
(A)   GE.13-17085    280913    300913 

  جملس حقوق اإلنسان
   الرابعة والعشرونالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  كوبا    
  إضافة    

 أو التوصـيات وااللتزامـات الطوعيـة   / بشأن االستنتاجات وآراء    

  والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/24/16/Add.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

19 September 2013 
Arabic 
Original: Spanish 



A/HRC/24/16/Add.1 

GE.13-17085 2 

شاركت كوبا يف الدورة الثانية من عملية االستعراض الدوري الشامل مشاركة بّناءة   -١
وقد برهنت هذه   . املوتفاعلية، وكررت تأكيد دعمها املطلق آللية االستعراض الدوري الش        

اآللية، القائمة على هنج التعاون واحلوار البّناء واملتسم باالحترام، على أهنا السبيل املالئم حلفز              
  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافة للجميع على حنو فعال

وقد أحاطت كوبا علماً، مسترشدةً هبذه املبادئ، بالتعليقات اليت أدلت هبا الوفـود               -٢
ت يف النقاش، وأوضحت اعتزامها حبث التوصيات اليت قُـدمت إليهـا خـالل              اليت شارك 

  . توصية لتقييمها الحقا٢٩٢ً، وعددها ٢٠١٣مايو / أيار١االستعراض، يف 
وخالل الشهور التالية لالستعراض، درست حكومة كوبا بعناية التوصيات املقدمـة          -٣

 هـذه التوصـيات، أُجريـت       وبغية حتديد موقفها من   . خالل استعراضها الدوري الشامل   
كما أُجري حتليل قانوين وسياسي ومؤسسي جلميع هذه . مشاورات واسعة مع اجلهات املعنية

 وزارة، ومنظماٍت من اجملتمع املدين، وجهـات  ١٦التوصيات، شاركت فيه على حنو مباشر     
  .فاعلة أخرى معنية

غة اليت قُدمت هبـا،     وتعرب كوبا يف هذه اإلضافة عن قبوهلا معظم التوصيات بالصي           -٤
 توصية، إما ألهنا توافق على مقاصدها أو تعتزم وضعها موضع التنفيذ أو ألن              ٢٣٠وعددها  

أما عن جمموعة التوصيات القليلة اليت ال ميكـن تأكيـد           . هذه التوصيات قيد التنفيذ بالفعل    
وال تؤيد  . ا هب  توصية، فقد أحاط البلد علماً     ٤٢وعددها   ،إمكانية تنفيذها يف الوقت احلاضر    

 توصية ال تتفق مع مبادئها الدستورية ونظامها القانوين الداخلي، ويتعارض           ٢٠كوبا سوى   
  .مضموهنا مع روح التعاون واالحترام اليت جيب أن تسود عملية االستعراض

التابعـة  ، تكرر كوبا تأكيد التزامها مبواصلة التعاون مع آلية حقوق اإلنسان            وأخرياً  -٥
املتحدة، وال سيما مع جملس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل           ملنظومة األمم   

وتتمسك حكومة كوبا بالتزامها مبواصلة بذل اجلهود من أجل احلفاظ على احلوار            . التابعة له 
مواضيع حقوق اإلنسان على أساس احترام كرامة وسيادة        بشأن  الصريح واملتبادل واحلقيقي    

  .الدول والشعوب كافة
وفيما يلي عرض ملوقف احلكومة بشأن التوصيات املقدمـة خـالل االسـتعراض               -٦

  : الدوري الشامل لكوبا

   بتأييد حكومة كوباالتوصيات اليت حتظى    
، ٢٠-١٧٠، ١٩-١٧٠، ١٨-١٧٠، ١٧-١٧٠، ١٦-١٧٠، ١٥-١٧٠: التوصــيات

٢٩-١٧٠،  ٢٨-١٧٠،  ٢٧-١٧٠،  ٢٦-١٧٠،  ٢٣-١٧٠،  ٢٢-١٧٠،  ٢١-١٧٠ ،
٣٧-١٧٠،  ٣٦-١٧٠،  ٣٥-١٧٠،  ٣٤-١٧٠،  ٣٢-١٧٠،  ٣١-١٧٠،  ٣٠-١٧٠ ،
٤٤-١٧٠،  ٤٣-١٧٠،  ٤٢-١٧٠،  ٤١-١٧٠،  ٤٠-١٧٠،  ٣٩-١٧٠،  ٣٨-١٧٠ ،
٥١-١٧٠،  ٥٠-١٧٠،  ٤٩-١٧٠،  ٤٨-١٧٠،  ٤٧-١٧٠،  ٤٦-١٧٠،  ٤٥-١٧٠ ،
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٥٨-١٧٠،  ٥٧-١٧٠،  ٥٦-١٧٠،  ٥٥-١٧٠،  ٥٤-١٧٠،  ٥٣-١٧٠،  ٥٢-١٧٠ ،
٦٥-١٧٠،  ٦٤-١٧٠،  ٦٣-١٧٠،  ٦٢-١٧٠،  ٦١-١٧٠،  ٦٠-١٧٠،  ٥٩-١٧٠ ،
٧٢-١٧٠،  ٧١-١٧٠،  ٧٠-١٧٠،  ٦٩-١٧٠،  ٦٨-١٧٠،  ٦٧-١٧٠،  ٦٦-١٧٠ ،
٧٩-١٧٠،  ٧٨-١٧٠،  ٧٧-١٧٠،  ٧٦-١٧٠،  ٧٥-١٧٠،  ٧٤-١٧٠،  ٧٣-١٧٠ ،
٨٦-١٧٠،  ٨٥-١٧٠،  ٨٤-١٧٠،  ٨٣-١٧٠،  ٨٢-١٧٠،  ٨١-١٧٠،  ٨٠-١٧٠ ،
٩٣-١٧٠،  ٩٢-١٧٠،  ٩١-١٧٠،  ٩٠-١٧٠،  ٨٩-١٧٠،  ٨٨-١٧٠،  ٨٧-١٧٠ ،
١٠٠-١٧٠،  ٩٩-١٧٠،  ٩٨-١٧٠،  ٩٧-١٧٠،  ٩٦-١٧٠،  ٩٥-١٧٠،  ٩٤-١٧٠ ،
١١٤-١٧٠،  ١٠٨-١٧٠،  ١٠٥-١٧٠،  ١٠٤-١٧٠،  ١٠٣-١٧٠،  ١٠٢-١٧٠ ،
١٢٠-١٧٠،  ١١٩-١٧٠،  ١١٨-١٧٠،  ١١٧-١٧٠،  ١١٦-١٧٠،  ١١٥-١٧٠ ،
١٢٦-١٧٠،  ١٢٥-١٧٠،  ١٢٤-١٧٠،  ١٢٣-١٧٠،  ١٢٢-١٧٠،  ١٢١-١٧٠ ،
١٣٢-١٧٠،  ١٣١-١٧٠،  ١٣٠-١٧٠،  ١٢٩-١٧٠،  ١٢٨-١٧٠،  ١٢٧-١٧٠ ،
١٤٥-١٧٠،  ١٤٤-١٧٠،  ١٤٣-١٧٠،  ١٤١-١٧٠،  ١٤٠-١٧٠،  ١٣٣-١٧٠ ،
١٥٢-١٧٠،  ١٥١-١٧٠،  ١٤٩-١٧٠،  ١٤٨-١٧٠،  ١٤٧-١٧٠،  ١٤٦-١٧٠ ،
١٥٨-١٧٠،  ١٥٧-١٧٠،  ١٥٦-١٧٠،  ١٥٥-١٧٠،  ١٥٤-١٧٠،  ١٥٣-١٧٠ ،
١٦٩-١٧٠،  ١٦٨-١٧٠،  ١٦٧-١٧٠،  ١٦٦-١٧٠،  ١٦٥-١٧٠،  ١٦٤-١٧٠ ،
١٩٨-١٧٠،  ١٩٧-١٧٠،  ١٩٥-١٧٠،  ١٩١-١٧٠،  ١٨١-١٧٠،  ١٧٠-١٧٠ ،
٢٠٤-١٧٠،  ٢٠٣-١٧٠،  ٢٠٢-١٧٠،  ٢٠١-١٧٠،  ٢٠٠-١٧٠،  ١٩٩-١٧٠ ،
٢١٠-١٧٠،  ٢٠٩-١٧٠،  ٢٠٨-١٧٠،  ٢٠٧-١٧٠،  ٢٠٦-١٧٠،  ٢٠٥-١٧٠ ،
٢١٦-١٧٠،  ٢١٥-١٧٠،  ٢١٤-١٧٠،  ٢١٣-١٧٠،  ٢١٢-١٧٠،  ٢١١-١٧٠ ،
٢٢٢-١٧٠،  ٢٢١-١٧٠،  ٢٢٠-١٧٠،  ٢١٩-١٧٠،  ٢١٨-١٧٠،  ٢١٧-١٧٠ ،
٢٢٨-١٧٠،  ٢٢٧-١٧٠،  ٢٢٦-١٧٠،  ٢٢٥-١٧٠،  ٢٢٤-١٧٠،  ٢٢٣-١٧٠ ،
٢٣٤-١٧٠،  ٢٣٣-١٧٠،  ٢٣٢-١٧٠،  ٢٣١-١٧٠،  ٢٣٠-١٧٠،  ٢٢٩-١٧٠ ،
٢٤٠-١٧٠،  ٢٣٩-١٧٠،  ٢٣٨-١٧٠،  ٢٣٧-١٧٠،  ٢٣٦-١٧٠،  ٢٣٥-١٧٠ ،
٢٤٦-١٧٠،  ٢٤٥-١٧٠،  ٢٤٤-١٧٠،  ٢٤٣-١٧٠،  ٢٤٢-١٧٠،  ٢٤١-١٧٠ ،
٢٥٢-١٧٠،  ٢٥١-١٧٠،  ٢٥٠-١٧٠،  ٢٤٩-١٧٠،  ٢٤٨-١٧٠،  ٢٤٧-١٧٠ ،
٢٥٨-١٧٠،  ٢٥٧-١٧٠،  ٢٥٦-١٧٠،  ٢٥٥-١٧٠،  ٢٥٤-١٧٠،  ٢٥٣-١٧٠ ،
٢٦٤-١٧٠،  ٢٦٣-١٧٠،  ٢٦٢-١٧٠،  ٢٦١-١٧٠،  ٢٦٠-١٧٠،  ٢٥٩-١٧٠ ،
٢٧٠-١٧٠،  ٢٦٩-١٧٠،  ٢٦٨-١٧٠،  ٢٦٧-١٧٠،  ٢٦٦-١٧٠،  ٢٦٥-١٧٠ ،
٢٧٦-١٧٠،  ٢٧٥-١٧٠،  ٢٧٤-١٧٠،  ٢٧٣-١٧٠،  ٢٧٢-١٧٠،  ٢٧١-١٧٠ ،
٢٨٢-١٧٠،  ٢٨١-١٧٠،  ٢٨٠-١٧٠،  ٢٧٩-١٧٠،  ٢٧٨-١٧٠،  ٢٧٧-١٧٠ ،
٢٨٨-١٧٠،  ٢٨٧-١٧٠،  ٢٨٦-١٧٠،  ٢٨٥-١٧٠،  ٢٨٤-١٧٠،  ٢٨٣-١٧٠ ،
٢٩١-١٧٠، ٢٩٠-١٧٠، ٢٨٩-١٧٠.  
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 إلمكاناتنـا   حتظى التوصيات املعدَّدة هنا بقبول حكومة كوبا، وسوف تنفَّذ وفقـاً            -٧
هدفها املتمثل يف حتقيق العدالـة    باجتاه   الظروف اليت ال تزال كوبا حترز يف ظلها تقدماً        ولتغري  
 ، أو يشكل جزءاً   قيد التنفيذ حالياً  هو  والكثري من هذه التوصيات قد ُنفذ بالفعل، أو         . الشاملة

  .من أولويات البلد املستقبلية

   هبايت أحاطت حكومة كوبا علماًالتوصيات ال    
ــيات ، ٧-١٧٠، ٦-١٧٠، ٥-١٧٠، ٤-١٧٠، ٣-١٧٠، ٢-١٧٠، ١-١٧٠: التوص

١٤-١٧٠،  ١٣-١٧٠،  ١٢-١٧٠،  ١١-١٧٠،  ١٠-١٧٠،  ٩-١٧٠،  ٨-١٧٠ ،
١٠٧-١٧٠،  ١٠٦-١٧٠،  ١٠١-١٧٠،  ٣٣-١٧٠،  ٢٥-١٧٠،  ٢٤-١٧٠ ،  
١٣٤-١٧٠،  ١١٣-١٧٠،  ١١٢-١٧٠،  ١١١-١٧٠،  ١١٠-١٧٠،  ١٠٩-١٧٠ ،
١٥٩-١٧٠،  ١٥٠-١٧٠،  ١٤٢-١٧٠،  ١٣٧-١٧٠،  ١٣٦-١٧٠،  ١٣٥-١٧٠ ،
١٨٥-١٧٠،  ١٨٠-١٧٠،  ١٧٨-١٧٠،  ١٦٣-١٧٠،  ١٦١-١٧٠،  ١٦٠-١٧٠ ،
٢٩٢-١٧٠، ١٩٦-١٧٠، ١٩٤-١٧٠، ١٨٦-١٧٠.  

الكثري من املواضيع املطروحة فيها أو      كوبا   هبذه التوصيات، وتنفذ     حتيط كوبا علماً    -٨
 لطريقة صياغة بعضها، ال ميكـن تأكيـد إمكانيـة       ونظراً. تتخذ خطوات من أجل تنفيذها    

للقـوانني الكوبيـة والعمليـات       إذ سيواصل البلد  حتليلها وفقاً     . تنفيذها يف الوقت احلاضر   
الـذي  لنظام السياسي مبا حيفظ سيادته وهو النظـام         االيت حتكم   املؤسسية يف البلد واملبادئ     

  .الشعب الكويباختاره 
وفيما يتعلق بالعديد من املواضيع املطروحة يف هذه التوصيات، تـود كوبـا اإلدالء      -٩

  : بالتعليقات التالية
على أي من املعاهدات الدولية بقدرٍ بالغ من الـصرامة          دنا عملية التصديق    يأخذ بل  •

ويلزم لذلك  .  كامالً  لتنفيذ ما اُتفق عليه تنفيذاً     ويشكل هذا السلوك ضماناً   . واجلدية
إتاحة الوقت الكايف إلجراء حتليلٍ ألحكامها، وعملية مشاورات واسعة بشأهنا مـع            

ليـلٍ للـسياسات والـربامج      املؤسسات املعنية، ودراسٍة دقيقة للنظام القانوين، وحت      
النافذة، بغية ضمان توافق االلتزامات الدولية اليت ُيقترح على كوبا تقـدميها مـع              

   وواقع البلد السياسي واالجتماعي؛التشريعات الوطنية
وتؤكد كوبا عزمها الثابت على مواصلة التعاون مع اجلهات املمثِّلة آللية حقـوق               •

ويويل البلـد   . تحدة، القائمة على أسس غري متييزية     ملنظومة األمم امل  التابعة  اإلنسان  
  هلذه املسألة؛ دائماًاهتماماً

فنحن نؤيد إلغاءهـا مـىت هتيـأت        . ، تنفيذ عقوبة اإلعدام   وتعارض كوبا، فلسفياً   •
هـا أو   وتتفهم كوبا حجج احلركة الدولية اليت تقترح إلغاء       . األحوال املناسبة لذلك  

 وقفها االختياري وحتترمها؛
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 البلد بنظامٍ مشترك بني املؤسسات واسعٍ وفعال، يشمل مشاركة املنظمات           وحيظى •
غري احلكومية، هبدف تلقي أي شكاوى أو التماسات فردية أو مجاعية بشأن التمتع             

كما يقـّيم   .، والرد عليها  بأي من حقوق اإلنسان، ومعاجلة هذه الشكاوى إجرائياً       
ربامج النافذة يف جمال تعزيز ومحايـة       هذا النظام مدى فعالية اآلليات والسياسات وال      

التمتـع  رفع درجة حقوق اإلنسان ويتابع تنفيذ التوصيات اليت يراها مناسبة ملواصلة  
 حبقوق اإلنسان يف كوبا؛

وتضفي كوبا الطابع املؤسسي على نظامٍ من احملاكم املستقلة على رأسها احملكمـة              •
اصها، وتكفـل مـشاركةً     العليا، تعمل كمحاكم كلية، ويتفق تشكيلها مع اختص       

م مجيـع   ولدى كوبا نظام عدالة جنائية، كما تقـدَّ       . شعبية واسعة يف إقامة العدل    
 للتشريعات النافذة، األمر الذي يكفل للمتـهمني نزاهـة          الضمانات اإلجرائية وفقاً  
 التها واحلصول على كامل الضمانات؛جلسات االستماع وعد

 يف كوبا ممتلكاٍت يف خدمـة الـشعب       وتشكل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت    •
والعقبة الرئيسية احلائلة دون توسيع نطاق خدمة اإلنترنت يف كوبا هي احلصار            . بأسره

بيد أنه تتوافر اإلرادة الـسياسية      . الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على بلدنا      
دة إمكانية اتصال للتغلب بطرقٍ بديلة على العقبات اليت يفرضها احلصار على البلد وزيا

فيما اختذه البلد من خطـوات      ويتمثل ذلك   بشبكة اإلنترنت قدر املستطاع،     الكوبيني  
  ملعين باالستعراض الدوري الشامل؛عقب العرض الذي قدمه أمام الفريق العامل ا

وتويل كوبا أمهيةً كربى ال حلماية احلق يف حرية التعبري ويف حرية التجّمع فحسب،               •
ضا، إذ حيظى هذان احلقان باملرتبة الدستورية وقد أُنفـذا يف النظـام     بل لتعزيزمها أي  
  .القانوين للبلد

   بتأييد حكومة كوباالتوصيات اليت ال حتظى    
، ١٧٢-١٧٠، ١٧١-١٧٠، ١٦٢-١٧٠، ١٣٩-١٧٠، ١٣٨-١٧٠: التوصــــيات

١٧٩-١٧٠،  ١٧٧-١٧٠،  ١٧٦-١٧٠،  ١٧٥-١٧٠،  ١٧٤-١٧٠،  ١٧٣-١٧٠ ،
١٨٩-١٧٠،  ١٨٨-١٧٠،  ١٨٧-١٧٠،  ١٨٤-١٧٠،  ١٨٣-١٧٠،  ١٨٢-١٧٠ ،
١٩٣-١٧٠، ١٩٢-١٧٠، ١٩٠-١٧٠.  
ال حتظى هذه اجملموعة الضئيلة من التوصيات بتأييد حكومة كوبا، ذلك أهنا متحيزة               -١٠

، ُتعزى إىل حماوالت لتشويه مسعة كوبا من جانب من يأَبون،      زائفة وقائمة على أسس     سياسياً
إذ ال تتفـق    . وع وحق الشعب الكويب يف تقرير املصري      تطلعاهتم إىل اهليمنة، قبول التن    سبب  ب

  .هذه التوصيات مع روح التعاون واالحترام اليت تقتضيها هذه املمارسة

        


