم يف دأبه على أن يكفل للجميع التمتع بكل حقوق اإلنسان واحلريـات               مواص

ويف الوقت نفسه، ال تزال كوبا تواجه سياسة احلصار         . )١١(األساسية على أوسع نطاقٍ ممكن    
اً جسيماً  واليت تشكل انتهاك  اً   عام ٥٠اليت فرضتها عليها حكومة الواليات املتحدة ألكثر من         

  .وق الشعب الكويب اإلنسانيةحلقاً ومنهجي
وتربهن الدراسات اليت أُجريت يف األعوام األخرية على إحساس املواطنني باألمن يف              -١٢

البالد، النابع من هدوء األجواء وسالمة النظام الداخلي والثقة يف نظامي العدالـة اجلنائيـة               
 يتيح فعالية إنفاذ احلقـوق     إضافةً إىل ذلك، فخلّو البلد من املنظمات اإلجرامية       . )١٢(والشرطة

  .األساسية املقّررة يف الدستور

  )١٣(حقوق األطفال من اجلنسني    
 ومركـز   )١٤(، أجرى كل من وزارة العدل     ٢٠١١ و ٢٠٠٩يف الفترة ما بني عامي        -١٣

، الدراسة الوطنية   )اليونيسيف(دراسات الشباب، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة         
 إىل حتديث معرفة فئيت األطفال واملراهقني من السكان حبقوقهما، بوصف ذلك            الثالثة الرامية 

  . من مشروع تعميم حقوق الطفل واملراهق يف كوباجزءاً
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 والتلفزيون والسينما وغريهـا  )١٥(وقد اسُتخدمت يف الفترة املشمولة بالتقرير اإلذاعة     -١٤
جل تعميم حقوق األطفـال مـن       من وسائط اإلعالم االجتماعي على حنوٍ أكثر فعالية من أ         

  .اجلنسني يف البالد
 مركز رعاية وخدمة للرّضع واألطفال قبل سن        ١ ١٠٢ويف جمال التعليم، لدى البلد        -١٥

 ١٢١ ٦٠٧ أطفال، مما ُيفيد     ١٣٤ ١١٠الدراسة، ويبلغ عدد األطفال املقّيدين هبذه املراكز        
  .نساء عامالت

و طابعٍ اجتماعي قائم على جهود اجملتمـع        عالوة على ذلك، فلدى البلد برنامج ذ        -١٦
 من باالستفادةاحمليط بالطفل، إذ يقدم الرعاية التعليمية لألطفال من اجلنسني قبل سن الدراسة         

 يف املائـة مـن      ٧٠وُتقدَّم الرعاية هبذه الطريقة لنسبة      . إمكانيات كل أسرة حلفز منو أبنائها     
 جانب الطريقة املؤسسية، يغطي البلد بوجٍه       األطفال غري امللتحقني مبؤسسات األطفال، وإىل     

  . يف املائة من الفئة العمرية من سن صفر إىل ست سنوات٩٩,٥عام نسبة 
 الصادر عن حمكمة    ٢١٦ األمر رقم    ٢٠١٢مايو  /ويف اجملال القضائي، اعُتمد يف أيار       -١٧

رات هبدف ضـمان    الشعب العليا، الذي ُيجيز حتسني أدوات العمل املتعلقة بعملية اختاذ القرا          
. سيادة مصلحة الطفل العليا، وهي مسألة وثيقة الصلة بدور احلماية الذي تؤديـه األسـرة              

 إعـداد  يف   ُمتبعـاً ، الذي كان    اإلقصائيأُلغي معياُر التحديد املسبق للسن، ذو الطابع         وقد
واسُتعيض عنه بعملية تقييم نفسي، من جانب أفـراد أو مـن جانـب       . جلسات االستماع 

سة املعنية، لنطاق الفئات العمرية املرنة اليت يكون فيها العامل احملدِّد مدى كفاية قـدرة               املؤس
الطفل أو املراهق على التمييز ودرجة نضوجهما، مع مراعاة مصلحتهما العليا وقدرهتما، من             

كما اعُتمـدت منهجيـة     . )١٦(حيث املبدأ، على التعبري عن نفسيهما باللغة الشفوية املنطوقة        
 إجراءات مثول القاصرين أمام احملكمة يف هذه احلاالت، مما ُيسهم يف حتـسني جـودة         بشأن

  .)١٧(األداء القضائي وفعاليته
 لطفـل ذي إعاقـة       أماً ١٩ ٣٧١ استفادت،  ٢٠١١ حىت عام    ٢٠٠٩ومنذ عام     -١٨

وتكـريس  اً  هن شخـصي  ئشديدة من محاية الضمان االجتماعي، مما أتاح هلن االعتناء بأبنـا          
  .اجتماعياًاً  باعتباره نشاطلذلك حصرياًأنفسهن 

، املتعلـق بالنظـام اخلـاص للـضمان         ٢٠١٠ لعام   ٢٧٨أما املرسوم بقانون رقم       -١٩
االجتماعي للعامالت يف جمال األعمال احلرة، فيشمل باحلماية العامالت احلوامـل يف هـذا              

  .القطاع، ويضمن هلن ما يترتب على ذلك من خدمات األمومة
ت يف الفترة املشمولة بالتقرير مواد تعليمية وإعالمية ملنع االستغالل اجلنسي         واسُتحدث  -٢٠

كما ُعزِّزت خدمة   . للقاصرين وُعقدت حلقات عمل بشأن التثقيف اجلنسي وتدريب املهنيني        
التوجيه القانوين للضحايا وأسرهم وقُدمت خدمات املرافقة املؤسسية خالل مراحل الدعوى           

، اليت صّدق عليها النظام     )١٨("قواعد برازيليا "ع روح القواعد املسّماة     القضائية، مبا ينسجم م   
عملية التنسيق بني مركز محاية الطفل واملراهق التابع لوزارة         اً  وُعزِّزت أيض . القضائي الكويب 

  .الداخلية واملركز الوطين للتعليم اجلنسي، بدعمٍ من اليونيسيف
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  )١٩(الشباب    
  . من أجل حتديثه)٢٠(صْوغ مقترح لتعديل قانون الطفولة والشباب على جيري العمل حالياً  -٢١
كما يعكف البلد يف الوقت الراهن على إعادة إدماج الشباب التاركني للعمل والدراسة               -٢٢

يف سوق العمل واحلياة الدراسية، وعلى زيادة فرص حـصول الـشباب علـى تكنولوجيـات                
  .فيز الشباب على اكتساب عادة القراءةاملعلومات احلديثة، وبناء ثقافة متكاملة، وحت

 ٣٥حتت سـن    اً  أو شخص اً   شاب ٢ ٩٤٧ ٦٩٥ تسجل كوبا    ،٢٠١٠وبنهاية عام    -٢٣
 يف املائـة منـهم يف املنـاطق    ٧٤، ويعيش ) يف املائة من السكان ٢٦,٢ما ميثل نسبة    (اً  عام

صول علـى   احلاً   شاب ٤١ ٤١٧    ل، اعُتمدت تدابري تتيح     ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . احلضرية
وميثل هـؤالء الـشباب     . أراضي على أساس حق االنتفاع الستخدامها يف اإلنتاج الزراعي        

  .وع املستفيدين من هذه السياسة يف املائة من جمم٢٦,١ نسبة
ومن التحديات اليت تواجهها البالد يف هذا السياق، الوفاء بتوقعـات الـشباب يف                -٢٤

؛ وتقويـة   ا، مث فيما يتعلق مبكاهنم يف سوق العمل الحقاً        املرحلتني التعليميتني املتوسطة والعلي   
اإلدارة اجملتمعية حلل مشاكل الفئات املعرضة للخطر؛ وإيالء األولوية لرعاية الشباب القاطنني            

  .يف املناطق الريفية
وال يشكل تعاطي املخدرات واالجتار هبا على حنو غري مشروع مشكلةً ذات أثـر                -٢٥

. ل العمل التوعوي والوقائي الذي تضطلع به الدولة يف هذا املضمار          اجتماعي يف كوبا، بفض   
على هذا اً وحفاظ. كما ختلو البالد من اجلرمية املنظمة ومن عصابات الشباب املكّرسة للجرمية

لتأثر السكان بآفة املخدرات، وخباصة فئة الشباب، تـدأب اللجنـة           اً  الوضع اإلجيايب، ومنع  
ات ومكافحتها يف العمل املنهجي، املنسَّق، الرامي إىل حفز املهمـة  الوطنية للوقاية من املخدر 

التوعوية لألسر الكوبية واملنظمات الشبابية، ومن ثَّم زيادة نسبة املشاركة االجتماعية يف هذه             
  .املهام وزيادة فعاليتها

  )٢١(البالغون الكبار    
الكويب، لذا، ُيـضطلع، يف  تشكل رعاية البالغني الكبار إحدى األولويات يف اجملتمع          -٢٦

هذا السياق، بعملٍ متعدد التخصصات ومشترك بني القطاعات يضمن جودة حياة هذه الفئة             
اليت تسجل أعلى نسبة يف عدد األشخاص البالغة        اً  وتأيت كوبا بني اخلمسني بلد    . من السكان 
مية االجتماعيـة   فما فوق، بفضل اآلثار اإلجيابية املترتبة على سياسة التن        اً   عام ٦٠أعمارهم  

ويصل متوسط العمر املتوقع عند الـوالدة يف كوبـا          . وحقوق اإلنسان اليت تنتهجها البالد    
 يف املائة من    ١٨,١، كان البالغون الكبار ميثلون نسبة       ٢٠١١وحىت عام   .  عاماً ٧٧,٩٧ إىل

ومن املتوقع يف األعـوام     .  نسمة ٢ ٠٣٨ ٤٥٣جمموع السكان وكان جمموع عددهم يبلغ       
  . يف املائة من الكوبيني والكوبيات حىت سن الستني٨٧ة املقبلة أن يعيش ما يربو على العشر
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الربنـامج  : ، ترتكز رعاية البالغني الكبار على ثالثة برامج فرعية هي      ٢٠٠٩ومنذ عام     -٢٧
، والربنامج اجملتمعي، مع غَلَبـة هـذا النـوع          )٢٣(، والربنامج املتعلق باملستشفيات   )٢٢(املؤسسي
؛ )٢٤(إذ يشمل الربنامج اجملتمعي خدمة الفحص الدوري الصحي يف عيادة طبيب األسرة           . األخري

؛ ومـدارس ُرعـاة     )٢٧(، وخدمة الرعاية املرتلية   )٢٦(، وُدور رعاية األجداد   )٢٥(وجمالس األجداد 
  .)٣٠(؛ والفصول اجلامعية للبالغني الكبار)٢٩(؛ ومطاعم خدمة األسرة)٢٨(البالغني الكبار

للبالغني   وعدالًاً   مما تبذله احلكومة من جهود يف سبيل حتقيق جمتمعٍ أكثر دجم           وكجزٍء  -٢٨
تنفيذ جمموعٍة من الربامج املتصلة بتقدمي الرعاية واخلدمة االجتماعية هلذه          اً  الكبار، جيري حالي  

الفئة، وتربز من بينها تلك الرامية إىل حتسني مستوى وفرة األدوية ومستوى املتابعة الصحية               
لالحتياجات الشخصية وعلى حنو مباشر، وتراعي األحوال       اً  وُتقدَّم الرعاية وفق  . بار السن لك

ورة، خبدمة  االقتصادية واالجتماعية والصحية واألسرية للمستفيدين منها، وتقترن، عند الضر        
  .املساعدة االقتصادية

  )٣١(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
ـ      ُحسِّنت خطة العمل الوطنية لرعاية        -٢٩ اً األشخاص ذوي اإلعاقة، وجيري العمل حالي

وقد أُدمج فيها منظوٌر جديد يتعلق بإمكانية الوصـول         . ٢٠١٦-٢٠١٣على حتديثها للفترة    
  .للتنفيذ التدرجيي للتصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز والصحةإىل البيئة املادية، وُخطِّط 

، فيما يتعلق بإمكانية احتكام هـؤالء     )٣٢(وأقّرت حمكمة الشعب العليا قواعد برازيليا       -٣٠
األشخاص إىل نظام القضاء، مبا يف ذلك إمكانية حصوهلم على املوارد اليت تكفل هلم األمـن                

  .وإمكانية التنقل والراحة والفهم واخلصوصية واالتصال
، الـيت   )٣٣("الئحة توظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة     "، اعُتمدت   ٢٠١١ويف عام     -٣١

  .خرجيو التعليم اخلاصها القواعد القانونية الناظمة ألشكال العمالة، مبن فيُتحدَّث مبوجبها 
وُنفـذت فعاليـات    .  كفيفاً ١٢ ٥٢٦    ل ٢٠١١وقدمت املكتبات خدماهتا يف عام        -٣٢

" العرض النّصي للحوار  "وأسهم برنامج   . للثقافةاً   دار ٣٥٥لفنانني هواة ذوي إعاقة بدعمٍ من       
ية التلفزيونية، وُحرِّرت العديد من اجملالت والكتب واملنشورات يف زيادة مستوى البث والتغط  

". بريـل "ويف املعرض الدويل السابق للكتاب، ُوضعت منّصة مكرَّسة لنظـام           ". بريل"بلغة  
  .البث اإلخباري املتخصص للتلفزيون الكويب للصّم وضعاف السمعاً ُنظِّم قانون كما
دد التالميذ املقّيدين بـالتعليم اخلـاص      ، كان ع  ٢٠١١-٢٠١٠ويف العام الدراسي      -٣٣

 ٢١يف الفئة العمرية بني صـفر و      اً   تلميذ ٣٩ ٦١٨اً  لألطفال احملتاجني لرعاية متخصصة جد    
أما املدارس العادية، فيعمل فيها معلمـون     . ميذ تال ٢٥ ٩٠٣و ة تلميذ ١٣ ٧١٥، منهم   عاماً

االعتماد على الذات، ويف يساعدون األشخاص ذوي اإلعاقة على التنقل واحلركة واالتصال و 
  .)٣٤(التغذية وسبل العناية بالصحة والنظافة الصحية، وكذلك يف هتيئة مناخ عاطفي إجيايب هلم
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كما جيري العمل على رفع مستوى تأهيل املوارد البشرية، بـإقرار تكنولوجيـات               -٣٤
  .)٣٥(أخرى تيّسر إمكانية التعليم للتالميذ ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة

وقد عمد البلد إىل تعزيز تدريب الرياضيني ذوي اإلعاقة ومشاركتهم يف املناسبات              -٣٥
 اليت ُعقدت يف لنـدن،      ٢٠١٢بية للمعوقني لعام    األلعاب األومل   دورة ففي. الرياضية الدولية 

تسع ميداليات ذهبية ومخـس فـضية       ( ميدالية   ١٧، حصلوا على    كوبياًاً   رياضي ٢٢شارك  
وفازت كوبا باملركز اخلامس عشر بني بلدان العامل، فكان ذلك أفضل أداء            ). وثالث برونزية 

  .تارخيي للبالد يف هذه املناسبات
عـن التعّمـق يف إعـداد     وتشكل زيادة إمكانية الوصول إىل البيئة املادية، فـضالً      -٣٦

  .لتحديني القائمني يف هذا اجملالاإلحصائيات املفّصلة املراعية للمنظور اجلنساين ا

  )٣٦(املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
كانت كوبا أولَ بلد يوقّع على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة                 -٣٧

، قدمت احلكومة الكوبية التقرير اجلامع للتقريـرين       ٢٠١٠ويف عام   . وثاين بلد يصّدق عليها   
  .ةالسابع والثامن إىل اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقي

 يف املائة   ٤٥,٠وقد جاءت زيادة نسبة الكوبيات يف اجمللس الوطين للسلطة الشعبية إىل              -٣٨
ومـن  . نتيجةً لالستراتيجيات احلكومية املنتهجة الرامية إىل تعزيز شغل املرأة الوظائف العامـة           

انيات، حيث النسبة والتناسب، حتتل كوبا املركز الثالث على مستوى العامل يف عدد النساء الربمل             
وألول مـرة يف    . ٢٠١٢يناير  /على النحو املقرر يف تقرير االحتاد الربملاين املؤرخ كانون الثاين         

كوبا، تشغل امرأة منصب نائب رئيس جملس الدولة، وتشغل أخرى منصب نائـب رئـيس               
اً  جملـس  ١٥ وتترأس املرأة تسعة جمالس مـن أصـل       ). الربملان(اجمللس الوطين للسلطة الشعبية     

كما تترأس املرأة تـسع وزارات،      ). اهليئات التشريعية باحملافظات  (فظات للسلطة الشعبية    للمحا
  .)٣٧( يف املائة من أعضاء جملس الدولة٤٠عن ذلك، نسبة  وتشكل، فضالً

 يف املائة   ٤٢,٤، كانت نسبة شغل املرأة وظائف اإلدارة تصل إىل          ٢٠١١ويف عام     -٣٩
 يف  ٤٧,٣وتشكل املرأة نسبة    . قوة البلد املهنية والتقنية    يف املائة من     ٦٥,٦وكانت متثل نسبة    

  .)٣٨(املائة من القوة العاملة النشطة
 ١٤ ٥٣٧ يف املائة من جمموع النواب، البالغ عددهم         ٤٥,٥٤كما متثل املرأة نسبة       -٤٠
، املنتخبني على املستوى األساسي لتشكيل جمـالس البلـديات للـسلطة الـشعبية يف               نائباً

، ومن ثَم، فقـد ارتفـع مـستوى        ٢٠١٢أكتوبر  / اليت ُعقدت يف تشرين األول     االنتخابات
  . يف املائة٣٠,٣ الذي بلغ ٢٠٠٩مشاركتها يف هذه اهليئة عن مستواه يف انتخابات عام 

من عمل ُدور توجيه املرأة واألسرة      اً   شخص ١ ٢٠٢ ٢١٥ استفاد،  ٢٠١١ويف عام     -٤١
  . يف املائة منهم٨١ النساء نسبة ، ومثلت دارا١٧٤ًيف البلد البالغ عددها 
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 امـرأة   ١٥٦,٣، كان عدد النساء املقّيدات باملرحلـة اجلامعيـة          ٢٠١٠ ويف عام     -٤٢
  . يف املائة من اخلرجيني اجلامعيني٦٢,٨عن ذلك، متثل النساء نسبة  فضالً.  رجل١٠٠ لكل
ا فيها احلـق يف  الدولة ملواطنيها التمتع بكامل احلقوق اجلنسية واإلجنابية، مب وتكفل  -٤٣

على خدمات تنظيم   اً  اإلجهاض وحرية االختيار بشأن تنظيم اخلصوبة، وُيتاح حصوهلم مجيع        
  .األسرة للرجل واملرأة باجملان

ومن بني التحديات اليت تواجهها البالد يف هذا السياق، مواصـلة تعزيـز املنظـور       -٤٤
لقضاء على الصور النمطية القائمة     اجلنساين، وزيادة فرص النساء ذوات اإلعاقة يف العمل، وا        

وُتقيَّم حالة املرأة يف البالد عن طريق خطـة العمـل           . على التحيز اجلنساين يف اهلوية الوطنية     
  .الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقات بيجني، مبشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين

  )٣٩(حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
صار الواليات املتحدة لكوبا وكُلفته االقتصادية واالجتماعية الباهظة،        بالرغم من ح    -٤٥

من املستهدفات احملددة يف األهداف اإلمنائية لأللفية، وتعمـل         اً  كبرياً  جزءاً  فقد حققت كوب  
، يف سياق خفـض نـسبة       )٤٠(٢٠١٥ يف عام    ٦ ورقم   ٥يف سبيل بلوغ اهلدفني رقم      اً  حالي

  .ية يف البالدع والوفيات النفاسوفيات الرّض
، )القضاء على الفقر املـدقع واجلـوع       (١وقد حققت كوبا بالفعل األهداف رقم         -٤٦
، )تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة        (٣، ورقم   )تعميم التعليم االبتدائي   (٢ ورقم
وقد حتققت هذه النتائج بفضل     ). خفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة       (٤ ورقم

لسياسية لتوجيه املوارد احملدودة حنو حتقيق هذه األهداف، وحظيت هـذه العمليـة             اإلرادة ا 
  .بدعم األمم املتحدة واجلهات املاحنة الثنائية واملنظمات غري احلكومية

وكوبا بلٌد ميتاز بارتفاع مستوى التنمية البشرية فيه، إذ حيتـل املركـز احلـادي                  -٤٧
عالوة علـى ذلـك،     ". ٢٠١١ التنمية البشرية لعام     لتقرير "، وفقاً  بلداً ١٨٧واخلمسني بني   

، حتتل كوبا املركز السابع عشر على الـصعيد         "ملؤشر التنمية البشرية غري االقتصادي     "فوفقاً
وبعد أن ُحلَّت   . العاملي، بوصفها البلد النامي الذي حقق أفضل نتائج يف جمال التنمية البشرية           

بشرية، تركّز اجلهود الوطنية يف الوقت الراهن على        مسألة مدى إمكانية رفع مستوى التنمية ال      
  .حتسني جودة ما حتقَّق من مستهدفات هذه التنمية واستدامتها

  )٤١(احلق يف الصحة    
ويف . ما برحت كوبا تكفل إمكانية حصول اجلميع على خدمات الصحة العامة باجملان             -٤٨
 مولود حي، وهـو أدىن      ١ ٠٠٠ حاالت من كل     ٤,٦، بلغ معدل وفيات الرّضع      ٢٠١٢عام  

ويف ذلك العـام، بلـغ معـدل الوفيـات         . معدل على اإلطالق يف أمريكا الالتينية والكارييب      
  .دىن معدالهتا على الصعيد الدويل امرأة، ليكون من أ١٠٠ ٠٠٠ حالة من كل ٢١,٥ النفاسية
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رنامج ب"وأُجريت تعديالت على نظام الرعاية الصحية األولية من أجل زيادة فعالية              -٤٩
كما أَوىل البلد األولويـة لتحـسني جـودة         . )٤٢(" عيادة الطبيب وممرضة األسرة    - الرعاية

. خدمات الصحة العامة باستخدام املوارد على حنو أكثر فعالية وإحداث تغيري يف جمال التعليم             
  . ُعزز برنامج األمهات والرّضعكما
بالتحصني يف العامل، فأتـاح     وقد ضمن برنامج التطعيم أحد أوسع نطاقات التغطية           -٥٠

، وقد أسهم ذلك يف القضاء على أمراض املالريا، وشلل األطفال         . )٤٣( مرضاً ١٣الوقاية من   
، والسعال الديكي، واحلصبة، واحلصبة األملانية، ومتالزمة احلصبة اخلَلقية،         )الدفتريا(اخلناق  و

  .وكزاز املواليد، والتحاب السحايا السُّلي
 القيود اليت يفرضها احلصار األمريكي الشمايل على شراء املـوارد           وعلى الرغم من    -٥١

والتكنولوجيات، فقد تعّمق البلد يف إجراء األحباث العلمية املتعلقة باللقاحات الفريوسية ضد            
كما توّسـع   . ، ضمن فريوسات أخرى   ةالبشريالكولريا ومحى الضنك وفريوس نقص املناعة       

  .)٤٤(وإنتاج التكنولوجيا واألدوية العامةالبلد يف إجراء األحباث العلمية 
وواصل البلد إيالء األولوية للربامج الصحية بالغة األثر، ومنها برامج طب القلـب،               -٥٢

  .والسرطان، وطب الكلى، وطب العيون، وزراعة األعضاء
كما ُحسِّنت برامج مكافحة األوبئة، مع إيالء األولوية لرعاية األمهات واألطفـال،              -٥٣

  .دي ألمراض األطفال املزمنة، ورعاية منكويب الكوارث الطبيعيةوالتص
ومع األخذ يف احلسبان االخنفاض الكبري الذي حققه البلد يف نسبة وفيات الرّضع               - ٥٤

والوفيات النفاسية، وارتفاع كُلفة التكنولوجيات املتقدمة، تشكل مواصلة إحراز التقدم يف           
بيد أن األطبـاء واملـوظفني   . لكوبااً  هذين اجملالني حتدي  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف      

يف سبيل خفض املؤشرات املتحققة إىل أدىن       اً  جهيداً  التقنيني يف قطاع الصحة يبذلون جهد     
  .من ذلك

  )٤٥(اإليدز/ةالبشريفريوس نقص املناعة     
تـصال  ُعزز يف األعوام األخرية الربنامج الوطين املتعلق باإلصـابات املنقولـة باال             -٥٥

، فتجلّت بارزةً اإلجنازات اليت حققها البلـد        )٤٦(اإليدز/ةالبشريوفريوس نقص املناعة    /اجلنسي
 .يف هذا اجملال

على عدوى األم للجنني مبرض الزهـري       اً  ، كان قد قُضي عملي    ٢٠١١وبنهاية عام     -٥٦
س ويف العام ذاته، حتقق أعلى مستوى من فحوصـات فـريو          . ةالبشريوفريوس نقص املناعة    

.  يف املائة  ٢ اليت أُجريت يف عام واحد واخنفضت نسبة اإلصابة به بنسبة            ةالبشرينقص املناعة   
وازدادت توقعات  . كما اخنفضت نسبة الوفيات هبذا الفريوس ونسبة التشخيصات املتأخرة له         

  . األشخاص الذين يتلقْون العالجالبقاء على قيد احلياة يف حالة
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جازة مدفوعة األجر حبسب مواعيد االستشارات الطبيـة،        ويسري بالبالد نظام اإل     -٥٧
عن ضمان احلماية املتمثل يف العودة إىل االلتحاق بالعمل أو تطبيق األحكام القانونيـة                فضالً

كما ُعزز مـستوى احلمايـة      . النافذة املتعلقة حباالت العجز اجلزئي أو الكلي، حبسب احلالة        
ح أي عامل أو عاملة يتبني إصابته بفريوس نقـص          املقدمة للعاملني لزيادة ضمان عدم تسري     

وتشكل إمكانية االستعانة بالصناديق الدولية من أجـل االسـتجابة          . اإليدز/ةالبشرياملناعة  
اإليدز أحد التحديات املاثلة أمـام   /ةالبشريلضرورة تقدمي الرعاية ملرضى فريوس نقص املناعة        
املفروض عليها من جانب الواليات املتحدة،      البالد، الذي يزداد جسامةً بفعل سياسة احلصار        

  .على الوكاالت املتعددة األطراف العاملة يف هذا اجملالاً املؤثرة أيض

  )٤٧(احلق يف التعليم    
املتعلق برصد  ) اليونسكو(يعترف تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           -٥٨

توى تطور نظام التعليم يف كوبا، ويضعها يف        بارتفاع مس ) ٢٠١١لعام  (توفري التعليم للجميع    
  .الوارد فيه" مؤشر تطوير التعليم للجميع"يف اً املركز الرابع عشر عاملي

، إال أهنا تعمـل     )٤٨(ورغم ما اعُترف به من مظاهر تقدم أحرزهتا كوبا يف هذا اجملال             -٥٩
ت يف نظام التعلـيم     فقد أُحدثت تغيريا  . اآلن من أجل حتسني جودة التعليم يف مجيع مراحله        

هتدف إىل مواصلة حتسني مستوى تأهيل املعلمني ورفع مستوى الصرامة العلمية والكفاءة يف             
  .عملية اإلعداد العلمي للطالب

إىل اً  ويف جمال التعليم قبل املدرسي، ُحسِّنت جودة إدارة العملية التعليميـة اسـتناد              -٦٠
وا املرحلة قبل املدرسية، حيث اكتسب أكثر       مستويات التطور اليت حققها األطفال الذين أمتّ      

 يف املائة منهم املهارات األساسية الالزمة لعملية التعلم يف الصف األول من املرحلة             ٩٧,٥من  
أما يف جمال التعليم اخلاص، فُيوطّد العمل مع األطفال املصابني مبرض التوّحد على             . االبتدائية

  ).رة املرافقة للكالم، ونظرية العقلكلغة اإلشا(أساس استحداث أساليب جديدة 
وعن جمال التعليم العايل، فقد ُعزِّزت عملية اإلعداد العلمي للطالب لبدء مرحلـة               -٦١

  .الدراسة اجلامعية
، تواصل حتسني نظـام امتحانـات االلتحـاق    ٢٠١١-٢٠١٠ويف العام الدراسي     -٦٢

  . اجلامعي من املشاركة فيهابالتعليم العايل لضمان متكّن مجيع طالب مرحلة التعليم قبل
وال يزال تعليم الكبار يفي بالطلب على حتسني قدرات السكان غري احلاصلني بعـد                -٦٣

، ٢٠١٢-٢٠١١ففـي العـام الدراسـي       . على التعليم األويل أو املتوسـط األساسـي       
ـ اً   شخـص  ٦ ٨١٢يف املرحلـة األوليـة و     اً  بالغاً   شخص ٢ ٧٨٢ خترج يف املرحلـة   اً  بالغ

يف اً   شخص ٥ ٠٣٢و  يف املرحلة املتوسطة العالية     اً  ص شخ ٣٩ ٢٨٥خترج   كما. )٤٩(املتوسطة
،  بالغـاً  ٥٣ ٩١١وبلغ جمموع عدد اخلرجيني يف هـذا العـام الدراسـي            . مدارس اللغات 

  . امرأة٢٥ ٣٥٧ منهم
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، فقد أُدرجت يف املناهج الدراسية للتعليم       )٥٠(أما عن التعليم يف جمال حقوق اإلنسان        -٦٤
ي والثانوي واجلامعي مواضيع متعلقة باملساواة بني اجلنسني، وحقوق الطفل، والثقافة           االبتدائ

  .اجلنسية، والعناية بالبيئة واحلفاظ عليها، والتنمية احمللية والبشرية
كما ُركِّز على موضوع حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية لتأهيل املعلمـني للعـام                -٦٥

 عملية إعداد املعلمـني واألسـاتذة املقـبلني علـى        ، هبدف حتسني  ٢٠١١-٢٠١٠ الدراسي
  .)٥١(املهنة مزاولة
وتضمنت الدورة الدراسية الشاملة ألفـراد الـشرطة ودورة التأهيـل األساسـي               -٦٦

 ساعة دراسية، على التوايل، تتناول بالبحث موضوع حقوق اإلنسان          ١٥٤ و ١٧٠ الُشُرطي
  .يف مواد دراسية متنوعة

وُحفـز  . ، أُدخلت تعديالت على املناهج الدراسية للقضاة      ٢٠٠٩من عام   اً  واعتبار  -٦٧
ري يف القانون الدستوري واإلداري تتضمن وحدة دراسية        جستعلى استحداث درجة ما   اً  أيض

  .)٥٢(مكّرسة لبحث موضوع حقوق اإلنسان
وقدم كل من االحتاد الوطين للحقوقيني يف كوبا واحتاد النساء الكوبيـات دورات               -٦٨

على إدماج وحدة دراسية بـشأن هـذه          قانونيني بشأن املسائل اجلنسانية، وعمالً    دراسية لل 
  .املسائل يف درجات ماجستري خمتلفة

وتواصل كوبا تعزيز النهج الوقائي يف جمايل التعليم وإعادة اإلدماج االجتماعي ملنـع            -٦٩
العقاقري النفسية، ويركز العمل الوقائي يف املدارس على مكافحة استخدام املخدرات و      . اجلرمية

والقضاء على السلوكيات االجتماعية غري الالئقة، وإجادة استخدام اللغة األم، والتربية على            
كما يتواصـل اسـتحداث خـدمات       .  مسؤول ، وعلى تنمية سلوك جنسي    القيم األخالقية 

ـ           سي بانتـهاج هنـجٍ     خطوط املساعدة اهلاتفية يف جمايل منع تعاطي املخدرات والتثقيف اجلن
  .ساين وحقوقيجن
، )٥٣(وقد ُحدِّث الربنامج التوجيهي للترويج والتعليم من أجل الصحة وسالمة البيئة            -٧٠

 / آب ١إىل اعتماد إعـالن وزراء الـصحة والتعلـيم، يف           اً   التعليم الوطين، استناد   يف نظام 
 ١٣٩واعتمدت وزارة التعليم، مبوجب القرار الوزاري رقم        .  يف املكسيك  ٢٠٠٨ أغسطس

، برنامج التثقيف اجلنسي مع مراعاة النهج اجلنساين واحلقوقي اجلنسي، إلدراجه           ٢٠١١لعام  
وقد َعزز هذا الربنامج الوقاية مـن       . يف املناهج الدراسية لنظام التعليم الوطين جبميع مراحله       

. اإليدز، ورعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، والتنـوع اجلنـسي        /ةالبشريفريوس نقص املناعة    
، الرامية إىل تـشجيع احلفـاظ علـى         "مدارس الترويج الصحي  "لبلد تنفيذ حركة    وواصل ا 

وقد ُنفذ الربنامج التوجيهي علـى عـدة        . املمارسات واألوساط الصحية يف احلياة املدرسية     
  .)٥٤(حماور مواضيعية
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  )٥٥(التعليمية للسجناء اخلدمات    
حل التعليمية، وُيؤهل الكـثريون  ن بالدراسة يف خمتلف املرا   ملتحقواً   سجين ٢٧ ٠٩٥بكوبا    -٧١

  .رات دراسية أو بالعمل يف املوقعمنهم، فضالً عن ذلك، ملمارسة بعض املهن، إما بتقدمي دو
، وهي منشآت مفتوحة    "مراكز العمل والدراسة  "وقد ُعززت األنشطة اليت تباشرها        -٧٢

لتحق من نـزالء    ، ا ٢٠١١ويف عام   . هتدف إىل تعزيز التثقيف الشامل للمحرومني من احلرية       
 ٦ ٠٣١ ، والتحـق   نـزيالً  ٢ ٩٦٥اً  بالتعليم املدرسي، وأُهِّل مهني      نزيالً ٣ ٢٤٤السجون  

  .بالعمل نزيالً
وااللتحاق هبا طـْوعي،    . وُتدرَّس دورات حتسني القدرات يف مجيع املنشآت العقابية         -٧٣

الـدورات مجيـع    وتشمل هذه   . كما ُتستخدم فيها املواد التعليمية وتكنولوجيات املعلومات      
املهين حىت التعليم العايل، مع إيالء األولوية لرعايـة          - أنواع التعليم؛ بدءاً من التعليم التقين     

اً ويشكل االلتحـاق بـالتعليم العـايل حـافز    . الرتالء األميني أو الذين مل يلتحقوا باملدرسة     
حبـسن الـسري    لألشخاص احملكوم عليهم احلاصلني على درجة الباكالوريا الذين يتميـزون           

وقد ساعد هذا النظام التعليمي نزالء السجون على التأّهب لالندماج يف اجملتمـع             . والسلوك
  .، مبا يف ذلك االندماج يف سوق العملمستقبالً

نمية نزالء السجون ثقافياً،    وقد ُوضعت مشاريع جديدة موضع التنفيذ، تستهدف ت         -٧٤
دمي الدروس املـسرحية وأنـشطة الفنـون         إقامة املعارض واحلفالت املوسيقية وتق     وتشمل

عن تقدمي دورات دراسية يف علم املكتبـات، وإنـشاء    التشكيلية واملوسيقى والرقص، فضالً  
  .مكتبات جديدة، وحتسني املكتبات القائمة يف املنشآت العقابية

اً ييف املراكز العقابية للنساء، وتنفيذه تدرجي" علم أبناءك"ويشكل تنفيذ أعمال برنامج   -٧٥
يف مراكز الرجال، جتربةً ممتازة، عزَّزت صلة الرتيلة أو الرتيل بأبنائـه دون سـن الـسادسة             

إذ يزود هذا الربنامج نزالء السجون باملعارف واألساليب وطرق املعاملة          . وبسائر أفراد أسرته  
اليت تتيح مشاركتهم يف حفز تنمية أبنائهم، وإحداث تغريات إجيابيـة يف سـلوكياهتم هـم                

  .هتم من أجل اندماجهم يف اجملتمعفسهم واهتماماهتم وتطلعاأن

   حصول السجناء على اخلدمات الدينيةفرص    
يكفل البلد تقدمي املساعدة الدينية على حنو فردي ومجاعي لرتالء السجون الـذين                -٧٦

  .مات الدينية املسّجلة يف كوباويتوىل تقدميها ممثلو املنظ. يطلبوهنا

  )٥٦(الئقاحلق يف السكن ال    
 ٦٥، املعـدِّل للقـانون رقـم        ٢٨٨/٢٠١١ُيلغي إصدار املرسوم بقانون رقـم         -٧٧
، بعض أحكام احلظر السابقة وييّسر إجراءات نقـل         "القانون العام لإلسكان  "،  ١٩٨٨ لعام

 إجراء نقل ملكية مبوجب     ٣٢ ٢٠٠،  ٢٠١٢يونيه  /وقد ُنفذت حىت حزيران   . ملكية املساكن 
، مع األخذ يف احلسبان أن اُألسر الكوبيـة         ذا التدبري أثر إجيايب جداً    وهل. هذا التشريع اجلديد  

  . يف املائة من املساكن يف البالد٨٥متتلك قرابة 
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، زيد حجم القـروض والتـسهيالت       )٥٧(٢٨٩/٢٠١١ومبوجب املرسوم بقانون رقم       -٧٨
داد أجـور اليـد     االئتمانية املمنوحة لفرادى األشخاص بغية شراء ما يلزمهم من مواد البناء وس           

، بيعت مـواد ومنتجـات ذات   ٢٠١١ويف عام . العاملة الالزمة لبناء منازهلم وصيانتها وترميمها  
 ٢ ٣٠٠  إىل ٢٠١٢ مليون بيسو، ومن املتوقع أن تصل هذه املبيعات يف عـام             ٧٦٠صلة بقيمة   
  .إذ تيسر كل هذه األحكام القانونية إمكانية احلصول على سكن الئق. مليون بيسو

، ٢٠١١يناير / كانون الثاين٤، املؤرخ )٥٨(٧١٥٥وباعتماد اتفاق جملس الوزراء رقم   -٧٩
 أعمال البناء   اعُتمدت الئحة منح اإلعانات لألشخاص الطبيعيني، هبدف مساعدهتم يف تنفيذ         

  .الالزمة ملنازهلم
يف البالد، مع زيادة جودهتـا وتنوعهـا        اً   مسكن ٣٢ ٥٤٠، ُشّيد   ٢٠١١ويف عام     -٨٠
وُحسِّنت اهلياكل األساسية للمباين    .  يف املائة منها رفيعة املستوى     ٥٦ري، لتصبح نسبة    املعما

 ٥٦٦ وأُزيلاً  شعبياً   مسكن ٦٦٢السكنية بالعمل املشترك بني الدولة والقطاع اخلاص، فُرّمم         
 . منطقة عشوائية إىل مناطق حضرية٤٤كما ُحّولت . حصناً

.  مسكناً ١٠١ ٥٢٦ ما جمموعه    ٢٠١١ و ٢٠٠٩وقد ُشيد يف الفترة ما بني عامي          -٨١
 يف املائة منها للتعويض عن املساكن اليت دمرهتا األعاصري، ويـزداد الوضـع              ٣٣وُخصصت  

من اً   مسكن ٦٠٠ ٠٣٢ومن أصل   . عقب األضرار األخرية اليت خلّفها إعصار ساندي      اً  تعقيد
 ٢٠١١ ، أُصـلح حـىت هنايـة عـام        ٢٠٠٨ خالل عـام     املساكن املتضررة من األعاصري   

  . يف املائة منها٨٤، أي نسبة  مسكنا٥٠٣ً ٦٤٦ جمموعه ما
من اً   دوالر ١٠ ٢٩٦ ١٦٦، تلقّى البلد    ٢٠١٢مارس  / حىت آذار  ٢٠٠٩ومنذ عام     -٨٢

، )٥٩(دوالرات الواليات املتحدة األمريكية من مشاريع التعاون الدويل يف جمـال اإلسـكان            
طوي عليها آثار الظواهر املناخيـة اجلويـة        ساعد على التصدي للتحديات الكبرية اليت تن       مما

  .واملائة الشديدة

  )٦٠(احلق يف الغذاء الكايف    
تعترب احلكومة الكوبية أن متتع أفراد الشعب كافة باحلق يف الغذاء واألمن الغـذائي                -٨٣

وقد أبدت احلكومة إرادةً سياسيةً ثابتة إلحراز تقدمٍ يف هذا          . من األمن القومي  اً  يشكل جزء 
ال، رغم احلصار األمريكي الشمايل املفروض على كوبا وتأثريه على إمكانيات التمويـل             اجمل

  .جيا يف هذا امليدانوالالزم السترياد األغذية واستثمار رأس املال والتكنول
وقد حفّزت البالد على اختاذ تدابري هتدف إىل تنفيذ توصيات املقرِّر اخلـاص املعـين                 -٨٤

، اعُتمدت سياسة زراعية    ٢٠١٢ويف عام   . )٦١(٢٠٠٧ته هلا يف عام     باحلق يف الغذاء عقب زيار    
  .صناعية جديدة توّسع نطاق خطوط العمل االستراتيجية فيما يتعلق هبذا احلق اإلنساين

كال اإلنتاج غـري    منوذج جديد لإلدارة االقتصادية ميتاز بزيادة أش      اً  وُيستحدث حالي   -٨٥
  .التابعة للدولة
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ـ    وقد عُُدِّلت التش    -٨٦ للتحـوالت الطارئـة علـى القاعـدة        اً  ريعات ذات الصلة وفق
. )٦٣(، فأُلغيت العقبات احلائلة دون استقاللية عمل خمتلف أشـكال التعاونيـات     )٦٢(اإلنتاجية

 زيادة إمكانيات السكان الغذائية، وهو ما يستلزم اعتماَد  مة هو واهلدف املنشود من هذه املواء    
، كان لدى   ٢٠١٢فرباير  /وحىت شباط . إنتاجيته وإنتاجه نظامٍ زراعي ميتاز بارتفاع مستوى      

 وحدة أساسية لإلنتـاج التعـاوين،       ١ ٤١٣ تعاونية للقروض واخلدمات، و    ٢ ٤٦٥البالد  
  . تعاونية لإلنتاج الزراعي٧٤٦و

 )٦٥(طبيعيـاً اً   شخـص  ١٦٣ ٧٣٢ ُمـنح    )٦٤(٢٥٩ومبوجب املرسوم بقانون رقم       -٨٧
وتوطِّد . من األراضي اً  كتار ه ١ ٤٤٠ ٠٩١،  ٢٠١٢يناير  / الثاين ، حىت كانون  )٦٦(واعتبارياً

، عمليـة مـنح     ٢٠١٢أكتوبر  /، الصادر يف تشرين األول    ٣٠٠أحكام املرسوم بقانون رقم     
 ومتدِّد مهلـة إمكانيـة اسـتغالل         استمرارية استغالهلا واستدامته،   األراضي الفضاء، وتكفل  

لمنتِفعني هبـا بنـاء     وام، وُتجيز ل  األراضي املمنوحة على أساس حق االنتفاع حىت عشرة أع        
  .مساكن عليها

ومن مظاهر التقدم األخرى اليت أحرزهتا البالد يف هذا اجملال، تبسيط الصالت بـني                -٨٨
اإلنتاج األّويل واملستهلك النهائي، فضالً عن استحداث برنامج لدعم االكتفاء الذايت الغذائي            

مج الزراعة يف املناطق احلضرية ليشمل مجيع       كما ُوسِّع نطاق عمل برنا    . على صعيد البلديات  
.  وبرنامج الزراعة يف الضواحي ليمتد إىل بلدية واحدة مـن كـل حمافظـة              )٦٧(أحناء البالد 

تواصلت اجلهود من أجل خفض نسبة األراضي غري املنتجة واتُّخذت مبادرات لضمان             وقد
  .حتقيق التنمية املستدامة

كافة احلصول على املنتجات الغذائية األساسـية       وما زالت احلكومة تكفل للسكان        -٨٩
بأسعارٍ مدعومة، ويشمل ذلك التموين األساسي باحلبوب واحلنطة والربوتني والدهون وامللح           

كما ُيكفـل جلميـع     . والسكر، بصرف النظر عن الدخل االقتصادي لكل شخص وأسرته        
ومل يزدد اإلنفاق   . ياًاألطفال من سن صفر إىل سبع سنوات احلصول على لتر من احلليب يوم            

مـن  اً   مليـون دوالر   ٧٥٠، حيث بلغ    ٢٠١٠على دعم سلة األغذية األساسية إال يف عام         
  .دوالرات الواليات املتحدة األمريكية

واصل البلد تنفيذ اخلطة الشاملة للوقاية من أنيميا نقص احلديد ومكافحتـها،            يكما    -٩٠
امل، مما أتاح اإلبقاء على نسبة اإلصابة هبذا        اليت تستهدف األطفال من اجلنسني والنساء احلو      

خدمة التغذية املدعومة للبالغني الكبار،     اً  ولدى البلد أيض  . اخللل التغذوي عند أرقام ال ُتذكر     
  .هم من األشخاص املعرضني للخطرواألشخاص ذوي اإلعاقة، وغري

  )٦٨( احلصول على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتفرص    
 اسـتفادة  جودة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمكانيـة         لقد حتسنت   -٩١

  .)٦٩(اجملتمع منها، كما حتّسنت اهلياكل األساسية التكنولوجية وعملية إعداد رأس املال البشري
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وازداد حجم االستثمارات واملشاريع يف جمال اهلياكـل األساسـية التكنولوجيـة،              -٩٢
ورغم احلصار الذي تفرضه الواليات املتحدة      . تف احملمولة وشبكات األلياف الضوئية، واهلوا   

 اختاذ إجراءات للحد من     ، تعكس البالد مبادرات مهمة يف هذا املضمار، تشمل        )٧٠(على كوبا 
  .لية التأثر مبختلف حوادث الكوارثسرعة قاب

 ٩٨,٩، تبلغ مؤشرات التمثيل الرقمي يف شركات اهلواتف نسبة ٢٠١١وبنهاية عام     -٩٣
 يف  ٢٢,٣٢)  نسمة ١٠٠أي إمجايل عدد اخلطوط لكل      (ملائة وتبلغ نسبة الكثافة اهلاتفية      يف ا 
وقـد ازدادت يف    .  خطوط ٢ ٦٢٥ ٠٠٤ويبلغ إمجايل عدد اخلطوط العاملة يف البالد        . املائة

 ميغابايت يف الثانية ٢٧٥ذلك العام سرعة عرض النطاق الترددي املتصل بشبكة اإلنترنت إىل    
  .٢٠٠٩عن عام 

ويتواصل العمل على توسيع نطاق استخدام هذه التكنولوجيات يف املستوطنات الريفية،             -٩٤
يف مـدارس التعلـيم     " للربنامج التعليمـي   "مبا يف ذلك املناطق اجلبلية، وكدعمٍ تكنولوجيٍ أيضاً       

وقد بلغ عدد   . االبتدائي واملتوسط والثانوي، وعن طريق نادي الشباب للحاسبات واإللكترونيات        
  .طالباً ٤٥٥ ٢٣٤ ،٢٠١١رجيي نادي الشباب للحاسبات واإللكترونيات بنهاية عام خ
 يف  ٩٦ حمطة إرسال تلفزيوين، لتوفر تغطية بنسبة        ١٥٦، ُركِّبت   ٢٠١٠وبنهاية عام     -٩٥

، أجهزة استقبال ساتلية    يضاًأ، ُركبت،   ٢٠١١وبنهاية عام   . املائة للسكان يف املناطق الريفية    
عـن    فـضالً . بالظواهر املناخية اجلوية واملائية   اً  ة التضاريس وأكثر تأثر    منطقة معقد  ٢٧١يف  

ذلك، أُجريت دراسات علمية للحد من سرعة قابلية نظم اإلرسال للتأثر، وُركبت ستة أبراج  
  .الساعة/ كم٢٠٠لإلرسال جمّهزة ملواجهة الرياح اليت تزيد سرعتها عن 

 ت، واألزمة االقتصادية العاملية، فضالً    ويشكل كل من ارتفاع تكاليف التكنولوجيا       -٩٦
عن احلصار األمريكي الشمايل، الذي يؤثر على إمكانية وصول شبكة اإلنترنت إىل كوبـا،              

  .)٧١(ضمن مسائل أخرى، حتديات كبرية تواجهها البالد يف هذا املضمار

  )٧٢(عقوبة اإلعدام    
التقريـر الـسابق إىل آليـة       مل ُتصدر احملاكم الكوبية أي حكم باإلعدام منذ تقدمي            -٩٧

، قرر جملس الدولة جلمهورية كوبـا       ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان . االستعراض الدوري الشامل  
ختفيف عقوبة اإلعدام عن مجيع نزالء السجون احملكوم عليهم هبذه العقوبة واالستعاضة عنها             

اً بوصـفه تـصرف  وقد اعُتمد القرار . أو مدى احلياة  اً   عام ٣٠ة احلرمان من احلرية مدة      ببعقو
فال وجود اليـوم يف     . ١٩٥٩مع سلوك البالد اإلنساين واألخالقي منذ عام        اً  متماشياً  سيادي
  .با ألي شخص حمكوم عليه باإلعدامكو
وُتعارض كوبا، فلسفيا، تطبيق عقوبة اإلعدام؛ إذ تؤيد إلغاء هذه العقوبة مـن قـانون                 -٩٨

القـومي، إىل   ا  عن أمنه اً  فقد اُضطرت كوبا، دفاع   . العقوبات، ما أن تتوافر األحوال املواتية لذلك      
سن وتطبيق قوانني شديدة الصرامة ملكافحة األنشطة اإلرهابية واجلرائم اليت تـستهدف الدولـة              

. الكوبية أو حياة مواطنيها، مع تقّيدها الدائم بصرامة الشرعية واحترام الضمانات بأوسع نطاقاهتـا  
  .وقف تطبيقها  عقوبة اإلعدام أودولية اليت تقترح إلغاءوتتفهم كوبا وحتترم حجج احلركة ال
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ـ              -٩٩ اً وعلى الرغم من ورود عقوبة اإلعدام يف قانون العقوبات، إال أن لتطبيقهـا طابع
حملدودية اً  إذ ال تفرضها احملكمة املختصة سوى يف احلاالت بالغة اخلطورة، نظر          . جداًاً  استثنائي

وبة، ومع وجوب توافر طائفـة واسـعة مـن الـشروط            عدد اجلرائم املقّررة هلا هذه العق     
وينص القانون يف بعض اجلرائم . ملا نّصت عليه منظمة األمم املتحدة   اً  والضمانات املُلزمة، وفق  

  .هبدف استخدامها كبديلٍ لعقوبة اإلعدام احلياة على عقوبة احلرمان من احلرية مدى

  )٧٣(حرية الدين    
. الدينية دون أي متييز وحتمـى حريـة العبـادة فيهـا           حتترم كوبا مجيع املعتقدات       -١٠٠
 كامل احلرية الدينية وتعززها، وعلى هذا األساس، حتتفظ         برحت تكفل للمواطنني كافةً    وما

  .ة يف البالد وتوطد عالقتها هبمااحلكومة بعالقات طيبة مع مجيع الطوائف واملؤسسات الديني
إذ تنفذ  . تها دون أي تدخل من الدولة      مؤسسة دينية تباشر أنشط    ٤٠٠وبالبلد حنو     -١٠١

  .ارساهتا يف البالد دون أي عوائقكل هذه املؤسسات أنشطتها ومم
 .، استقبلت كوبا زيارة قداسة البابا بندكت السادس عشر٢٠١٢ويف عام   -١٠٢

  )٧٤(الضمان االجتماعي واملساعدة االجتماعية    
 منذ تقدمي التقرير السابق إىل آليـة        )٧٥(لقد ُحسِّن نظام الضمان االجتماعي يف كوبا        -١٠٣

 كـانون   ٢٧، املـؤرخ    ١٠٥االستعراض الدوري الشامل ويف ضوء تنفيذ القـانون رقـم           
، الذي ُوسِّع مبوجبه نطاق احلقوق املكتـسبة يف نظـامي الـضمان             ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .)٧٦(االجتماعي واملساعدة االجتماعية
فقد اعُتمد املرسوم بقانون    . من العاملني وأُنشئت نظم خاصة تتضمن فئات جديدة         -١٠٤
 املتعلق بالفنانني التـشكيليني والتطبيقـيني واملوسـيقيني واألدبـاء           ٢٠١٠ لعام   ٢٧٠رقم  

 املتعلـق   ٢٠١٠ لعـام    ٢٧٨واإلعالميني والعاملني يف جمال الفن؛ واملرسوم بقانون رقـم          
  . أخرىعلى إنشاء نظم خاصةاً  حاليوجيري العمل. بأصحاب األعمال احلرة

؛ وتنفيذ خدمة املساعدة    )٧٧(واستمر العمل باللوائح املتعلقة باإلعانات النقدية املؤقتة        -١٠٥
، ومحاية األمهات الالئي يعاين أبناؤهن مـن        )٧٩(؛ وخدمات التغذية  )٧٨(االجتماعية يف املرتل  

  .)٨٠(إعاقات شديدة
مرسـوم بقـانون    ، املعـدِّل لل   ٢٨٥ومن جانب آخر، صدر املرسوم بقانون رقم          -١٠٦
، ويضيف املرسوم بقانون    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٥، املؤرخ   "لألمهات العامالت  "٢٣٤ رقم

  .بشأن محاية املرأة العاملةاً اجلديد أحكام
 ٢٨٦كما ُسنَّ املرسوم بقانون رقـم       . وأُعيد تنظيم برنامج األخصائيني االجتماعيني      -١٠٧
عن ذلـك،     فضالً. ملساعدة واخلدمة االجتماعية  ، املتعلق بتكامل أعمال الوقاية وا     ٢٠١١لعام  

  .فقد أُنشئت إدارة الوقاية واملساعدة واخلدمة االجتماعية يف وزارة العمل والضمان االجتماعي
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  )٨١(احلقوق الثقافية    
تعّزز البالد اكتساب مجيع األشخاص الثقافة، مما يسهم يف حتقيق تكـافؤ الفـرص                -١٠٨

وقد ركّزت السياسة الثقافية للبالد على الـدفاع عـن          . ن متييز للمواطنني لتنمية قدراهتم دو   
اهلوية، واحلفاظ على التراث الثقايف، وتعزيز اإلبداع واإلنتاج الفين واألديب والقـدرة علـى              

  .)٨٢(ولدى البالد شبكة واسعة من املؤسسات الثقافية. تذوق الفن
ون؛ إذ بلغ عدد الطالب املقّيـدين       يف نسبة القْيد مبدارس الفن    اً  وتسجل البالد ارتفاع    -١٠٩

 طـالب،  ٣ ٢١٠؛ وبلغ عدد املقّيدين باملرحلة املتوسطة       طالباً ٤ ٤٩٩مبرحلة التعليم األّويل    
). ٢٠١٢-٢٠١١يف العام الدراسي  (طالباً ١ ٣٦٨بينما بلغ عددهم يف مرحلة التعليم العايل 

                  دور الثقافــة يف  للفنــون يف خمتلــف املراكــز التعليميــة و مدرســا٢٢ً ٨٥٢ وَعقــد
 ٢ ٤٩٢ ١٦٧  حلقة عمل لإلبداع والتذوق الفين، شارك فيهـا        ٢٠٩ ٥٨٠ ،٢٠١١عام  

  .وُعزِّزت حركة الفنانني اهلواة. شخصاً
 على حنو كامل من نظام الطباعة والنـشر         االستفادةوتكفل البالد ملواطنيها إمكانية       -١١٠

ويشمل هـذا   . يتفق وشواغلهم األدبية والعلمية والتارخيية    جلودة أعماهلم، ومبا    اً  الكويب وفق 
  .النظام دور الطباعة والنشر يف احملافظات، املتاحة للمواطنني يف أقاليم كل منهم

  )٨٣(احترام حرية امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية    
اع لقد عمدت البالد، كجزء من التزامها الراسخ بتحقيق العدالة االجتماعية والـدف             -١١١

عن مبدأ املساواة الكاملة بني مجيع الكوبيني والكوبيات، إىل تعزيز احترام حرية امليل اجلنسي              
واهلوية اجلنسانية، وكذلك إىل التشجيع على توسيع مساحات احلوار والتفاعل بشأن هذين             

  .فة االحترام والتفاهم والتوعيةمن مواقف تعكس ثقااً املوضوعني انطالق
ستراتيجية التربوية الحترام حرية ومسؤولية امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية         وُتنفَّذ اال   -١١٢

بقيادة املركز الوطين للتثقيف اجلنسي، وهي املؤسسة احلكومية املعنية هبذه املواضيع بالتنسيق            
مهمة تنسيق  اً  وُتناط باملركز أيض  . مع مؤسسات حكومية أخرى ومع منظمات اجملتمع املدين       

  .)٨٤( للتثقيف اجلنسيالربنامج الوطين
ويف األعوام األخرية، ركزت أعمال هذا الربنامج، الذي تشارك فيه العديـد مـن                -١١٣

هيئات ومنظمات اجملتمع املدين، على تنفيذ استراتيجياٍت إعالمية وتثقيفيٍة جنـسية، وحفْـز        
عايـة  العمل األكادميي والبحث العلمي، وتقدمي خدمات التوجيه والعالج اجلنـسيني، والر          

، وكـذلك   )٨٥( ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية       الشاملة للمثليات واملثليني  
لضحايا العنف اجلنساين واالعتداء اجلنسي على األطفال، واستحداث برامج جمتمعية، وإنتاج           

عن تركيزها على تنسيق أعمال شبكات التواصل االجتماعي،          املواد السمعية البصرية؛ فضالً   
يل اء نقاشات يف أوساط الفضاء اإللكتروين، وإطالق محالت لنشر ثقافة احترام حرية امل         وإجر

  .اجلنسي، ضمن مسائل أخرى
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يف جمال اّتقاء الكوارث الطبيعية املتسببة يف إحلاق أضـرار          ا  املمارسات اجليدة املعمول هب       
  )٨٦(بالغة بالبلد والتخفيف من آثارها

افة يف احلياة أولوية البالد فيما يتعلق مبواجهة خمتلـف          تشكل محاية حق الكوبيني ك      -١١٤
  .أخطار الكوارث

وبفضل هذا املبدأ، جنحت البالد يف احلد بأقصى ُوسعها من اخلـسائر يف األرواح                -١١٥
، حينما ُضربت كوبا    ٢٠٠٨وهو ما حدث بالفعل يف عام       . البشرية خالل هبوب األعاصري   

.  مليـون دوالر   ١٠ ٠٠٠بقيمة  اً  ئيتني خلّفت أضرار  بثالثة أعاصري شديدة وعاصفتني استوا    
وعلى غرار ذلك، فقد ُبذلت خالل هبوب إعصار ساندي األخري مجيع اجلهود املمكنة حلماية 

يف تعويض اخلسائر املادية الفادحة اليت َتسبب فيها هـذا   اً  واليوم، يدأب البلد دأب   . األشخاص
ا، ثاين أكرب مدينة يف البلد من حيث عـدد          اإلعصار، وال سيما يف مدينة سانتياغو دي كوب       

وال تزال اخلـسائر الفادحـة      . السكان، وكذلك يف حمافظاٍت أخرى شرق البالد ووسطها       
  .النامجة عنه قيد التقييم من أجل حتديد قيمتها النهائية

يف تنفيذ األولويات اخلمس املطروحة يف خطة عمل          هائالًاً  وقد أحرزت كوبا تقدم     -١١٦
كما ُعزز دور نظام الدفاع املدين يف هذا        . ، املعترف هبما من جانب األمم املتحدة      )٨٧(هيوغو

، وهو كيان له أجهزة تابعة تعمل على الصعيد اإلقليمي، يعمل،           وطنياًاً  السياق بوصفه نظام  
  . بالتنسيق الوثيق مع احلكومات احمللية، على تنفيذ خطط احلد من الكوارث

. ر التشريعي واملؤسسي املتعلق باحلد من خطر الكـوارث        وقد عززت البالد اإلطا     -١١٧
واستحدثت استراتيجية إعالمية   . )٨٨(كما عززت القدرات احمللية لنظم اإلنذار املبكر وكفاءهتا       

وحفّزت عمل النظام اإلقليمي وشّجعت على      . وتوعوية وطنية لترويج ثقافة التأهب لألخطار     
ات املعنيـة أعماهلـا آخـذة يف حـسباهنا          عن ذلك، باشرت اجله     فضالً. البحث العلمي 

  .لبيئة، وأثر تغري املناخاالستراتيجية الوطنية ل
وتشارك كوبا مع وكاالت منظومة األمم املتحدة وأجهزهتا يف مشروعات هتم الدولة    -١١٨

تتعلق باحلد من خطر الكوارث، ويف عمل فرق تقييم األضرار واالحتياجات التابعة ملكتـب              
 ١٩عالوة على ذلك، فقد ُنفّذ      . تنسيق الشؤون اإلنسانية، ضمن أمور أخرى     األمم املتحدة ل  

  . ممارسة جيدة موثّقة٤٤ًإجراء للتعاون بني بلدان اجلنوب وُعمِّمت وُنشرت 
إطار شراكة األمم املتحدة من أجل ، أُنشئ ٢٠١٢ و٢٠٠٨ويف الفترة ما بني عامي      -١١٩

يف جمـال األخطـار     اً   مـشروع  ١٥وُنفـذ   . كوباالتنمية، الناظم لعملية تنسيق التعاون مع       
  .)٨٩(والكوارث، مع أخذ أولويات البلد يف احلسبان

على تنفيذ مخسة مـشاريع مـع       اً  وأُبرمت أربعة اتفاقات تعاون وجيري العمل حالي        -١٢٠
  .)٩٠(بلدان من أمريكا الالتينية والكارييب
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ر برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،      وبرعاية مبادرة إدارة الكوارث يف الكارييب يف إطا         -١٢١
قررت مخسة بلدان كاريبية أن تستلهم أعماهلا يف هذا اجملال من النموذج الكويب ملركز إدارة               

وقد تلقى أخصائيون من هذه البلدان دورات إعداد يف كوبـا يف فتـرة              . احلد من املخاطر  
  .٢٠١٢-٢٠١١السنتني 
إقليميـة  (ُعقدت تسع حلقات عمـل      ،  ٢٠١٢ و ٢٠١٠ويف الفترة ما بني عامي        -١٢٢
مبشاركة مديرين وموظفني من احملافظات والبلديات، وأخصائيني من نظام الـدفاع           ) ووطنية

الوطين الكويب ومن أمريكا الالتينية، وموظفني تابعني لنظام وكاالت منظمة األمم املتحـدة             
ن ذلك، استـشارات    غ  وأُجريت، فضالً . اجملتمع املدين من  ومنظمات  وصناديقها وبراجمها،   

  .تقنية لغرينادا، وهاييت، وسانت كيتس ونيفس، وسانت فنسنت وجزر غرينادين

  )٩١(التعاون الدويل يف جمال الصحة    
، أُحدثت تغيريات يف طبيعة التعاون الذي تقدمه كوبا يف جمال الصحة،            ٢٠٠٩يف عام     -١٢٣

 وحتسني جودة هـذا التعـاون،       أتاحت االستجابة للطلبات اجلديدة املقدمة من بعض البلدان،       
وهدفت الدراسة اليت أُجريت يف هـذا       . )٩٢(وتقدمي الرعاية لعدٍد أكرب من األشخاص يف العامل       

  .السياق إىل تعزيز رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماج كل منهم يف جمتمعه دون متييز
ر، التعاون النشط يف    ومن مظاهر التعاون اجلديدة املتحققة يف الفترة املشمولة بالتقري          -١٢٤

 على إجراء دراسة طبية جينيـة ونفـسية اجتماعيـة           ٢٠١٠ و ٢٠٠٧الفترة ما بني عامي     
، سانت فنسنت وجزر غرينـادين    لألشخاص ذوي اإلعاقة يف كل من إكوادور، وبوليفيا، و        

وهدفت الدراسة إىل تعزيز إدماج هؤالء األشخاص يف جمتمعاهتم         . )٩٣(وفرتويال، ونيكاراغوا 
  .)٩٤(ييزدون مت
 ٢٠١٠منذ عـام    اً  وتواصل البالد تنفيذ برنامج الصحة الشامل، الذي خيضع حالي          -١٢٥

ومن فوائد هذا الربنامج، تقدمي اخلدمات الطبيـة        . )٩٥(لعملية إعادة هيكلة لتحقيق استدامته    
، لألولويات الوطنية للبلدان اليت تتلقى هذا النوع من التعاون، وتعزيز نظم املعلومـات            اً  وفق

ويشارك يف هذا الربنامج يف الوقت      . وحتسني مستوى مصداقية اإلحصائيات الصحية الوطنية     
  . بلدا٤٠ًالراهن 
إلعادة بصر آالف املواطنني يف العـامل،  " املعجزة"وقد أتاحت العملية املعروفة باسم     -١٢٦

 / عملية جراحية حـىت كـانون الثـاين        ٢ ٢٦١ ٩٨٧، إجراء   ٢٠٠٤واليت بدأت يف عام     
. من أمريكا الالتينية والكارييب وأفريقيا    اً   بلد ٣٤ من هذا الربنامج     استفادوقد  . ٢٠١٢ ايرين

 عيادة جراحة،   ٥٩    بة  لطب العيون يف اخلارج، مزود    اً   مركز ٤٧الستمراره، أُنشئ   اً  وضمان
  . بلدا١٦ًيف اً متعاوناً  شخص٥٢٥ويعمل يف إطاره 

تخصصني يف حـاالت الكـوارث واألوبئـة        الوحدة الدولية لألطباء امل   ومنذ تشكيل     -١٢٧
املساعدة الطبية ألكثر من ثالثـة      اً  كوبياً   متعاون ٥ ٤٩٠، قدم   )٩٦ () هنري ريف  يقفر(اخلطرية  

وقد أجرت هذه الوحدة    . ي الرعاية يف تزايد    وال يزال عدد املرضى متلقّ     ،ماليني شخص متضرر  
  . شخص٤٦٨ ٠٠٠ح  وأسهمت يف إنقاذ أرواة جراحيعملية ٣٣ ٨٠٠ما يربو على 
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فقد وصل أول فريق طيب كويب إىل هذا البلـد يف           . وقد دام التعاون املقدَّم إىل هاييت       -١٢٨
ومنذ ذلـك العـام، عمـل يف        . ، بعد هبوب إعصار جورج    ١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول 

نفيـذ  ويربز يف هذا اجملال ت    .  ودام التعاون الطيب املقّدم هلذا البلد       كوبياً  متعاوناً ٣ ٧٧٤ هاييت
ـ       ٢٠٠٥من عام   اً  اعتبار" املعجزة"عملية   اً  لعالج اهلايتيني املصابني باختالالت بصرية جراحي
، واملساعدة املقدمة إىل هذه الدولة الكاريبية عند وقوع الزلزال، واليت أسهمت يف )٩٧(يف كوبا

، حينمـا   ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . )٩٨( شخصاً ٧٤ ٥٣٠إنقاذ أرواح ما جمموعه     
 جمموعـة للبحـث     ٤٦ وحدة صحية ملكافحته و    ٦٧فشى وباء الكولريا يف هاييت، أُنشئت       ت

عن ذلك، فقد عملت كوبا على تأهيل املهنيني اهلايتيني يف     فضالً. النشط عن احلاالت املصابة   
 طالب طب   ٣٢٤اً  يف كوبا، ويدرس هبا حالي    اً  هايتياً   طبيب ٨١٧إذ ختّرج   . )٩٩(قطاع الصحة 

، إىل جانب   وتعمل كوبا مع سلطات هذا البلد     ). الدراسات العليا يف مرحلة    اً طبيب ٢٢منهم  (
مـن   ،التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية من دول ارتويال وغريهالدعم املقدم من ف   

  .للمستشفياتأجل تطوير نظام الصحة اهلاييت وتعزيزه، مبا يف ذلك بناء اهلياكل األساسية 
هنا التضامين لشيلي يف جمال الصحة بعد الزلزال الذي ضـرهبا يف            وقدمت كوبا تعاو    -١٢٩
 ١ ٣٨٤ استشارة يف هذا البلد وأجـَروا        ٣٧ ٤٦٣فقد قدم األطباء الكوبيون     . ٢٠١٠عام  

  .عملية جراحية كبرية
وخّرجت كلية الطب األمريكية الالتينية وتأهيـل املهنـيني يف جمـال الـصحة يف             -١٣٠
  .٢٠١١-٢٠٠٥يف الفترة اً لد ب٥٨من اً  طبيب٩ ٩٦٠ كوبا
 الذين تلقوا التأهيل املهين يف      ،وبلغ عدد املهنيني يف جمال الصحة من البلدان األخرى          -١٣١

يف ختصصات الطب اً  بلد١٢٢ من  طالباً ٢١ ٢١٧ ،٢٠١٢-٢٠١١كوبا يف العام الدراسي     
، )البـاً ط ٤١٧(، والتكنولوجيا الطبيـة     )طالب واحد (، والطب النفسي    )طالباً ١٨ ٣٦٤(

  ). طالب٢٠٧(، والدراسات العليا )طالباً ٦٦(، وطب الفم )طالباً ٣٦٢(والتمريض 
إريتريا، وأنغـوال،   (اً   بلد ١١ مهين يف جمال الصحة يف       ٣٥ ٠٠٠وقد أُّهل أكثر من       -١٣٢

-ليشيت، وجنوب أفريقيا، وغامبيا، وغينيا االستوائية، وغينيـا          -وبوليفيا، وترتانيا، وتيمور    
 مهين كـويب فيمـا ُيـسمى    ١ ٩٠٠، حيث يعمل أكثر من   )وفرتويال، ونيكاراغوا بيساو،  

العام األخري من   (يف مرحلة االمتياز    اً   طالب حالي  ١ ٠٠٠ومثة حنو   . بكليات الطب يف اخلارج   
  ).دراسة الطب

 معلم كويب يف كليات الطـب بـسبعة       ٢٠٠عالوة على ذلك، يعمل ما يربو على          -١٣٣
ويف مرحلة  ).  أفريقيا، وغانا، وموزمبيق، ونيكاراغوا، وهاييت، اليمن      أوغندا، وجنوب (بلدان  

 أخصائي يف سبعة بلـدان      ٨٠٠الدراسات العليا، تؤهل كوبا يف الوقت الراهن ما ينيف عن           
، ) بيساو، وفرتويال، ونيكاراغوا، وهـاييت     - بوليفيا، وغواتيماال، وغينيا االستوائية، وغينيا    (

  .م الشاملمعظمهم يف ختصص الطب العا
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  )١٠٠(التعاون الدويل يف جمال التعليم    
 حىت هذا   ٢٠٠٤فمنذ عام   . ُيقدَّم التعاون الكويب يف جمال التعليم يف خمتلف مراحله          -١٣٤

نعم، "التاريخ، ُوسع نطاق التعاون يف عمليات حمو األمية وما بعده عن طريق الربامج الكوبية               
نعـم،  "، و "اآلن أستطيع القراءة والكتابـة    "، و )احلائز على جائزة امللك سيجونغ    " (أستطيع

ع عـدد   ، يبلغ جممـو   ٢٠١٢نوفمرب  /وحىت هناية تشرين الثاين   ". أستطيع أن أُكمل املشوار   
نعـم،  "، ويبلغ عدد خرجيي برنـامج        شخصاً ٦ ٩٥٠ ٦٩٣ "نعم أستطيع "خرجيي برنامج   

  . شخصا٩٧٥ً ٨٣٧" أستطيع أن أُكمل املشوار
 دولة مـن    ١٦يف  اً  وُينفذ حالي .  بلداً ٢٩ يف   )١٠١("نعم، أستطيع " وقد ُنفذ برنامج      -١٣٥

  . وأوروبا وكنداأوقيانوسياوأفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكارييب 
 يف بوليفيـا، وفرتويـال، وكولومبيـا،        طالباً ٤١٣ ٥٣٩عن ذلك، يدُرس      فضالً  -١٣٦

  ".نعم، أستطيع أن أُكمل املشوار"ونيكاراغوا الجتياز املرحلة االبتدائية عن طريق الربنامج 
يف الوقت الراهن على التعاون يف مشاريع حتسني جودة التعلـيم،           اً  وحتفز كوبا أيض    -١٣٧

، ومشروع رعاية األطفال ذوي االحتياجات التعليمية       "علم أبناءك "وبرنامج الطفولة املبكرة    
مج االستشارات يف التعلـيم     ، وبرنامج التأهيل يف مرحلة الدراسات العليا، وبرنا       )١٠٢(اخلاصة

كما ُتنفذ كوبا مع عـدة  . األساسي والتعليم التقين املهين، وتعليم اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية        
  .)١٠٣(ري وبرامج تدريب الطالبجستعن برامج املا استشارية وتعليمية، فضالً بلدان أعماالً

اجلامعات الكوبية  ، ختّرج يف    ٢٠١١-٢٠١٠ حىت العام الدراسي     ١٩٦١ومنذ عام     -١٣٨
 من أفريقيا جنـوب الـصحراء،       ١٤ ٢٠٢، منهم    بلداً ١٢٩من  اً   شاب ٣٥ ٦٧١أكثر من   

ـ         فضالً.  من أفريقيا الشمالية والشرق األوسط     ١ ٨٧٩و اً عن ذلك، يدرس يف كوبـا حالي
  .يف جامعات العلوم التربويةاً  بلد٤٣من اً  أجنبيطالباً ٤١٩جمموعه  ما

مقّيدين مبرحلة دراسات مـا قبـل       اً   بلد ١٣١من  اً   ممنوح ١٦ ٩٥٥اً  وبكوبا حالي   -١٣٩
  .التخرج، يف التعليم العايل واملتوسط العايل

، اليت تشجع على تبادل     "التربية ومؤمتر اجلامعة  "وُيحتفل كل عامني باملناسبة الدولية        -١٤٠
كمـا تواصـل جمموعـة مـن        . اخلربات واملمارسات اجليدة ورفع مستوى تأهيل املعلمني      

ملؤسسات الوطنية عملها من أجل حفز البحث العلمي وتبادل اخلربات يف هذا املوضوع على     ا
  .)١٠٤(الصعيدين الوطين والدويل

إذ ُتنفَّـذ يف    . فيما يتعلق بإمكانية الوصول إىل الثقافـة      اً  وقدمت كوبا التعاون أيض     -١٤١
، حتت محايـة  متعاوناًاً  كوبي ٣٥، يعمل فيها    )١٠٥(الوقت الراهن مشاريع تعاون يف ستة بلدان      

اً  بلـد  ٣٠آخرين يف هذا القطاع ُمعيَّنني يف       اً  كوبي   عامالً ٢٧٤ومثة  . اتفاقات حكومية دولية  
عـن ذلـك، يعمـل     فـضالً . أو مؤسسات خاصـة /من جانب أطراف حكومية دولية و     

 الرقص واملوسيقى ( يف خمتلف صنوف الفن      )١٠٦(للفنون يف فرتويال  اً  كوبياً   مدرس ١ ٢٥٠ حنو
  ).التشكيلية واملسرح واألدبوالفنون 
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  )١٠٧(احلق يف حرية تقرير املصري    
لقد واصلت كوبا دعمها الوطيد للمبادرات الرامية إىل دعم حق الشعوب يف حرية               -١٤٢

هلذا املوضوع يف اجلمعيـة     اً  إذ قدمت وقادت مبادراٍت حمددة دعم     . تقرير املصري واالستقالل  
  .منظومة األمم املتحدة ووكاالهتا حقوق اإلنسان وسائر أجهزة العامة لألمم املتحدة وجملس

وشاركت كوبا يف رعاية القرار املعتمد من اجلمعية العامة الذي مينح فلسطني مركز               -١٤٣
الدولة املراقبة يف منظمة األمم املتحدة، وطالبت بأن ينظر جملس األمن يف الطلب املقدَّم مـن                

. )١٠٨(ا دولةً عضواً يف األمم املتحدة ويقبله دون تـأخري          االعتراف هب  ٢٠١١فلسطني يف عام    
قبول فلسطني دولةً عضواً يف منظمة اليونـسكو وواصـلت          اً  مطلقاً  كما دعمت كوبا دعم   

اً تقدمي العديد من مشاريع القرارات يف إطار اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة دعم             
  .)١٠٩(للقضية الفلسطينية

 الشقيقة ونْيل حقها يف حرية      )١١٠(ملتزمة بتحقيق استقالل جزيرة بويرتوريكو    وكوبا    -١٤٤
تقرير املصري، كما تقدم كعادهتا مشروع قرار بشأن هذه املسألة يف اللجنة اخلاصـة املعنيـة                

  .)١١١(بإهناء االستعمار لألمم املتحدة

  )١١٢(تعاون كوبا مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
 كوبا مبستوى رفيعٍ من التعاون والتفاعل مع اإلجراءات واآلليات التابعة آللية            حتتفظ  -١٤٥

  .وعلى أُسس غري متييزيةاً األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليت ُتطبَّق عاملي
 وافية مقدمة من كوبا بشأن شـىت املـسائل         دى منظومة األمم املتحدة معلومات    ول  -١٤٦

على رغبته الصرحية يف التحاور بـشأن مجيـع   اً البلد دومفقد برهن . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
املواضيع ومع مجيع الدول، على أساس مبادئ االحترام املتبادل، واملساواة السيادية، وتقريـر             

قتصادية واالجتماعيـة   املصري، واالعتراف حبق الشعوب كافة يف اختيار نظمها السياسية واال         
  .اخلاصة هبا

حينما فُرضت على   حىت  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان،      ومل تكف كوبا قط عن        -١٤٧
كوبا مناورة احتيالية مناوئة هلا من جانب الواليات املتحدة يف إطار جلنة حقـوق اإلنـسان       

  .السابقة فاقدة املصداقية
وقد سعت كوبا إىل توطيد احلوار اإلجيايب مع اهليئات املنشأة مبوجـب املعاهـدات        -١٤٨

ومنذ أن قدمت كوبا تقريرها األول إىل آلية االستعراض الـدوري           . سانالدولية حلقوق اإلن  
، ركّز البلد قصارى جهـده علـى الوفـاء          ٢٠١٢ حىت هناية عام     ٢٠٠٩الشامل يف عام    

  .)١١٣(بالتزاماته واسعة النطاق فيما يتعلق بإعداد التقارير وتقدميها إىل هذه اهليئات
وقد متكّنت كوبا من الوفاء     .  مخسة تقارير وطنية   وقُدمت يف الفترة املشمولة بالتقرير      -١٤٩

  .هبذه االلتزامات ُرغم ضخامة اجلهد الذي تعيَّن عليها بذله من أجل الوفاء هبذه املقتضيات
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 وأُرسل اثنان إىل    )١١٤(كما قُدمت ثالثة تقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان          -١٥٠
 كل من تقرير كوبـا       يف الوقت الراهن   لة التنقيح وخيضع ملرح . )١١٥(للنظر فيهما اهليئة املعنية   

 بيع األطفال   األّويل املُعد مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن         
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، والتقرير األّويل املُعد مبوجب اتفاقية حقـوق             

  .ا إىل اهليئتني املعنيتنياألشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل إرساهلم
وحرصت احلكومة الكوبية على أن تقدم على حنو منهجي املعلومات املطلوبة مـن               -١٥١

. جانب آلية اإلجراءات اخلاصة ذات الواليات املواضيعية، التابعة جمللس حقـوق اإلنـسان            
لى معظـم   عيف غضون املهلة احملددة،     فأرسلت على الدوام املعلومات املطلوبة إليها ورّدت،        

  .بواليات اإلجراءات اخلاصة خالل فترة االستعراضاملسائل احملالة إليها من املكلفني 
األمم مفوضية  عض البالغات اليت ترسلها إليها      بشأن حتّيز حمتوى ب   اً  وقد أبدت كوبا قلق     -١٥٢

باطلـة  ، إذ تستند هذه البالغات إىل ادعـاءاٍت         السامية حلقوق اإلنسان وحتامله سياسياً    املتحدة  
  .مقدمة من أشخاص أو مجاعات غري شرعيني تعوزهم املصداقية أو السلطة

وواصلت كوبا التصديق على معاهدات حقـوق اإلنـسان والوفـاء بتعهـداهتا               -١٥٣
حبقوق اإلنسان  اً   متعلق )١١٦( صكاً ٤٢وهي دولة طرف يف     .  الدولية الناشئة مبوجبها   والتزاماهتا
  .بأحكامها وتعمل
، انضم البلد إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص          ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط   -١٥٤

  . إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٢٠٠٨يوليه /من االختفاء القسري، وانضم يف متوز
وختضع خمتلف الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان وغريها من الصكوك املتصلة هبـذا              -١٥٥

مع اهليئات واملؤسـسات    اً  تشاور واملصاحلة اليت ُتجرى اعتيادي    املوضوع للتحليل وعمليات ال   
  .)١١٧(أو التصديق عليها مستقبالً/الوطنية املعنية، بغية االنضمام إليها و

لتواؤم اً  وتتسم عملية التصديق على الصكوك الدولية يف كوبا بشدة صرامتها ضمان            -١٥٦
لسياسات والـربامج النافـذة يف      أحكام كل صك مع التشريعات الوطنية، وكذلك لتحليل ا        

وُيضطَّلع هبذه  . البالد اليت تتيح وضع االلتزامات اليت قطعتها الدولة على نفسها موضع التنفيذ           
  . العملية على حنو سيادي، وتشكل الضمان لتمام تنفيذ املُتفق عليه

 وال تزال كوبا على عزمها الثابت مواصلة توجيه دعوات على أُسس غـري متييزيـة                -١٥٧
  .)١١٨(للمكلفني بواليات التابعني جمللس حقوق اإلنسان لزيارة البالد

وحتتفظ البالد بعالقات تعاون مع خمتلف املنظمات اإلنـسانية ومنظمـات حقـوق               -١٥٨
ويزور كوبـا   . اإلنسان يف العامل أمجع، سواء يف إقليمه أم فيما يرسله من بعثات التعاون الدويل             

ظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبن فـيهم كبـار   املئات من ممثلي املن   اً  سنوي
  .، زارت كوبا املديرة العامة ملنظمة اليونسكو٢٠١٢ويف عام . املديرين يف منظمة األمم املتحدة
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إذ يزور  . كما تربط البالد عالقات منتظمة وسلسة باللجنة الدولية للصليب األمحر           -١٥٩
حلكومة تبادل وجهات النظر بشأن مواضيع ذات اهتمام مشترك،         ممثلوها البالد ويعززون مع ا    

  .اون الذي اتفق عليه كال الطرفنيمع التقّيد الدائم مبجال والية اللجنة وطبيعة التع
ففـي  .  حلقـوق اإلنـسان  األمم املتحدة الـسامية  فوضية  وال تزال كوبا تقدم تربعات مل       -١٦٠
  .، قدمت كوبا تربعات لدعم عمل املفوضية٢٠١٣يناير / ويف كانون الثاين٢٠٠٨ و٢٠٠١ عامي

  )١١٩(نظام منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسانتعزيز     
شاركت كوبا مشاركةً نشطة يف عملية البناء املؤسسي جمللس حقـوق اإلنـسان،               -١٦١

مفوضية د من التوازن والشفافية يف عمل كما شجعت على حتقيق مزي    . وكذلك يف استعراضه  
  .السامية حلقوق اإلنسانة األمم املتحد

  :وعملت البالد فيما يتعلق باملسائل التالية  -١٦٢
  ؛إنفاذ حقوق اجليل الثالث، وال سيما قيمة التضامن الدويل، على حنو مطّرد  )أ(  
دعم تعزيز مبادرات حركة دول عدم االحنياز، وال سيما تلك املتعلقة باحلق              )ب(  
 ؛يف التنمية

، مبـا يف ذلـك      )١٢٠(قرارات واملـشاركة يف رعايتـها     تقدمي العديد من ال     )ج(  
 ؛استحداث إجراءات مواضيعية

دعم عمل آلية االستعراض الدوري الشامل بوصفها آلية حكومية دوليـة             )د(  
  ؛حلالة حقوق اإلنسان يف العاملاً للحوار وتبادل اآلراء احملترمني، تتيح عملية تدقيقٍ شاملة حق

لتقـارير املقدمـة مـن      ة واملوضوعية يف إعداد ا    الدفاع عن توخي الشفافي     )ه(  
السامية حلقوق اإلنسان يف إطار عملية االستعراض الدوري الـشامل          مفوضية األمم املتحدة    

  ؛٥/١ من قرار جملس حقوق اإلنسان )ج(و) ب(١٥مبوجب الفقرة 
  ؛يف إطار اجمللس ُيعقد من نقاشات وحلقات حوارية املشاركة النشطة فيما  )و(  
لدفاع عن هنج التعاون وعدم التسييس واحلوار احملترم بني الدول يف جمـال             ا  )ز(  

  ؛حقوق اإلنسان
إدانة االجتاه املتزايد حنو إعادة فرض املواجهات وازدواجية املعايري يف أعمال             )ح(  

  ؛جملس حقوق اإلنسان، مثلما حدث مع جلنة حقوق اإلنسان
 ملفوضية األمم املتحدة السامية     حتسني مستوى التمثيل يف التكوين اجلغرايف       )ط(  

  ؛حلقوق اإلنسان
رد ملمثلـي اإلجـراءات     زيادة مستوى الشفافية والتوازن يف ختصيص املوا        )ي(  
  ؛املواضيعية
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احترام مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل يف اختيار ممثلي اإلجراءات املواضـيعية             )ك(  
  ؛وااللتزام الصارم مبدونة قواعد السلوك

  ؛خدام التربعات املخصصة ألنشطة أو واليات حمددةعدم است  )ل(  
التطّرق الشامل على قدم املساواة لكل فئات حقوق اإلنسان وإيالء اهتمام             )م(  

  .خاص للحق يف التنمية

  األولويات والعقبات واملشاكل  -رابعاً  
  :تربز أولويات كوبا يف جمال حقوق اإلنسان فيما يلي  -١٦٣

 واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومواصلة       توطيد اإلطار القانوين    )أ(  
  ؛توسيع مظلة العدالة االجتماعية

  ؛تعزيز متتع اجلميع حبقوق اإلنسان كافة ومحايتها  )ب(  
مواصلة حتسني النظام السياسي الكويب، بالدفاع عن قيم اجملتمـع الكـويب       )ج(  

  ؛والوحدة الوطنية والتشجيع على توطيد الدميقراطية
  ؛يادة تعضيد املشاركة الشعبية يف العمليات االنتخابية وعمليات اختاذ القراراتز  )د(  
ات وإمكانية وصـوهلم    تعزيز إمكانية اطّالع مجيع األشخاص على املعلوم        )ه(  

  ؛الثقافة إىل
مواصلة إدانة حصار الواليات املتحدة االقتصادي والتجاري واملايل ضـد            )و(  

إذ ينتهك هـذا    . على إدانته اً  ألعضاء يف األمم املتحدة تقريب    ، الذي أمجعت الدول ا    )١٢١(كوبا
من أعمال اإلبادة اجلماعيـة،       احلصار حقوق اإلنسان للشعب الكويب بأسره ويشكل عمالً       

  ؛ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ١٩٤٨مبقتضى أحكام اتفاقية جنيف لعام 
لتصدي ملآرب الواليات املتحـدة يف   توطيد الدفاع الوطين واألمن القومي ل       )ز(  

 النافذ، وفرض مشروعها، مشروع اهليمنـة، الـذي يعـزز عـدم             يتدمري النظام الدستور  
  ؛والظلم ةااملساو

سـاس  اإلسهام يف تعزيز نظام حقوق اإلنسان لألمم املتحدة ليعمل على أ            )ح(  
  ؛مبدأي عدم التسييس والتعاون

ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وتقدمي      مواصلة كوبا التعاون الدويل مع آل       )ط(  
  .امنية املتواضعة إىل بلدان أخرىمساعدهتا التض



A/HRC/WG.6/16/CUB/1 

27 GE.13-10691 

  :أما عن املشاكل والعقبات املعوِّقة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كوبا، فهي كالتايل  -١٦٤
استمرار سياسة العداء واحلصار والعدوان اليت تنتهجها حكومات الواليات           )أ(  
  ؛)١٢٢(تعاقبةاملتحدة امل
وجود قاعدة غوانتانامو البحرية، وهي جزء من اإلقليم الوطين احتلته الواليات             )ب(  

اجلرائم املرتكبة ضد   للتعذيب وغريه من    اً  دولياً  املتحدة على حنو غري شرعي، وتدير فيه مركز       
  ؛اإلنسانية
 البلد  ما ُيشن ضد كوبا من محالت سياسية إعالمية ُتنكر أو تشّوه ما حققه              )ج(  

  ؛على آلية حقوق اإلنسان ملنظمة األمم املتحدةاً من إجنازات وتؤثر سلب
 )١٢٣(انتشار آفة اإلرهاب بتعزيزٍ وتنظيم ومتويل مـن الواليـات املتحـدة             )د(  

بيد أن مخسة مناضلني كوبيني ضد اإلرهاب ومدافعني عن حقـوق           . من إقليمها اً  انطالق أو
يف الواليات املتحدة وخاضعني، اً  ما زالوا حمتجزين تعسفياإلنسان للشعبني الكويب واألمريكي

  ؛واء، ألقسى ضروب التعذيب النفسيهم وأسرهم على حد س
قيام الواليات املتحدة بتجنيد عمالء يف البلد يعملون ضد حرية الـشعب              )ه(  

 الكويب يف تقرير مصريه وضد األمن القومي للبلد ووحدة إقليمه الوطين، واإلبقـاء علـيهم،         
  ؛واستخدامهم

زيادة ما ترصده حكومة الواليات املتحدة من أموال وما تـستخدمه مـن            )و(  
  .ق عليه الشعب الكويب وتدمريه لتقويض النظام الدستوري الذي صّد)١٢٤(وسائل

  االستنتاجات  -خامساً  
ستواصل كوبا استطالع اخليارات املمكنة لتحسني نظامها احلايل حلمايـة حقـوق              -١٦٥

كما ستواصل توسيع نطاق التعاون الدويل مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان،             . اإلنسان
وستكون كوبا مـستعدةً علـى      . وستقدم مساعدهتا التضامنية املتواضعة ملن يطلبها من البلدان       

الدوام للمشاركة يف حوارٍ صريحٍ وحقيقي يف جمال حقوق اإلنسان، عن طريق آلية االستعراض              
  . غريها من اآلليات الكائنة، على أساس احترام كامل كرامتها وسيادهتاالدوري الشامل أو

 Notes 

 
 1 Recomendaciones 58, 59 y 60 realizadas a Cuba en su examen periódico durante el primer ciclo. 
 2 Informe Nacional de Cuba al mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. A/HRC/WG.6/4/CUB/1 de 4 de noviembre de 2008. El primer 
informe de Cuba al EPU se presentó en febrero de 2009 en el Consejo de Derechos Humanos. 

 3 El ámbito de aplicación de este informe no incluye el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de 
Estados Unidos en Guantánamo, donde se priva al pueblo cubano de ejercer su soberanía y dentro de cuyo 
perímetro se ha instalado el mundialmente repudiado centro de detenciones arbitrarias y torturas. 
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 4 Recomendaciones 1, 2, 3, 4, y 36. Esta última fue de las respondidas por Cuba en el 2009. 
 5 El marco jurídico se conforma por la Constitución de la República, así como otras normas 

sustantivas y procesales vigentes a nivel nacional, a saber: La Ley 59 de 16 de julio de 1987 (Código 
Civil); la Ley 49 de 28 de diciembre de 1984 (Código de Trabajo); la Ley 81 (Ley del Medio 
Ambiente); la Ley 14 de 1977 (Ley de Derecho de Autor); la Ley No. 24 de 1979 (Ley de Seguridad 
Social); la Ley No. 1289 de 1975 (Código de Familia); la Ley No. 16 de 1978 (Código de la Niñez y 
la Juventud); la Ley 62 de 1987 (Código Penal); la Ley No. 7 de 1977, modificada por el Decreto-
Ley 241, de 26 de septiembre del 2006 (Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y 
Económico; la Ley No.5 de 1977 (Ley de Procedimiento Penal) y otras leyes, complementan y 
establecen garantías al ejercicio en Cuba de todos los derechos humanos. 

 6 Cuba es Estado parte de numerosos instrumentos internacionales en la materia, entre ellos: la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en conflictos armados; la Convención Internacional sobre la Represión y el 
Castigo del Crimen del Apartheid; la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la 
educación; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y 
el Entrenamiento de Mercenarios. En febrero de 2008, Cuba firmó el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

 7 En el primer ciclo del EPU se informó ampliamente de la base legislativa que condujo a la 
elaboración y fundamentación de los derechos humanos, lo cual puede consultarse en el informe 
nacional de Cuba (documento A/HRC/WG.6/4/CUB/1). 

 8 En la actualidad se trabaja en la elaboración o modificación de varias propuestas legislativas entre las 
que se destacan: El Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, la Ley de Ejecución de Sanción, la 
Ley de Policía, el Código Contravencional, la Ley sobre el Tratamiento a las niñas y niños 
infractores de la Ley Penal, entre otras. 

 9 En el año 2012, se adoptó la Resolución No.2 de la Fiscalía General de la República mediante la cual 
se creó un Departamento especializado a nivel nacional, provincial y municipal para perfeccionar el 
proceso de Atención a la Población en la presentación de quejas, reclamaciones y denuncias. Entre el 
año 2007 y 2011, fueron atendidas por la Fiscalía un total de 419 mil 937 personas siendo tramitados 
sus asuntos y habiéndole asistido la razón al 26%. 

 10 En el año 2010, se adoptó la Instrucción No. 201 del Tribunal Supremo sobre el control, influencia y 
atención a sancionados que cumplen en libertad. En el 2011, se adoptó la Instrucción No. 211 , sobre 
la Metodología para la celebración del juicio oral. Además, en marzo de 2012, el Tribunal Supremo 
Popular adoptó el Acuerdo No.72, mediante el cual se dispuso la aplicación de las Reglas de Brasilia 
para las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, para brindar mayores garantías a los derechos 
de las personas en los procesos judiciales. 

 11 Recomendaciones 5 y 38. 
 12 Las tasas de ocurrencia de asesinatos, homicidios y violaciones representaron en el 2011 el 3,3, el 

1,9 y el 8,9 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. 
 13 Recomendación 6, así como la 15 de las respondidas por Cuba en 2009. 
 14 Coordinador Nacional del Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez. 
 15 El Sistema de la Radio Cubana cuenta con 133 programas dirigidos a los niños. El 50 % de los 

programas dirigidos a la niñez cuentan con la colaboración activa de los propios niños en la 
realización y confección de estos programas. De las 96 emisoras de la Radio Cubana, el 32% 
desarrollan círculos de interés con la propia niñez, donde trabajan diferentes especialidades. 

 16 Mediante la Instrucción 216 del Tribunal Supremo, se brindó mayor importancia a los procesos que 
involucren a niños, niñas y adolescentes. Se confirieron amplias posibilidades de interacción de los 
tribunales con las partes, mecanismos que se corresponden con las actuales tendencias del Derecho 
Procesal, y con los compromisos contraídos por Cuba al ratificar en 1991 la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño y los que por similar razón derivaron en el Plan de Acción 
Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, a fin de garantizar el ejercicio pleno y efectivo 
de los derechos y garantías de los destinatarios de la gestión judicial. 
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 17 Dicha metodología consiste en el establecimiento de “Reglas mínimas para la escucha de los 
menores de edad” y “Reglas para la constitución y funcionamiento del Equipo multidisciplinario en 
el procedimiento de familia, con la proforma de dictamen”. 

 18 Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables. 
 19 Recomendación 18. 
 20 Ley 16 del 28 de junio de 1978. 
 21 Recomendación 7. 
 22 El Subprograma Institucional cuenta con Hogares de Ancianos en los que hay predominio de 

hombres (65%) y del grupo de edad de 75 a 99 años (62.63%). Cuenta con 40 centenarios (0.52%). 
Es una población con algún tipo de discapacidad (71 %), donde el 41 % tiene discapacidad físico-
motora y el 30 % discapacidad mental, con algunos casos de discapacidad sensorial. 

 23 El Subprograma Hospitalario cuenta con 32 servicios hospitalarios de Geriatría. Además, existe un 
Centro de Investigaciones sobre Longevidad y Envejecimiento (CITED). 

 24 Existen 444 Equipos Multidisciplinarios de Atención Gerontológica (EMAG) en cada policlínico, 
que garantizan la atención a los adultos mayores frágiles y en estado de necesidad. Existen 224 Casas 
de Abuelos con 6 300 beneficiarios. 

 25 En la actualidad existen 12 438 Círculos de Abuelos. Estos Círculos son una modalidad de atención 
y socialización de los adultos mayores en la comunidad. 

 26 Las casas del Abuelo son instituciones sociales que brindan atención integral diurna a los ancianos 
carentes de amparo filial en absoluto o de familiares que no pueden atenderlos durante el día. En 
estos centros se les proporciona alimentación, asistencia médica y otros servicios de atención que 
satisface las necesidades de estos adultos mayores y la demanda de familiares interesados en acceder 
a un servicio de atención a tiempo parcial. 

 27 Este tipo de atención para los adultos mayores se ofrece a aquellos que viven solos o con otros 
ancianos. Son atendidos en esta modalidad 118 141 adultos mayores por 7 500 asistentes sociales 
domiciliarios que existen en todo el país. 

 28 Las 115 Escuelas de Cuidadores entrenan a las familias en el cuidado de los ancianos. 
 29 Hay 35 580 comedores de atención a la familia en el país y tiene el objetivo de asegurar la 

alimentación y el estado nutricional a un precio módico. 
 30 Han graduado a 17 000 adultos mayores. 
 31 Recomendación 41. 
 32 Ver nota 18. 
 33 Resolución No. 14 del 2011 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social. 
 34 En la Educación General se encuentran atendidos 3 582 niños, adolescentes y jóvenes con 

necesidades educativas especiales. 
 35 Entre las nuevas tecnologías están la pantalla táctil, visual voz; interruptores; teclado inteligente; 

scanner; y la imprenta Braille. 
 36 Recomendaciones 39, 40, 43, 48. Recomendación 12 de las respondidas por Cuba en 2009. 
 37 Además las mujeres constituyen el 28,6% de los ministros (8 Ministras) y el 35,6% de los 

Viceministros (42 Viceministras). 
 38 Las mujeres son mayoría en los sectores de la educación (72%) y en la salud (69.8%), el 60% de los 

médicos y el 85,7% del personal de enfermería, constituyen además el 69,3% de los Médicos 
Generales Integrales. Asimismo, las mujeres son el 53,3 % de los ocupados en el sistema de las 
ciencias, las innovaciones y las tecnologías, siendo el 48,5% de ellas investigadoras. En las unidades 
de ciencia y técnica son también el 49,4% de los investigadores. Han irrumpido en muchos sectores 
que tradicionalmente eran de hombres e incluso ocupan en ellos puestos de dirección. Un ejemplo 
palpable es la judicatura, donde las mujeres son el 77,5% de los jueces profesionales. 

 39 Recomendaciones 47 y 48. 
 40 El Tercer Informe de Cuba sobre el cumplimiento de los ODM puede encontrarse en los sitios web 

(http://www.cubaminrex.com) y (http://www.one.cu). 
 41 Recomendaciones 25, 27, 28, 48 y 50. 
 42 En Cuba funcionan más de 11 mil Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia. 
 43 Los niños cubanos se inmunizan contra la tuberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos, 

meningocóccica B y C, parotiditis, rubeola, sarampión, poliomielitis, las causadas por haemophilus 
influenzae, y la vacuna contra la fiebre tifoidea. 

 44 Entre los medicamentos que han tenido una gran repercusión están el PPG (policosanol), la 
Estreptoquinasa Recombinante, el Citoprop-P y el Heberprot, para el tratamiento del pie diabético. Se 
pueden citar además, el Leuferon Colirio, la Eritropoyetina, el Intaccglobín y el Factor de Transferencia. 
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 45 Recomendación 27. 
 46 Entre los espacios de creación conjunta para la respuesta al VIH/SIDA se encuentran el Grupo 

Operativo para el Enfrentamiento y Lucha contra el sida (GOPELS), el Mecanismo de Coordinación 
de País, la Comisión Técnica de SIDA, Grupo Técnico de ONUSIDA y las Reuniones Nacionales de 
PVIH y promotores HSH, jóvenes, promotores de condones, y más recientemente de mujeres 
seropositivas. 

 47 Recomendaciones 6, 48, 50, 55. 
 48 En el 2010, la Tasa neta de matrícula en la Enseñanza primaria era del 99,5% comprendido de 6 a 11 

años y el 99,4% de los alumnos que inician el primer grado culminan la Educación primaria 
(retención en el ciclo). 

 49 Desde el año 1961 hasta la actualidad se han graduado de los dos niveles de enseñanza un total de 2 
891 790 personas adultas. 

 50 Recomendaciones 9, 10, 44. 
 51 Anualmente se realiza, durante una semana, el Seminario Nacional para Educadores (por televisión), 

donde siempre se incluye un tema relacionado con la formación de valores y los derechos humanos. 
Existe una programación habitual televisiva dirigida a la preparación de los docentes, mediante un 
espacio denominado Para ti Maestro, que se transmite por el Canal Educativo. En el curso escolar 
2011-2012 se transmitió el programa La educación de los niños, adolescentes y jóvenes para un 
mundo sostenible. 

 52 Entre los temas que se trabajan a través de postgrados, cursos y conferencias están la tutela efectiva 
de los derechos; el conocimiento y aplicación de la Constitución; el tratamiento de principios 
jurídicos como la legalidad y la igualdad; la protección de los derechos a determinados grupos 
poblacionales como son las mujeres, las personas LGTB y los procesos jurídicos penal, civil, 
familiar, laboral, económico. 

 53 Recomendación 50. 
 54 Estos ejes temáticos son: la Salud Ambiental (Higiene Personal y Colectiva); la Educación 

Nutricional e Higiene de los Alimentos; la Educación antitabáquica, antialcohólica y prevención de 
otras adicciones; la Educación Sexual y la Prevención de las ITS/VIH/Sida; la Prevención de 
accidentes y la Educación Vial; la Convivencia y Comunicación y la Medicina Natural y Tradicional. 

 55 Recomendaciones 16 y 45. 
 56 Recomendaciones 8 y 54. 
 57 Decreto Ley 289 “De los Créditos a las personas Naturales y otros Servicios Bancarios” del 28 de 

octubre de 2011. 
 58 El Reglamento aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros concede prioridades a la 

hora de otorgar dichos subsidios, las cuales benefician en primer lugar a las familias afectadas por 
catástrofes y los casos sociales críticos. 

 59 De ellos 2 870 873 USD fueron aportados por la colaboración multilateral. 
 60 Recomendaciones 51 y 53. 
 61 Para la recomendación relativa a este derecho están vigentes las consideraciones de Cuba acerca del 

informe de la visita al país del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el Derecho 
a la Alimentación. (A/HRC/7/5/Add. 3). 

 62 Diversas regulaciones se han adoptado para ampliar el objeto social del sistema cooperativo. Las 
Resoluciones No 971/2008, del 25 de noviembre del 2008, la No 982/2011, del 8 de agosto del 2011 
y la No. 574/212, del 13 de agosto del 2012, y las Resoluciones No 90/11 del Banco Central de 
Cuba, la No 122/11 del Ministerio de la Agricultura, la No 369/11 del Ministerio de Finanzas y 
Precios y la No 121/11 del Ministerio del Turismo en la Gaceta Oficial No. 038 Extraordinaria de 15 
de Noviembre de 2011 que autoriza a comercializar, de forma mayorista, productos agrícolas al 
sector del turismo. 

 63 Todas estas formas de producción ejercen la democracia cooperativa a través de las asambleas de 
asociados que se reúnen sistemáticamente. Poseen un reglamento interno que rige su funcionamiento 
y el Estado las apoya con créditos, semillas, precios justos y maquinarias, respetando su autonomía. 

 64 El Decreto Ley 259 promulgado el 8 de julio de 2008, dispuso la entrega de tierras ociosas en 
usufructo a personas naturales y jurídicas. 

 65 Hasta el 31 de enero de 2011 se habían entregado a 161 207 personas naturales un total de 1 288 
746.5 hectáreas, de las cuales se han puesto en uso 1 013 508,6 para un 78.6 %, principalmente para 
ganadería vacuna, cultivos varios y arroz. 
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 66 Hasta enero de 2011 se habían entregado a 2 525 personas jurídicas 151 344.5 hectáreas, de las 
cuales se han puesto en uso 111 257.6 para un 73.5 % principalmente para ganadería vacuna y 
cultivos varios. De los 2 525 Expedientes de solicitud aprobados para las personas jurídicas, 1 565 
son del sistema cooperativo para un 62 %. 

 67 La agricultura urbana se desarrolla bajo el sistema de Oferta y Demanda a los consumidores. En el 
2011 existían 3 305 organopónicos, 6453 huertos y 294 sistemas de cultivos semi-protegidos . La 
Agricultura Suburbana o Peri-urbana se desarrolla en un radio de acción entre 10 y 15 kilómetros 
alrededor de las poblaciones para propiciar un mayor acceso a los alimentos y racionalizar el gasto 
de recursos en transporte. 

 68 Recomendación 19. 
 69 El país contaba al cierre de 2011 con 783 000 computadoras personales, . De ellas se estima que 18% 

están en los hogares y más del 33% en sectores sociales de la salud, la educación y la cultura. A su 
vez, 2 610 000 usuarios utilizan los servicios de Internet, de ellos 622 000 con navegación plena. 
Hay un total de 2 285 dominios registrados bajo el .cu y existían más de 500 000 páginas cubanas 
disponibles en Internet. 

 70 El bloqueo impuesto por los Estados Unidos afecta el acceso a Internet, con restricciones por 
disponibilidad de ancho de banda y elevados costos de conexión, actualmente sólo es posible a través 
de satélite. Cuba no puede acceder a tecnologías, programas y aplicaciones informáticas, incluyendo 
software libre de compañías norteamericanas. 

 71 Ver nota 69. 
 72 Recomendación 42. Recomendación 13 de las respondidas por Cuba en 2009. 
 73 Recomendación 46. 
 74 Recomendación 17. 
 75 En el 2010, el Estado destinó 4 762 millones de pesos a los gastos del régimen de Seguridad Social 

para beneficiar a 1 649 710 jubilados y pensionados, y sufragó 402.9 millones de pesos para los 
gastos de Asistencia Social, que protegieron a 118  089 familias y 185 719 beneficiarios protegidos. 

 76 Entre la ampliación de esos derechos están la extensión del derecho a la protección mediante pensión 
a los huérfanos de ambos padres, a mayores de 17 años que se encuentren estudiando en cursos 
regulares; se reconoció el derecho del viudo de 65 años o más, o incapacitado para el trabajo, y que 
dependiera del cónyuge, a simultanear su pensión con la pensión que generó la fallecida, beneficio 
que sólo se concedía a las viudas, entre otros derechos. La referida Ley ratificó que el régimen 
general de seguridad social ofrece protección al trabajador en los casos de enfermedad y accidente de 
origen común o profesional, maternidad, invalidez y vejez y, en caso de muerte, a su familia. De 
igual forma mantuvo el régimen de asistencia social que brinda protección a cualquier persona no 
apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda. 

 77 Son prestaciones monetarias que se conceden por el término de un año o superior a éste, cuando se 
demuestra la incapacidad de los miembros del núcleo familiar para incorporarse al empleo, motivado 
por situaciones de salud, discapacidad u otras causas que lo justifiquen, se verifique insuficiencia de 
ingresos para asumir la alimentación, medicamentos, el pago de los servicios básicos, y la carencia 
de familiares obligados a prestar ayuda. Son protegidos en la actualidad (hasta octubre del 2011) un 
total de 108 942 familias. 

 78 Consiste en atenciones y cuidados básicos de carácter personal, doméstico y social, que se dispensa 
en el domicilio del beneficiario y que procura apoyos complementarios a personas cuyo grado de 
discapacidad y/o validismo, le impidan un normal desempeño de sus actividades de la vida diaria. El 
Servicio ha sido priorizado para la protección de aquellos adultos mayores con discapacidad severa 
que no cuentan con amparo filial, considerándose éste el sector más necesitado de atención 
especializada. Son protegidos en la actualidad (hasta el mes de octubre del 2011) un total de 3,666 
beneficiarios. 

 79 Consiste en proporcionar a adultos mayores, personas con discapacidad y otras personas, la 
alimentación requerida para elevar su calidad de vida. Tiene como objetivo garantizar el sustento 
alimentario básico a las personas que lo requieran, mediante la oferta de alimentos elaborados y 
asimismo en la adquisición de alimentos para una dieta adecuada. 

 80 Las madres de hijos con discapacidad severa que pierden el vínculo laboral para dedicarse al cuidado 
de su hijo, por constituir la garantía de su debida atención, se le considera ése como su empleo y en 
consecuencia reciben una prestación monetaria temporal. Se reconoce el tiempo dedicado al cuidado 
de su hijo como años de servicios, a los fines de la jubilación. Son protegidas en la actualidad ( hasta 
el mes de octubre del 2011) con esta modalidad de protección, un total de 4,264 madres. 

 81 Recomendación 56. 
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 82 Existen 310 librerías, 18 casas de la trova, 464 salas de video - incluyendo 334 en los videoclubes 
juveniles -, 356 bibliotecas públicas, 267 museos y 2 carpas de circo. Más de 2 500 promotores 
culturales profesionales se desempeñan en Consejos Populares, circunscripciones y asentamientos 
poblacionales. 

 83 Recomendaciones 5 y 38. 
 84 La mayor responsabilidad se estableció en los Ministerios de Salud, Educación y Cultura, así como 

en organizaciones de la sociedad civil como la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de 
Jóvenes Comunistas. 

 85 Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales. 
 86 Recomendaciones 11 y 20. 
 87 El Marco de Acción de Hyogo es el instrumento más importante para la implementación de la 

reducción del riesgo de desastres que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas. 
 88 Se fortalecieron los sectores claves de medioambiente, vivienda, salud, planificación física, 

educación, agua y agricultura, entre otros, con el objetivo de permitir a las comunidades su 
independencia. Se trabajó sobre la base del principio de generación territorial distribuida y se 
instalaron grupos electrógenos de emergencia en objetivos económicos y sociales vitales. 

 89 Cuba creó 57 Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo con el apoyo, fundamentalmente, del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De ellos, 6 a nivel provincial y 51 
municipal con 201 Puntos de Alerta Temprana a nivel comunitario (Consejo Popular), y se han 
instalado 61 sistemas de información geográfica. Además, fueron instalados 89 puntos de alerta y 
sensores automáticos en ocho cuencas del país. 

 90 Los Acuerdos de cooperación son con Rusia, Ecuador, Argentina y Haití. Los cinco proyectos son 
con El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Haití, República Dominicana y Uruguay. 

 91 Recomendaciones 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 y 33. 
 92 Entre estos estuvieron cubrir las posiciones de la brigada médica con graduados de la Escuela 

Latinoamericana de Medicina; disponer que un mismo profesional asumiera varias actividades; sustituir 
a especialistas en anestesia, radiología y fisiatría, por tecnólogos y licenciados de estos perfiles; 
negociar con la contraparte la cancelación de servicios que no se emplearan eficientemente, etc. 

 93 En el estudio se detectaron por países las siguientes cifras de población con alguna discapacidad: 
Venezuela: 336 270; Ecuador: 279 228; Bolivia 82 087; Nicaragua: 126 313 y San Vicente y las 
Granadinas 2195, lo que evidenció una tasa de 1.54 discapacitados por cada 100 habitantes. 

 94 En el Estudio Clínico Genético Psicosocial a las Personas con discapacidad, mental y motora 
participaron Genetistas, Defectólogos, Otorrinolaringólogos, Psicólogos, Ortopédicos, 
Neurofisiatras, entre otras especialidades. 

 95 Entre las estrategias que se aplican para lograr la sostenibilidad se encuentran: garantizar la 
permanencia de las brigadas médicas cubanas, proteger la docencia y otros programas como la 
Operación Milagro y el estudio de discapacitados; sustituir unas especialidades por otras factibles 
para Cuba; diversificar los recursos humanos disponibles, incorporando a las misiones técnicos y 
licenciados, así como profesores consultantes y titulares en aras de proteger la docencia y mantener 
su calidad; ente otras. 

 96 El contingente internacionalista “Henry Reeve” fue constituido el 19 de septiembre de 2005. Han 
prestado colaboración miles de colaboradores cubanos: 688 en Guatemala, 2 564 en Pakistán, 602 en 
Bolivia, 135 en Indonesia, 54 en México, 79 en Perú, 35 en China. En noviembre del 2009 se envió 
una brigada emergente para El Salvador con 16 colaboradores, en enero del 2010 otra con 1 196 para 
Haití y en marzo de ese año 68 para Chile. 

 97 Además, con la Operación Milagro en Haití se han realizado 55 402 intervenciones quirúrgicas para 
devolver la visión a personas con catarata u otras enfermedades de la visión. 

 98 En enero de 2010, al producirse el terremoto en Haití, se encontraban trabajando en ese país 367 
colaboradores cubanos, cifra que se incrementó a 1 564 con los integrantes de la Brigada “Henry Reeve”. 

 99 En 1999 Cuba recibe 132 jóvenes haitianos para realizar estudios de medicina, en el 2011 se 
inaugura la Facultad de Ciencias de Salud en Haití con profesores cubanos, y en el 2004, 321 
estudiantes de dicho centro se trasladan a Santiago de Cuba para finalizar sus estudios. 

 100 Recomendaciones 22, 23, 31, 48 y 50. 
 101 El programa se imparte en varios idiomas: español (12 versiones); inglés (1); portugués (2) y en 

lenguas originarias como aymara(1); quechua (1); guaraní(1); tetum(1); suahili(1); creol(1) y se 
prevé hacerlo en bambaran (1). 

 102 Con Bolivia y México se firmaron convenios para la Educación Especial. 
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 103 Entre ellos se encuentran Angola, Mozambique, Laos, El Salvador, Colombia, Guatemala, Panamá, 
México, Chile, Perú. 

 104 Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), Centro de Referencia Latinoamericano 
para la Educación Especial (CELAEE), Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación 
Preescolar (CELEP), Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), Centro de Idiomas y 
Computación para extranjeros “José Martí” (CICE) y 16 Universidades Pedagógicas (UCP) en todo 
el país. 

 105 Se presta colaboración en seis países: Haití. (4), Angola (5), Mozambique (3), Mali (16), Timor 
Leste (4 ) y Pakistán (3). 

 106 En Venezuela se inició la Misión Cultura Corazón Adentro el 26 de abril de 2008. 
 107 Recomendaciones 13 y 14. 
 108 Cuba igualmente ha respaldado iniciativas y promovido pronunciamientos en el marco del MNOAL 

a favor del reconocimiento y admisión del Estado de Palestina en la ONU y en contra de la 
ocupación israelí. Cuba es Vicepresidente del Comité para el ejercicio inalienable de los derechos del 
pueblo palestino y Vicepresidente del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. 
Además, el país es miembro del Comité sobre Palestina del MNOAL. 

 109 “Prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el territorio palestino 
ocupado, incluida Jerusalén Oriental”; “Los asentamientos israelíes en el territorio palestino 
ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado”; “Aplicabilidad del Convenio de 
Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 
1949, al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y a los demás territorios árabes 
ocupados” y “Labor del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a 
los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados”. 

 110 Cuba ha denunciado reiteradamente la situación colonial en la que Estados Unidos mantiene 
sometido al pueblo puertorriqueño, negándole el ejercicio del derecho inalienable a la libre 
determinación y la independencia plenas. 

 111 La postura de Cuba parte del pleno respeto a la resolución 1514 (XV) de la AGNU y las 30 
resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial de descolonización relativas a Puerto 
Rico. 

 112 Recomendaciones 34, 36, 37, 53. Recomendaciones 1, 5, 8, 9, 10 y 11 de las respondidas por Cuba 
en 2009. 

 113 La elaboración de estos informes contribuyó al fortalecimiento del marco institucional de derechos 
humanos en Cuba. Asimismo, contribuyó a crear las herramientas y la adopción de medidas a nivel 
nacional para dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones finales de los órganos de 
tratados. 

 114 Estos informes son: el segundo informe periódico al Comité de los Derechos del Niño (2011), los 
informes combinados del 14º al 18º al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(2011) y los informes combinados segundo, tercero y cuarto al Comité contra la Tortura (2012). 

 115 Estos informes son: los informes periódicos combinados séptimo y octavo en virtud de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (2010), y el 
informe inicial en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de los niños en los conflictos armados (2011). 

 116 Cuba es parte de los siguientes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: 
Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, Convenio de la 
OIT (No. 100) sobre la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, Convención de la 
UNESCO contra la discriminación en la educación, Convenio de la OIT (No. 111) relativo a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación, Convención Internacional contra el Apartheid en 
los Deportes, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convención 
suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas 
Análogas, Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución 
Ajena, Convenio de la OIT (No. 29) relativo al trabajo forzoso , Convenio de la OIT (No. 105) 
relativo a la abolición del trabajo forzoso, Convención sobre el Derecho Internacional de 
Rectificación, Convenio de la OIT (No. 11) sobre el derecho de asociación y de coalición de los 
trabajadores agrícolas , Convenio de la OIT (No. 87) sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, Convenio de la OIT (No. 98) relativo a la aplicación de los principios del 
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derecho de sindicación y de negociación colectiva, Convenio de la OIT (No. 122) relativo a la 
política de empleo, Convenio de la OIT (No. 135) relativo a la protección y facilidades que deben 
otorgarse a los representantes de los trabajadores, Convenio de la OIT (No. 141) sobre las 
organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, Convenio de 
la OIT (No. 151) relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para 
determinar las condiciones de empleo en el Servicio Público, Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer, Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, Convención sobre el 
Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los 
Matrimonios, Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
Convención sobre los Derechos del Niño, Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, la pornografía y la prostitución infantiles, Protocolo Facultativo 
a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los 
Conflictos Armados, Convenio de la OIT (No. 138) relativo a la edad mínima de admisión al 
empleo, Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña, Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los 
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, Convenio de Ginebra relativo al 
tratamiento a los prisioneros de guerra, Convenio de Ginebra relativo a la protección debida de las 
personas civiles en tiempo de guerra, Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas en conflictos armados internacionales, 
Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Segundo Protocolo Adicional a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas en 
conflictos armados sin carácter internacional, Protocolo de la UNESCO instituyendo una Comisión 
de buenos oficios y conciliación que será responsable de buscar el arreglo de cualquier disputa que 
puede aflorar entre los Estados Partes de la Convención contra la Discriminación en la Educación, 
Convención Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 
Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, Protocolo para 
modificar la Convención sobre la Esclavitud, Convención para la protección de las expresiones de 
diversidad cultural. 

 117 Estos son los Pactos de Derechos Humanos; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Protocolo contra el tráfico Ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional; Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados; Convenio 182 
de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación; 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. 

 118 Cuba preserva su capacidad soberana de invitar, según considere oportuno, a cualquier titular. Se 
tendrá presente tanto la capacidad de asegurar el cumplimiento exitoso de los programas que 
requieren las visitas, como el impacto y contribución que las mismas puedan realizar al país y a la 
promoción de los derechos humanos en otras partes del mundo. 

 119 Recomendación 35. 
 120 Cuba continúa presentando diversas resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos y en la 

Tercera Comisión de la AGNU, tales como: “El derecho a la alimentación”, “Composición del 
personal de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos”, “El Foro social”, “Promoción del 
disfrute de los derechos culturales de todos y respeto de la diversidad cultural” , “Los Derechos 
Humanos y la solidaridad internacional”, “El uso de mercenarios como medio de violación de los 
derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”, 
“La promoción del derecho de los pueblos a la paz”, “Consecuencias de la deuda externa y de las 
obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los 
derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales”, “La promoción de un 
orden internacional democrático y equitativo”, “Fortalecimiento de las actividades de Naciones 
Unidas en el campo de los derechos humanos, a través de la promoción de la cooperación 
internacional y la importancia de la no selectividad, objetividad e imparcialidad”. 

 121 Recomendación 12. Cuba continuará presentando en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Esa resolución es respaldada 
cada año por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. 
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 122 Esta guerra económica ha durado más de cinco décadas. Hasta diciembre de 2011, el daño 
económico directo causado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo superaba los 108 mil 
millones (108,000,000,000) de dólares de los Estados Unidos, a precios corrientes, en un cálculo 
sumamente conservador. Si se toma en consideración la depreciación del dólar frente al valor del oro 
en el mercado financiero internacional, la afectación a la economía cubana asciende a un billón 66 
mil millones (1,066,000,000,000) de dólares de los Estados Unidos. 

 123 Las invasiones mercenarias; agresiones biológicas, radiales y televisivas; aliento externo a la 
emigración ilegal y violenta; planes de asesinato a sus principales dirigentes; amenazas de invasión, 
incluida en 1962; así como sabotajes y actos terroristas que han causado numerosas víctimas y 
cuantiosos daños a objetivos económicos y sociales del país. Como resultado de 681 acciones 
terroristas y una invasión mercenaria contra el pueblo cubano, todas probadas y documentadas, se ha 
producido la pérdida irreparable de la vida de 3478 mujeres, hombres y niños, mientras otros 2 099 
cubanos han quedado físicamente discapacitados por el resto de sus vidas. 

 124 Para los años fiscales 2010 y 2011, la administración del Presidente Obama destinó 40 millones de 
dólares (20 millones en cada año fiscal), a través de la USAID y el Departamento de Estado, a 
operaciones públicas dirigidas a imponer un “cambio de régimen” en Cuba. Mucho más dinero ha 
sido canalizado para acciones encubiertas de sus servicios de inteligencia. 

    


