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 يةعملية التشاور الاملنهجية و  -أوال   
هممذا التقريممر الامم ة الممع  ممدأت  عممد وقممدث وقريممر كمموس الامما      ليممة ا سممتعرا  يشممم   -1

 .التوصيات الع قبلها البلد خالل اجلولة الاانية من ا ستعرا الدوري الشام ، ويركز على 
مممممن  تلمممم  الممممو ارات مؤلمممم  و غممممر   عممممداد هممممذا التقريممممر، أنشمممم  فريمممم  عممممم  و مممم ،  -2

مممر عمليمممة متا عمممة التوصممميات  عمممن ا سمممتعرا  المممدوري الشمممام  الصمممادرة واملؤسسمممات العاممممة، يمسي
وأجممرم مشمماورات  ممة وموعممة واسممعة مممن لة؛ ذات الصممم املعلومممات واصاصمما ات ونظيمم؛ السمما  

 .منظمات اجملتمع املد فيها ذه العملية، مبا اجلهات املعنية هب

 يف كواب تهااإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي -اثنيا   
خالل الا ة قيد ا ستعرا ، استمر سراين احلصار ا قتصادي والتجماري واملماا المذي  -3

الو ايت املتحدة على كوس، مع وشديد وطبيقمه خمارن نطماحل احلمدود اصقليميمة، و  سميما  وارضه
حلقموحل اً صمارخاً ووشك  هذه السياسمة العقبمة الرسيسمية أممام ونميمة كموس وانتهاكم. يف القطاع املاا
ويف هذا السياحل الصعب، واص  البلمد  امرا  التقمدم يف عمليمة  مديج  وذجمه . اصنسان لشعبها

 .ية ا قتصادية وا جتماعيةمللتن
املتعلقمممة وثيقمممة ال، اعتممممدت اجلمعيمممة الو نيمممة للسممملطة الشمممعبية 2017ويف ازيران/يونيمممه  -4

لتنمية لية  نطة الو اخلسس  تصور النموذن ا قتصادي وا جتماعي الكويب للتنمية ا ش اكية، وأ  
 .(1)زيز النظام املؤسسي للبلد، الع وساهم يف وع2030ا قتصادية وا جتماعية اىت عام 

 اً صممكر  44صممدحل البلممد علممى قممد و . لتزامهمما سملعممايد الدوليممة حلقمموحل اصنسممانسكمموس ووتشممبج   -5
يف املاسمة(، وهمو مما  عم  كموس  72,13)أي  61من الصمكو  الدوليمة حلقموحل اصنسمان البماله عمددها 

 .ضمن وموعة الدول األعضا  يف األمم املتحدة الع صدقت على أكّب عدد من هذه الصكو 
 182، أودعت كموس صما التصمدي  علمى ا وااقيمة رقمم 2015أيلول/سبتمّب  28ويف  -6

وموعمممة البلممدان األعضممما  يف وانضمممت  ممذلا    سممموأ أشممكال عممم  األ امممال، املتعلقممة رظممر أ
 .األساسية هلذه املنظمة ةمنظمة العم  الدولية الع صدقت على ا وااقيات الاماني

، انضمممت كمموس     روووكممول منممع وقمممع ومعاقبممة ا  ممار 2013ازيران/يونيممه  20ويف  -7
كممم   وااقيممة األمممم املتحممدة ملكافحممة اجلر ممة املنظمممة سألشممخا ، وصاصممة النسمما  واأل اممال، امل

 .عّب الو نية
 سمممة   ممماره املؤسسمممي ونظاممممه القمممانو  ممممن خمممالل وعمممديالت و ويواصممم  البلمممد وعزيمممز  -8

ويف   ممار . ومق اممات وتمموا م مممع ااتياجممات اجملتمممع الكممويب ومممع املعممايد الدوليممة يف هممذا اجملممال
و ممديج ووعممدي  ونقممي   ملتنميممة ا قتصممادية وا جتماعيممة، جممر عمليممة  ممديج النممموذن الكممويب ل
 .ووجد معايد أخرم قيد الدراسةيف اة عدد كبد من املعايد القانونية، 

 116سممممن قممممانون العممممم  اجلديممممد، القممممانون رقممممم  ممممدر اصشممممارة    ويف هممممذا الصممممدد،  -9
عمن املعممايد املكملممة  الً ، فضمم2014ازيران/يونيمه  17، الممذي دخم  ايممز النامماذ يف 2013 لعمام
التحسة عملية متطلبات روعيت ،  شأنهخالل عملية  عداد مشروع هذا القانون والتشاور . و له
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جلنممة خممّبا  منظمممة العممم  الدوليممة املعنيممة للنممموذن ا قتصممادي والتوصمميات الصممادرة عممن  ةاجلاريمم
 . تطبي  ا وااقيات والتوصيات

العمم ، ومال ويعز  هذا القانون اجلديد احلمايمة القانونيمة ملبمدأ املسماواة وعمدم التمييمز يف  -10
مبمدأ واعت ممد . ويعيد أتكيد ا لتزام  كاالة احلرية النقا ية وا  التنظيم النقايب واملااوضمة اجلماعيمة

يمممة، ووكممموين منظممممات نقا اجلمعيمممات ا عممم اق رممم  العممممال يف ا نتسممماإ  شمممك   ممموعي    
الممذي دافممع عنممه  ويلمبممدأ الواممدلاً ووفقمم ها، صممرق النظممر عممن  بيعممة عقممود عملهممم أو خصاسصمم

 .العمال الكو يون على مر التاريخ
سألشمكال اجلديمدة صدارة املمتلكمات  ةروبطممويف وال العمالة،  دأ نااذ أاكام عديدة  -11

وممن  مة .  طمات التعاونيمةوونظيم العم ، ممن خمالل ووسميع نطماحل العمم  للحسماإ اخلما  والرا
ألشممخا  املكاولممة لمايممة احلالضممما ت و وعزيممز األهممداق الممع وسممعى هممذه املعممايد     قيقهمما 

املشم كة مؤسسمات األعممال العاملة يف مؤسسات القطاع غد احلكومي، مبن فيهم العماملون يف 
 .األجنيبذات رأس املال و 

 شمممأن " 339مرسممموم القمممانون رقمممم ن جمممرم سممم، 2016كمممانون األول/ديسممممّب   8ويف  -12
"املعمدل لممنظم الضممان ا جتمماعي اخلاصمة فيممما  340أموممة املمرأة العاملمة" ومرسمموم القمانون رقمم 

 . يتعل  رماية األمومة"
ألسمممرة األم واألإ، و صممما  اجديمممدة لاً اقوقممموينشممم   339مرسممموم القمممانون رقمممم  ويعمممز  -13

القاصممرين، ويشممجع علممى املزيممد مممن التكاممم  أل نمما  امحايممة األمومممة ورعايممة  غممر   صمماة عامممة، 
. جهمممما فيمممممهادم سمممممتمرار املممممرأة يف العممممم  و عمممممادة و ممممن  امممموافز  األسممممري يف رعايممممة األ امممممال، 

 جمما ة يف امما ت ا سممتاادة مممن  ،340مرسمموم القممانون رقممم  ددملممرأة العاملممة،  مميتعلمم  س فيممماو 
البمدل احلصمول علمى احلم  يف الال ممة  كتسماإ ممدة املسماتات  احلمواد،،ر  أو املماألمومة أو 

 .(2)من واجب املساتة يف نظام الضمان ا جتماعياملرأة يف هذه احلا ت املاا، ويعاي 
 ديلممة  مكتممب املممدعي العممام للجمهوريممة سممبالً أاتح ، 2014ومنممذ وشممرين الامما /نوفمّب  -14

هذه  تي وو. لسكان و/أو شكاواهمشواغ  امعاجلة  ليات نطاحل ملوا نة، هبدق ووسيع خلدمة ا
املسمممماس  املتصمممملة رمايممممة اقمممموحل اصنسممممان املكاولممممة هلممممم، ويكامممم  يف لممممموا نة املشممممورة لالسممممب  
، و  سميما لكبمار السمن واألشمخا  املمدعي العمام  مكانية اللجمو     مؤسسمةوعزيز ها استخدام  

   ا نتقمال م، ألي سمبب  خمر، يتعمذر علميه ملمن، أو املسملو ة امريتهمذوي اصعاقمة واتتجمزين و 
 .(3)الوادات التا عة ملكتب املدعي العام للجمهورية يف البلد

الرئيساية يف جماات تعزياز حقاوق اإلنساان ومحايتهاا يف   والتحادت  النتائج -اثلثا   
 كواب منذ االستعراض السابق

 احلقوق املدنية والسياسية -ألف 
 احلق يف احلياة  

 .لبلدمن أولوايت اوشك  محاية ا  مجيع الكو ية يف احلياة أولوية قصوم داسمة  -15
األفعمممممال المممممع  مممممدد ايممممماة ملمممممروكيب علمممممى عقممممموست شمممممديدة العقممممموست ويمممممنو قمممممانون  -16

املسممؤولية اجلناسيممة عنممدما وكممون ولمما األفعممال  مجممة وممزداد اممدة و . األشممخا  وسممالمتهم البدنيممة
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أو عنممدما  ،أو السمملطة، أو عممن اسممتغالل االممة عجممز الضممحيةعممن سممو  اسممتعمال الصممالايات 
 .يروكبها موظ  أو وكي  عام

اوااقيمة مناهضمة واختذت احلكومة التدا د الال مة ملنع ونايذ اصجرا ات اتظمورة مبوجمب  -17
 هانمممة هممما  وااقيمممة الدوليمممة حلمايمممة مجيمممع األشمممخا  ممممن ا ختاممما  القسمممري، سعتبار االتعمممذيب و 
 .للمعايد الو نية والدولية يف هذا اجملالاً صنسانية وانتهاكللكرامة ا

امموري للطعممن يف عممدم مشممروعية النتصمماق ا  لممب  املاممول أمممام اتكمممة سممبي  يشممك  و  -18
إلجمرا ات والضمما ت املنصمو  عليهما للحما ت أو ا اتجما  املخالامة لاا ت سلب احلريمة و 
، عاجلمت 2017وازيران/يونيمه  2010وخالل الام ة املمتمدة مما  مة عمام . يف الدستور والقانون

واكمممممت منهممما دعممماوم وقبلمممت الطلمممب يف  ممما  . للمامممول أممممام اتكممممةدعممموم  156اتممماكم 
 .سصفران الاوري عن اتتجز

القضممماة املكلامممة مبراقبمممة األشمممخا  األنشمممطة املوجهمممة    الاممم ة ولممما خمممالل  تووعمممز   -19
 اونسمقهوهمي أنشمطة ورعمايتهم، و تموجيههم شمرو  املفران اصالذين ي نهون عقوس م وهم يف االة 

همممممؤ    اجتماعيمممممة واكوميمممممة لضممممممان  عمممممادة  دمممممماناً تطلمممممب جهمممممودوواتكممممممة الشمممممعبية العليممممما 
 .ملا ونو عليه قواعد  وكيواً ، ونايذاً ومهني اً اجتماعي األشخا 

وخيضممع اسممتخدام األسمملحة ملراقبممة شممديدة الصممرامة مممن قبمم  السمملطات املختصممة، ريممج  -20
و  ي سمم   بيمع األسملحة الناريمة اتلي. يقتصر استخدامها على أنشطة الدفاع عن البلد والنظام 

 .و  س  ار هبا وليس من السه  احلصول عليها
ويعاقممب القممانون علممى أخطممر ه. كالميممع أشممجب و ممري مكافحممة العنمم   ممة األشممخا  -21

ع مكتممب املممدعي العممام للجمهوريممة ، وقيمم2016ويف عممام . ، مبمما يف ذلمما العنمم  العمماسليمظمماهره
( لإل مال  عمن ياوااحل للتعاون من أج  استخدام السبي  البدي  )اهلماواعلى وا اد املرأة الكو ية 

طممردة لتعزيممز وشممبع السممكان  اقافممة وسصضممافة    ذلمما، و بممذل جهممود م. ال العنمم  ضممد املممرأةفعممأ
اً، جممداً و  يممزال معممدل شممعور املمموا نة سنعممدام األمممن منخاضمم. القضمما  علممى السمملوكات العنياممة
 .و  سيما مؤشرات جراسم القت 

يف كوس اً و  يوجد االي ،ومل وصدر اتاكم أي اكم سصعدام منذ وقدث التقرير السا   -22
 .أي م دان هبذه العقو ة

. ووضممم ووشممك  محايممة ايمماة األشممخا  سمملييب احلريممة أولويممة سلنسممبة للحكومممة الكو يممة -23
اللوا م لضمان احلم  و  وما يكاي من املوارد ة وممرضة  بيةمجيع السجون مراف  صحية وموظا

ويف االمة وعمذر العمالن داخم  نظمام السمجون، يتمتمع النزيم   ضمما ت . يف الرعاية الطبية اجملانيمة
 .ول على الرعاية يف شبكة املستشايات الو نية، دو ا متييزاحلص
وكممذلا ملممن ؛ ر ملممومممن الواجممب ومموفد الرعايممة الطبيممة ألي نيتجممز أو سممجة يشممعر س -24

 .لعالن، و ن مل يطلبوا ذلا   ااجة ريتبة أهنم 
كمممام و مممة أا. ومتمممارمس مراقبمممة صمممارمة لتامممادي  يمممذا  األشمممخا  سممملييب احلريمممة ألناسمممهم -25

 .قانونية لتاادي وقوع وفيات يف مراف  ا اتجا  واحلبس
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ومل وقتصممر كمموس علممى محايممة أرواح موا نيهمما،  مم  سمماتت يف  سممة الظممروق املعيشممية  -26
 .والصحية للشعوإ واألمم األخرم، من خالل مشاريع التعاون الدوا واملساعدة التضامنية

. املمممد  محايمممة أرواح مجيمممع السمممكان وصمممحتهمويف اممما ت الكممموار،، يكاممم  نظمممام المممدفاع  -27
يف سممبي   نامماذه، علممى أتممو ممما أتكممد خممالل مممرور  خر جهممد و  ممماليممدي وأاتح هممذا املبممدأ، الممذي   

 .الوفيات  سبب الكوار، يف مستوايت منخاضة جداً معد ت  عصاري ماثيو و يرما القوية،   قا  

وتكوي  اجلمعياا  والتجما   وحرية الرأي والتعبري. احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة  
 السلمي

منذ وقدث التقريمر السما  ، وواصم  وعزيمز وما ت املشماركة لتمكمة الشمعب ممن ممارسمة مجيمع  -28
و ممري ذلمما سسممتمرار، لمميس . ألاكممام الدسممتور والقمموانةاً احلممرايت الارديممة واحلقمموحل السياسممية، وفقمم

 . خالل  تل  عمليات  دارة الشؤون العامةاً أيض  ا فقط خالل ف ات ا نتخاست، و 
فيممما يتعلمم  سحليمماة السياسممية اً و ممري يف البلممد نقمما  واسممع  شممأن أكاممر املواضمميع ونوعمم -29

ووتمي  ككم .   العماملعلى صمعيد وا قتصادية وا جتماعية والاقافية، سوا  على الصعيد الو   أو 
عالم اجلماهدي األخرم، المع وكتسمي  ما ع اهليئمات العاممة، هيئة التلازيون واصذاعة ووساسط اص

اصممول السممكان علممى املعلومممات الصممحيحة يف الوقممت املناسممب، وويسممر مشمماركتهم يف مناقشممة 
 .القضااي الو نية والدولية الراهنة

وخالل السنوات األخمدة، وزايمد اسمتخدام  ليمات التعبمد عمن المرأي المع وتيحهما وسماسط  -30
قضمااي  شمأن  سهمم رااملتااة للسمكان ص مدا  ومناقشمة الرقمية، ووعز ت اخليارات املختلاة اصعالم 

 متنوعة للغاية.
نشمما  اهليئممات احلكوميممة لالشممعب مراقبممة واسممتمر العممم  مممن أجمم   ايدة مسممتوم فعاليممة  -31

 .واملمالة املنتخبة واملوظاة العامة
ّبملممممانية و خبمممميهم و سممممنت  دارة األجهممممزة ووو ممممدت العالقممممة املنهجيممممة  ممممة النممممواإ ال -32
ووعممز ت مسممؤولية املمموا نة مممن خممالل التشممجيع الممداسم علممى مشمماركة . نممة للسمملطة الشممعبيةاملكور  

السمممكان  شمممك  مباشمممر يف وصمممميم وونايمممذ السياسمممات والمممّبام  المممع وعممما  املشممماك  المممع  مممري 
 ة. ديدها ويف املراقبة الاعالة لنشا  احلكوم

 12 589، أجريممت انتخمماست جزسيممة للسمملطة الشممعبية، أفضممت    انتخمماإ 2015ويف عممام  -33
ماليمة  7وممارس ام  ا قم اع  شمك   موعي . يف اجملالس البلدية التا عة للسلطة الشمعبية وسً مند
و ممماو ت ؛ يف املاسمممة ممممن املممموا نة املمممؤهلة للتصمممويت 88,30ألممم   خمممب، أي امممواا  563و

 .يف املاسة 92صحيحة نسبة األصوات ال
ملممما يمممنو عليمممه دسمممتور اجلمهوريمممة اً ، دعممما ولمممس الدولمممة، وفقممم2017ويف ازيران/يونيمممه  -34

املنمدو ة يف  ختيمار ، "قمانون ا نتخماست"،    انتخماست عاممة 1992لعمام  72والقانون رقمم 
والنمواإ يف اجلمعيمة واملنمدو ة يف ومالس املقا عمات ؛ اجملالس البلدية لو ية مد ا سنتان ونصم 

 .الو نية للسلطة الشعبية لو ية مد ا مخس سنوات، على التواا
، جممرت اجلولممة األو  مممن انتخمماست املنممدو ة يف 2017وشممرين الامما /نوفمّب  26 يفو  -35

وووجمه  شمك   موعي    صمنادي  . منمدوسً  11 415اجملالس البلدية، المع أفضمت    انتخماإ 
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يف املاسمممة ممممن املممموا نة  89,02وهمممو مممما  اممم  اً،  خبممم 183  ق و 610 وماليمممة 7ا قممم اع 
. 2015املممؤهلة للتصممويت، وهممو رقممم أعلممى مممن الممرقم املسممج  خممالل ا نتخمماست اجلزسيممة لعممام 

 .يف املاسة 91,79و لغت نسبة األصوات الصحيحة 
 1 103ا نتخمماست، يف  لقممانوناً كممانون األول/ديسمممّب، أجريممت اجلولممة الاانيممة، وفقمم  3ويف  -36

للقممواسم اتدثممة يف املراكممز ا نتخا يممة اً ومممن وممموع النمماخبة املسممجلة وفقمم.  لديممة 153يف دواسممر 
(، ممممممممارس احلممممممم  يف  خبممممممماً  769  ق و 306مليمممممممون و 1) 3 225املعنيمممممممة البممممممماله عمممممممددها 

يف املاسمة ممن  93,49ومبما يقمارإ . يف املاسمة 74,80وهمو مما  ام  اً، كو يم  977 483 التصويت
منممدوإ، ووعممة سلتمماا علممى داسممروة  جممرا  جولممة  لاممة  1 101األصمموات الصممحيحة، انت خممب 

 . نتخاإ مماليهما
يف املاسمة  8,5و. (4)و در اصشارة    املشاركة النشطة للشباإ يف عمليات صنع القمرار -37

،  المممون الطمممالإ سمممنة 35( همممم شمممباإ وقممم  أعممممارهم عمممن 52ممممن أعضممما  الّبملمممان الكمممويب )
منممممدويب الممممدواسر ضمممممن ويبلممممه عممممدد الشممممباإ . والشممممباإ العمممماملة مممممن  تلمممم  شممممراس  اجملتمممممع

، 2015ويف ا نتخماست البلديمة لعمام . 678ا نتخا ية وأعضا  هياك  احلكمم اصقليميمة امواا 
ة يف املاسمممة ممممن املنمممدو ة املنتخبممم 15سمممنة  30و 16شمممك  الشمممباإ مممممن وممم اوح أعممممارهم  مممة 

وأاتاممممممت اجللسممممممات الّبملانيممممممة املعقممممممودة يف . منممممممدوسً  12 589)املستشممممممارين( البمممممماله عممممممددهم 
مؤسسمممات التعلممميم الامممانوي األساسمممي ومممما قبممم  اجلمممامعي واملعاهمممد التقنيمممة املتعمممددة التخصصمممات 

لآلرا   ة أعضا  الّبملان والشباإ  شأن مواضيع ما  النظمام السياسمي اً مامر  واجلامعات، وباد ً 
 .الكويب وا نتخاست

تصور النموذج االاتصادي واالجتماعي الكاو  وثيقة ويف   ار عملية التشاور  شأن  -38
أسااااس االااااة الوطنيااااة للتنميااااة االاتصااااادية واالجتماعيااااة حاااا  وثيقااااة و  للتنميااااة االياااا اكية

ممنهم شمباإ،  500 000 كويب، أكامر ممن  600 000شار  أكار من مليون و ،2030 عام
وسلتممماا    وعمممدي  جمممز  كبمممد مممممن اً مق اممم 208 161 عمممن أسمممارتاً، اجتماعممم 47 470 يف

 .ا األصليةمأو صيغتهالوثيقتة  ام وممْين  نيتوم 
 2 802 459ويف   ممار العمليمممة التشممماورية السممما قة  عتممماد قمممانون العمممم  اجلديمممد، شمممار   -39

ممممن املق امممات البممماله يف املاسمممة  90وأ دمممم  يف همممذا القمممانون ًا.  معممم 69 056يف  عمممامالً 
 .هذه العملية خالل املقدمة 171 680عددها 

و  وممممزال و كامممم  ملنظمممممات اجملتمممممع املممممد  صممممالايات واسممممعة و مكانيممممة وقممممدث ا ق ااممممات  -40
 .واملشورة واآلرا  واختاذ القرارات يف   ار ممارسة الد قرا ية التشاركية املكرسة يف النظام الدستوري

بممادرة التشممريعية، يقمم ح  عمم  منظمممات اجملتمممع املممد  الكممويب قمموانة لتعزيممز ويف   ممار امل -41
ووناقشمممها اجلمعيمممة الو نيممة للسممملطة الشمممعبية وم قميمهممما اقمموحل اصنسمممان لمممبع  السممكان أو كلهمممم، 

عممم  دخممال وعممديالت علمممى وعلممى سممبي  املامممال، اقمم ح ا مماد املممرأة الكو يمممة ودم .  غممر  اعتمادهمما
وممة املمرأة العاملممة لتيسمد املسماواة  مة املممرأة والرجم  يف ممارسمة ام  املشمماركة يف القمانون املتعلم   م

وعلى غمرار . ور ية األ نا  ادياي الو دة، مع ضمان اصجا ة املدفوعة األجر وا اتااظ سلوظياة
منظممات أخمرم ممن منظممات    جانمب ذلا، شار  ا  اد املركزي للعمال الكو ية  نشا ، 

 .املد ، يف عملية  عداد ومناقشة مشروع قانون العم  السارياجملتمع 
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 ذلممما كاالمممة ممارسمممة احلممم  يف التنظممميم النقمممايب واملااوضمممة اجلماعيمممة،  وصممم واسمممتمرت   -42
و مدخول قمانون العمم  اجلديمد ايمز الناماذ،  سمن مسمتوم . ممن أشمكال املشماركة يف كموس شكالً 

 وعي    اجلمعيات ووكوين منظمات نقا يمة، مبما   قرار ومحاية ا  العمال يف ا نتساإ  شك 
 .يف ذلا يف القطاع غد احلكومي

 لقموةا وممن ومموع. نقا ة و نية، منشأة وفم  مبمدأ التنظميم الارعمي أو القطماعي 16و ة  -43
يف  2 818 523ويعمم  ممنهم و. عمامالً  3 270 195 العاملة النشيطة، ينتسب    النقاست

 .يف القطاع غد احلكومي 287 481وكومي القطاع احل
ويشمار  . ونايذها ورصدهايف ووشار  النقاست يف وضع خطط التنمية وميزانية الدولة و  -44

ممالوها يف مجيع عمليات  عمداد القموانة يف وماا العمم  والضممان ا جتمماعي، و مري التشماور، 
 . الكيا ت املهنيةيف اا ت عديدة،  شأن مشاريع القوانة مع مجعيات العمال يف

 املعلوما  واالتصاال   احلصوت على املعلوما  م  خالت تكنولوجيا  
وممممال املعلومممممات وا وصممما ت، وكمممذلا يف  تاصممم   مممو شممممام  يف وطمممور وكنولوجيممما -45

 .احلصول عليها
. 2016و 2014مليمممو  خمممط هممماواي  مممة عمممامي  ز هممماً وسممجلت خدممممة اهلممماو   مممو  -46

المع يصمعب وولما دمة اهلاواية يف املنا   الرياية، مبا يف ذلا املنا   اجلبلية ويتواص  انتشار اخل
خمط هماواي  600 000 كامر ممن اً ووتوسع شبكة اهلواو  اتمولة اخللوية وقريبم. الوصول  ليها

يف املاسممممة  85ووتجمممماو  نسممممبة املسممممتايدين مممممن هممممذه اخلدمممممة ؛ 2015سملقارنممممة مممممع عممممام  سممممنوايً 
 . السكان من
قاعممممة مجاعيممممة لتصمممما   630وووسمممع نطمممماحل خدمممممة اصن نممممت العامممممة  تمممموفد أكاممممر مممممن  -47

(، ويتممي  ذلمما WiFiفضمما  عممام لتصمما  اصن نممت  تقنيممة واي فمماي ) 400اصن نممت وأكاممر مممن 
ويف الوقممت الممراهن، . يف املاسممة مممن  لممدايت البلممد 100ا سممتاادة مممن خدمممة اصن نممت العامممة يف 

و مدأ التسموي  التمدر ي . ألم  شمخو 529ماليمة و 4ات اصن نت يبله عدد مستعملي خدم
 .خلدمة اصن نت املنزا

مممن خممالل اخلممدمات وذلمما  ،الرقميممةالممدفع عممّب الوسمماس  ووزايممد اسممتحدا،  مكانيممات  -48
وأجهممزة  ،املصمرفية اهلاوايمة، واخلممدمات املصمرفية عممن  عمد، والعمليمات املصممرفية عمّب اهلمماو  النقمال

 .الصرق اآلا
و  ومممممزال  مممممة  مممممدايت كبمممممدة وتماممممم  يف ارواممممماع وكمممممالي  التكنولوجيمممممات ويف احلصمممممار  -49

 .األمريكي الذي يؤثر، ضمن مساس  أخرم، يف استاادة كوس من شبكة اصن نت

 محاية احلق يف املساواة وعدم التمييز  
مممممن خممممالل القمممموانة والممممّبام   اسممممتمر موقمممم  اصدانممممة الداسمممممة جلميممممع أشممممكال التمييممممز -50

ويعاقمممب قمممانون . ويقمممر الدسمممتور مبمممدأ املسممماواة  مممة مجيمممع املممموا نة واظمممر التمييمممز. والسياسمممات
 .العقوست على مجيع أشكال التمييز



A/HRC/WG.6/30/CUB/1 

GE.18-03367 8 

ومنهمما، .  لاممات التمييممز العنصممريالقضمما  علممى ووواصمم  ونايممذ اصجممرا ات الراميممة     -51
ميع جل لإلر، األفريقي للسكان يف الّبام  واملناه  الدراسية على سبي  املاال،  عطا  قيمة أكّب

كّب على استحدا، قميم مناهضمة أوال كيز  قدر ؛ وساسط اصعالم اجلماهدييف النظم التعليمية و 
ووعزيممز ؛ و فسمماح ومما ت للنقمما  والتاكممد  شممأن املسمماس  املتصمملة سلتمييممز العنصممري؛ للعنصممرية

وونايذ سياسات و رام  عاممة وسماعد يف احلمد  ؛ة على التعبئة اجملتمعيةاس اويجيات العم  القاسم
 .من أي اختالق نيتم   ة الائات السكانية

ممن اً شمك  جمز ووأ نشئت جلنة خوسيه أنطونيمو أ مونع ملكافحمة العنصمرية والتمييمز، المع  -52
ة أ ممونع أنشممطة للتوعيممة ووممنظم جلنمم. اهليكمم  التنظيمممي لال مماد الممو   للكتمماإ والانممانة الكممو ية

التارخيية، ومناقشات  شأن مكافحة العنصرية والتمييز ووقوم  عم  مهم للتوعية هبذه املساس   ة 
 .شراس  اجملتمع الواسعة

ومممن اصزمما ات املهمممة يف وممال  ميممع اصاصمما ات املتصمملة هبممذه املسممألة نشممر الدراسممة  -53
"، الممع أززهمما املكتممب الممو   2012ان واملسمماكن لعممام لتعممداد السممكاً املعنونممة "لممون البشممرة وفقمم

لإلاصا  واملعلوممات ومركمز دراسمات السمكان والتنميمة التما ع لمه، والمع أاتامت معلوممات نيدثمة 
 .للبحو، والدراسات السا قة يف هذا اجملالاً شكلت استمرار و  شأن خاصية لون  شرة السكان 

اممم  ألول ممممرة  يممموم مكافحمممة التمييمممز العنصمممري، ، اات  2014ويف وشمممرين الاممما /نوفمّب  -54
الممذي نظمممه الاممرع الكممويب للتنسمميقية اصقليميمممة للسممكان املنحممدرين مممن أصمم  أفريقممي يف أمريكممما 

 .الالوينية ومنطقة البحر الكارييب
وأدرجمت . و ققت  زا ات مطردة يف مكافحة التمييز القاسم على أساس امليم  اجلنسمي -55

لنموذن ا قتصادي وا جتماعي الكويب للتنميمة ا شم اكية مسمألة التصمدي وثيقة مشروع وصور ا
جلميممع أشممكال التمييممز، مبمما يف ذلمما علممى أسمماس اهلويممة اجلنسممانية وامليمم  اجلنسممي، ضمممن املبمماد  

وعلممى غممرار ذلمما، أدرن قممانون العممم  اجلديممد مبممدأ عممدم التمييممز . الممع يقمموم عليهمما هممذا النممموذن
واملسمماواة مبممدأ مممن . لحمم  يف العممم املنظر مممة لسممي ضمممن املبمماد  األساسممية علممى أسمماس امليمم  اجلن

 .مباد  النظام القانو  الكويب املنصو  عليها دستوراي
وأاتح المممّب م  المممو   لل  يمممة والصمممحة اجلنسممميتة، المممذي ينسمممقه املركمممز المممو   لل  يمممة  -56

واقيايمة داسمممة صشماعة اامم ام اريمة امليمم   تما ع لممو ارة الصمحة العامممة، ونسمي  اسمم اويجيةالاجلنسمية 
 .اجلنسي واهلوية اجلنسانية

ووشم  اصجرا ات املصممة اس اويجيات واقيايمة، ووشمجيع العمم  األكماد ي والبحمج  -57
العلممممي، وخمممدمات التوجيمممه القمممانو  والعمممالن اجلنسمممي ورعايمممة املاليمممات واملاليمممة ومزدوجمممي امليممم  

نسمانية واماملي صماات اجلنسمة وضمحااي العنم  اجلنسما  وا عتمدا  اجلنسمي ومغمايري اهلويمة اجل
 صممرية، وكممذلا  - اجلنسممي علممى األ اممال، ووضممع  ممرام  وتمعيممة، و نتممان مممواد مكتو ممة و عيممة
ام ام اريمة الداعممة  ونسي  شبكات التواص  ا جتماعي واملناقشات عمّب اصن نمت واحلممالت 

 .أخرماملي  اجلنسي،    جانب  جرا ات 
علممى الصممعيدين الممو   والممدوا األايم الكو يممة العشممرة اً األكاممر أتثممد األاممدا، ومممن  ممة  -58

ملناهضممة كراهيممة املاليممة اجلنسممية ومغممايري اهلويممة اجلنسممانية، املنظمممة يف   ممار اليمموم العمماملي ملناهضممة  
يف هافما  ويف  امدم  ويمنظم همذا احلمد، سمنوايً . كراهية املالية اجلنسية ومغايري اهلويمة اجلنسمانية
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املقا عمممات الرسيسمممية، ممممع اختممماذ  جمممرا ات اا مممة لتعزيمممز احلقممموحل املتعلقمممة سمليممم  اجلنسمممي واهلويمممة 
نيافمم  النشمما  السياسممي وا جتممماعي، ولتوعيممة املمموا نة وواقممياهم يف هممذا مممن خممالل اجلنسممانية 

الو نيمة للرعايمة الشماملة ملغمايري      نشا  و ارة الصحة العامة للجنةاً و در اصشارة أيض. اجملال
 .اهلوية اجلنسانية، الع اققت نتاس  جديرة سلتقدير فيما يتعل   صحة هؤ   األشخا 

يف وال وعزيز املساواة  مة اجلنسمة  عم  البلمد  تم  الصمدارة اً واضحاً و ر  كوس وقدم -59
 .يف أمريكا الالوينية ومنطقة البحر الكارييب

ئات احلقوقية دورات للدراسات العليما يف ومال الشمؤون اجلنسمانية والقمانون، وأويحت مل -60
واسمت حدثت ؛ وأ نش  د لوم "الوسما ة ونموع اجلمنس واألسمرة"؛ والعن ، واحلياة اجلنسية، والذكورة

واسمممتحدثت يف ؛ وسمماس  وواصممم ئ لااسمممدة احلقمموقية ولمممدعم وعزيمممز الاقافمممة القانونيممة لمممدم السمممكان
. يف جامعممممات عديممممدة املممممادة ا ختياريممممة املسممممماة "الشممممؤون اجلنسممممانية والقممممانون" شممممعبة القممممانون

اسمم اويجية املنمماه  الدراسممية املتعلقممة  2015واعتمممدت كليممة القممانون يف جامعممة هافمما  منممذ عممام 
 .سلشؤون اجلنسانية

وضوع "املرأة وينظم ا  اد الو   للحقوقية الكو ية ك  سنتة املؤمتر الدوا املتعل  مب -61
 تلقيمو املمؤمتر  ت الدورة السادسة هلذا، ن ظم2016ويف أاير/مايو . والشؤون اجلنسانية والقانون"

وهبمممذه املناسمممبة، منحمممت املنسمممقة املقيممممة ملنظوممممة األممممم املتحمممدة املعنيمممة سألنشمممطة اً. كبمممد اً  زااممم
"انضموا    ا لتزام سملساواة ومنع اة مالتنايذية ألغرا  التنمية يف كوس جاسزة األمم املتحدة املس

مشممروع الشممؤون اجلنسممانية والقممانونة العدالممة املراعيممة لنمموع اجلممنس، ضمممانة     العنمم  اجلنسمما "
 . للمساواة  ة املرأة والرج 

ووفممرت خبممدات مممن ا مماد املممرأة الكو يممة التممدريب يف وممال املسمماواة  ممة اجلنسممة ملئممات  -62
 .والانانة ومديري وساسط اصعالم ناريوكتاإ السيالصحاية و 

مممعب دراسمممة موضممموع املمممرأة واملسممماواة  مممة اجلنسمممة يف جامعمممات البلمممد -63 . و مممة شمممبكة لش 
وينس  هذه الشبكةم ا اد املرأة الكو ية، الذي يوجد لديه مركز للدراسات املتعلقة سملرأة، يشمك  

 .على الصعيد الو   يف هذا اجملالاً مرجع
وانضمممممت كممممموس    احلملممممة المممممع أ لقهممممما األمممممة العمممممام لألمممممم املتحمممممدة  نمممممذا ،  -64

 .مون، من أج   هنا  العن  ضد املرأة - كي  سن السيد

 حقوق املرأة  
وقمممد ومحايتهممما.  هبممما يف ومممال وعزيمممز اقممموحل املمممرأةاً نتممماس  أخمممرم مع فممماً قممم  كممموس أيضممم    -65

امممد،  سمممن ومممدر ي لآلليمممة القانونيمممة واحلكوميمممة لتعزيمممز املسممماواة  مممة املمممرأة والرجممم ، ووعمممز ت 
ا قتصممادية والسياسممية البلممد يف مجيممع ومما ت ونميممة  ،علممى قممدم املسمماواة نشمما ، مشمماركة املممرأة 
 .وا جتماعية

الضممان ا جتمماعي، احلقموحل املتعلقمة سلعمم  و كام  ووتمتع املرأة، على قدم املساواة،   -66
و ص  على األجمر املتسماوي لقما  العمم  املتسماوي . املنصو  عليها يف املعايد القانونية السارية

القيمممة، ووتمتمممع سحلمم  يف اممممتال  األراضمممي، واحلصممول علمممى القمممرو  املصممرفية، وا سمممتاادة ممممن 
 .وقها اجلنسية واصزا يةخدمات التعليم والرعاية الصحية اجملانية واجليدة النوعية، وكذلا رق
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؛ وسياسمياً اً واجتماعيم وو ضعت سياسات و رام  لتعزيز استقالل املرأة ومتكينها اقتصمادايً  -67
وهلا احل  يف ا ختيار احلر واملسؤول فيما يتعلم  سلتخصميب واحلم  يف اصجهما  المذي  مرم يف 

  مار اام ام مبمدأ موافقتهما املؤسسات الصحية ومن ق ب  موظاة ذوي ممؤهالت  بيمة عاليمة، يف 
ووتموافر خمدمات ونظميم األسمرة ا تمدا  ممن املسمتوم األول ممن الرعايمة الصمحية . يف مجيع احلما ت

 . ب النسا متخصصة يف وال ووتاح للمراهقات خدمات 
يف املاسممة مممن  67,2ويشممكلن . يف املاسممة مممن خر ممي التعلمميم العمماا 60,5ومتامم  النسمما   -68

يف املاسممة مممن القمموة العاملممة يف القطمماع  49ووبلممه نسممبتهن . نيممة يف مجيممع أأتمما  البلممدالتقنيممة وامله
. يف املاسممة مممن العممامالت متوسممط أو عمماا 80واملسممتوم التعليمممي ألكاممر مممن ؛ احلكممومي املممد 

البمممماااة و يف املاسممممة مممممن األسمممماوذة واملعلمممممة  81,9يف املاسممممة مممممن املممممديرين، و 48,6ويشممممكلن 
يف املاسة من املدعة العامة ورؤسا  اتاكم اصقليمية والقضاة املهنية ومن القموة  80العلمية، و

يف املاسمممة ممممن املنتممممة    منظوممممة العلممموم  53,5ويشمممكلن . العاملمممة يف قطممماعي الصمممحة والتعلممميم
اسة من املوظاة الذين يقدمون خمدمات يف   مار امل يف 64,2وا  تكار والتكنولوجيا، وأكار من 
 .التعاون يف العديد من  لدان العامل

ممما  عمم    -يف املاسممة مممن مقاعممد الّبملممان  48,86 سمما نال شممغ ووسصضممافة    ذلمما،  -69
، - كوس الدولة الرا عة يف العامل والاانية يف نص  الكرة الغريب من ايج أعلى نسبة لتمايم  املمرأة

 15مقا عمات ممن أصم  عشمر احلكوممة يف ة منصمب رسميس ؛ ويتمولر لال ماد الّبملما  المدوااً وفقم
 45,16يف ولس الدولة، وهو مما  ام  اً امرأة عضو  14ويف الوقت الراهن،  ة . مقا عة يف كوس

 .وووجد امرأاتن ضمن النواإ اخلمسة لرسيس ولس الدولة. يف املاسة من أعضاسه

 حقوق اللفل  
ية و ا  األ اال واملراهقة، اظيت س ع اق اققت كوس  زا ات مهمة يف وال رعا -70

على الصمعيد المدوا، مبما يف ذلما ممن ق بم  وكما ت األممم املتحمدة وصمناديقها و راوهما المع وعم  
، صممممممممممني  وقريممممممممممر اللجنممممممممممة ا قتصممممممممممادية ألمريكمممممممممما 2014ويف عممممممممممام . سملسمممممممممماس  ا جتماعيممممممممممة

د" كممممموس يف املروبمممممة األو  يف املنطقمممممة والكمممممارييب املعنمممممون "ا سمممممتامار ممممممن أجممممم  التغيممممم الالوينيمممممة
 .(5)األمريكية يف وال ا ستامار يف الشباإ - اصيبدية

ووضعت كوس،  وصاها دولة  رفاً يف اوااقيمة اقموحل الطام ، خططماً وسياسمات و مرام   -71
و نيممممة وسممممتهدق هممممذه الائممممة مممممن السممممكان، أدرجممممت فيهمممما املبمممماد  املنصممممو  عليهمممما يف هممممذه 

وشم  هذه اخلطط وا ت الصحة والتعليم ورعاية األشخا  ذوي اصعاقة والرايضمة و . ا وااقية
ووعتممممد همممذه . ، ضممممن مجلمممة أممممور أخمممرمومحايتهممما والاقافمممة والوقايمممة ا جتماعيمممة ووعزيمممز احلقممموحل

 .(6) ة القطاعاتاً ومش ك شامالً اً اخلطط هنج
، 2020-2015األسمرة، للام ة و ري ونايذ خطة العم  الو نية لأل اال واملمراهقة و  -72

ة. الع وشم  اصجرا ات الع وضعها ك  مؤسسة فيما يتعلم  هبمذه الشمراس  ممن السمكان وسألسمر 
ووسمممتند همممذه اخلطمممة    ثالثمممة مبممماد  أساسمممية همممية مصممما  الطاممم  الاضممملى ووكمممافؤ الامممر  

علمى املسماس  وونطبم  همذه املبماد  . ومشاركة املنتمة    هذه الائات  وصاهم أصحاإ اقموحل
 .لسنهم ومستوم  وهماً املتعلقة سأل اال داخ  األسرة واجملتمع، وبع
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و امممدم السياسمممات المممع كمممان هلممما أثممممر كبمممد يف رعايمممة األ امممال واملمممراهقة همممي وعزيممممز  -73
يسمممتايد ممممن اً مركمممز  47مراكمممز  يممموا  األ امممال اتمممرومة ممممن الرعايمممة األسمممرية، المممع وضمممم  شمممبكة

 .ومراهقا  االً  447خدما ا 
ويف وممال قممانون األسممرة، أ درجممت ممارسممة ا سممتماع    القاصممرين يف مجيممع اصجممرا ات  -74

   املاهممموم املتعلممم  سألهليمممة التدر يمممة لأل امممال املنصمممو  عليمممه يف اوااقيمممة اً المممع وعنممميهم، اسمممتناد
نا عات يف همذا وأنشئت أقسام لشؤون األسرة يف نياكم البلدايت، وتي  وسوية امل؛ اقوحل الطا 

 .اجملال  قدر أكّب من الاعالية
وجممممرم خممممالل هممممذه الامممم ة اسممممتخدام اصذاعممممة والتلازيممممون والسممممينما ووسمممماس  التواصمممم   -75

 133ولممدم اصذاعممة الكو يممة . ا جتممماعي األخممرم علممى أتممو أكاممر فعاليممة لنشممر اقمموحل الطامم 
لأل اال  ةالّبام  على املشاركة النشطيف املاسة من هذه  50ويعتمد  زا  . للطا اً موجهاً  ر و

 سلطاولة.معنية  ذاعة منتدايتئ  96يف املاسة من اصذاعات الباله عددها  32. وونظم أناسهم
قموحل األ امال واملمراهقة المذي ونجمزه و ارة العمدل التعريم  رون اذت، يف   ار مشمروع  -76

سمممدة املدرسمممة واآلس  والقاصمممرين  جمممرا ات مهممممة للتوعيمممة والتمممدريب لاا  مممدعم ممممن اليونيسمممي ،
 .والسكان من خالل احلمالت التاقياية عّب وساسط اصعالم اجلماهدي

ممممدت اسممم اويجية التواصممم  ا جتمممماعي للممممراهقة ، اعت  2015ويف كمممانون الاا /ينممماير  -77
 .والشباإ الكو ية، الع وتناول ا هتمامات املعرفية وال فيهية الرسيسية هلذه اجلماهد

 (7)حقوق كبار الس   
 غمر  وعزيمز وتممع شمام  وأكاممر عمدً  لكبمار السمن،  ممري وضمع  مرام  لتقمدث الرعايممة  -78

، يممّب  ضمممنها  سممة مسممتوايت ومموافر (8)واملسمماعدة ا جتماعيممة    هممذه الشممر ة مممن السممكان
اجات الشخصية و شمك  وو قديم الرعاية وفقاً لالاتي. األدوية ومتا عة احلالة الصحية لكبار السن

، مباشر، ووراعي احلالة املادية وا جتماعية والصمحية واألسمرية، ووموفر داسمرة املسماعدة ا جتماعيمة
 . عا ت مالية أو خدماتيف شك  احلماية للنواة األسرية  عند ا قتضا ،

واجملتمعممي ووروكمز رعايمة كبممار السمن علممى ثالثمة  ممرام  فرعيمةة املؤسسممي، وا ستشمااسي،  -79
ويشم  الّب م  اجملتمعي خدمة الاحو الصحي الدوري يف عيمادة  بيمب . الذي  ري ورجيحه

وممدارس وممدريب مقممدمي ؛ ، والرعايمة املنزليممة(10)ود ور كبمار السممن؛ (9)ونمموادي كبمار السممن؛ األسمرة
األغذيمممة وسلتعممماون ممممع  مممر م  . و مممرام  التعلممميم اجلمممامعي لكبمممار السمممن ؛ومطممماعم األسمممر؛ الرعايممة

يف كاالمممة األممممن  ةسممماتاملالعممماملي، ونامممذ مشممماريع لمممدعم همممذه الشمممر ة ممممن السمممكان ممممن خمممالل 
الغممذاسي والتغممذوي، و  سمميما مممن خممالل وعزيممز الممروا ط  ممة نظممم احلمايممة ا جتماعيممة وسالسمم  

 .القيمة الزراعية
ديمممد ولمممدم ممممديرايت العمممم  يف كممم   لديمممة أخصممماسيون اجتمممماعيون وشمممم  مهمممامهم   -80

خصممماسو النمممواة األسمممرية واملشممماك  ا جتماعيمممة املطروامممة يف اجملتمعمممات المممع يقمممدمون خمممدمات 
ووموفر داسمرة املسماعدة ا جتماعيمة . وكبار السن من  ة الائات السكانية ذات األولويمة. ألفرادها

مممن كبممار السمممن، و ممدق     سممة نوعيمممة اً خممدمات وسممتايد منهمما األسمممر الممع وضممم أشخاصممم
ووشممم  هممذه اخلممدمات املسمماعدة ا جتماعيممة املنزليممة الممع . م مممع   قمماسهم يف  يئممتهم املعتممادةايمما 
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ذوي اصعاقممات مممن وتممي  خممدمات الرعايممة الشخصممية لكبممار السممن واألشممخا  ضممعياي احلممال 
ووتعاقمممد . الشمممديدة المممذين يعيشمممون مبامممردهم ويعتممممدون علمممى الغمممد يف القيمممام  نشمممطتهم اليوميمممة

م  يف البلمدايت ممع املسماعدين ا جتمماعية المذين وشمم  مهمامهم وقمدث املسماعدة مديرايت الع
الشخصمممية، والقيمممام سألعممممال املنزليمممة، و عمممداد الطعمممام، واملرافقمممة خمممارن املنمممزل لقضممما  األغمممرا  

اجتماعيمممة مامم  نظمممام الرعايممة األسمممرية، واملسمماعدة ا جتماعيمممة املنزليمممة،  ووتمممي  خممدمات  اصداريممة. 
ور كبار السن ومراكز  يوا  كبار السن، ضمن مجلة أممور،  سمة قمدرات  الي  خدمة د  ودفع وك

 .كبار السن سعتبارهم فاعلة أساسية يف اجملتمع
جهمود صصمالح وصميانة اً وملعاجلة مشمكلة وسمارع وومدة شميخوخة السمكان،   مذلت أيضم -81

، ويبلممه 148 يموا  كبمار السمن    واروامع عمدد مراكممز . د ور كبمار السمن ومراكمز  يموا  كبممار السمن
عممممممدد د ور كبممممممار السممممممن ليصممممممب  اً وارواممممممع أيضمممممماً. سممممممرير  11 771عممممممدد األمسممممممرة الممممممع ووفرهمممممما 

يف  37وسصضممافة    ذلمما، فمم ن اً. شخصمم 9 338سممتيعا ية ا  تهمما اقوبلممه ، 276 وموعهمما
 . 13 945املاسة من كبار السن م دوون يف نوادي كبار السن القاسمة الباله عددها 

أ بمممممما   305و ممممممة . داسممممممرة 50وارواممممممع عممممممدد دواسممممممر  ممممممب الشمممممميخوخة يف البلممممممد     -82
 . بيباً  132 يف أمرا  الشيخوخة وعلم الشيخوخة ويوجد قيد التدريب ةمتخصص

يف  ،وخة السمممكانخعنصمممر شمممي   جانمممب  ،السمممكانية ةوأدرجمممت كممموس مسمممألة الديناميممم -83
 . ر وها القطري املش   مع صندوحل األمم املتحدة للسكان ومع  ر م  األغذية العاملي

 حقوق األيخاص ذوي اإلعااة  
متكافئمة جلميمع املموا نة، و موا الدولمة اً يف   ار اجلهود الرامية     نا  وتمع يتمي  فرصم -84

ووعطمممي همممذه السياسمممة األولويمممة لإلجمممرا ات الراميمممة     . عنايمممة خاصمممة لألشمممخا  ذوي اصعاقمممة
وهلمذا الغمر ،  مري . ا جتمماعينيميطهم كاالة املشماركة الكاملمة والاعالمة هلمؤ   األشمخا  يف 

ونايذ خطة العم  الو نية لرعاية األشخا  ذوي اصعاقمة، المع  مدق    وعزيمز وونسمي  وونايمذ 
خلممدمات الممع ويسممر  سممة نوعيممة ايمما م، ووضمممن هلممم السياسممات وا سمم اويجيات والممّبام  وا

 .وكافؤ الار  واصدمان واملشاركة النشطة يف التنمية ا قتصادية وا جتماعية
مليممون  يممزو للمسمماعدة ا جتماعيممة،  349، خصصممت احلكومممة الكو يممة 2015ويف عممام  -85

املسممتايدين مممن هممذه ويوجممد ضمممن . أشممخا  175 106وهممو ممما كامم  احلمايممة املاليممة ملمما عممدده 
ممماً لمممديهن أ امممال ذوو  عاقمممات  3 931ممممن ذوي اصعاقمممة، واً صمممخش 38 690ا سمممتحقاقات  أ مم

 .من خدمة املساعدة ا جتماعية املنزلية الع وكا  هلم الرعاية النهاريةاً مستايد 5 166شديدة و
كاملممة والشمماملة ويتمتممع األشممخا  ذوو اصعاقممة مبممزااي النظممام الممو   للرعايممة الصممحية ال -86

. ولتلبيممممة ااتياجمممما م اخلاصممممة،  ممممة مراكممممز متخصصممممة وموظاممممون ذوو مممممؤهالت عاليممممة. واجملانيممممة
 420للطمممب الناسمممي البيمممداغوجي لرعايمممة األشمممخا  ذوي اصعاقمممة العقليمممة واً مركمممز  30 ويوجمممد

ة قاعمممة صعمممادة التأهيممم  يف   مممار الرعايمممة الصمممحية األوليمممة يسمممتايد منهممما األشمممخا  ذوو اصعاقممم
شخو من القات العم  املتعلقة سص داع والتذوحل الا   25 000واستااد . احلركية - البدنية

 .الع نظمتها را طات األشخا  ذوي اصعاقة
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ويشمممممار  األ امممممال ذوو اصعاقمممممة يف مجيمممممع األنشمممممطة املوجهمممممة    األ امممممال واملمممممراهقة  -87
قيممود،  اويسمتايدون، دو م.  ماسهم الشممام ويسمتايدون ممن احلمايممة العاممة ذا ما الراميممة    ضممان 

من النظمام المو   للتعلميم الشمام  واجملما ، مبما يف ذلما التعلميم اخلما  املتماح ملمن لمديهم نموع ممن 
ووعممم  و ارة التعلمميم مممن أجمم   سممة مسممتوم . اصعاقممة العقليممة و تمماجون    رعايممة متخصصممة

يف ا هتمممام سأل اممال ذوي ا اتياجممات  عممداد املدرسممة  غممر   قيمم  قممدر أكممّب مممن اجلممودة 
. التكميليمة المع ويسمر مشماركتهم يف اجملتممعالوسماس  وي كام  هلمم احلصمول علمى . التعليمية اخلاصة

ويشم  ذلا، ضمن وسهيالت أخرم، عمليات وكييم  الطعمم القموقعي واأل مراق ا صمطناعية 
 . اتياجات ك  فرداً وفق
ية لألشمخا  ذوي اصعاقمة يف كموس،  تموفد هياكم  نيليمة سن مستوم الرايضة األوملبو  -88

يف سممبورة امليممداليات خممالل  18وو نيممة، وهممو ممما مكممن الرايضممية الكممو ية مممن ااممتالل املروبممة 
 . 2016عام لاأللعاإ األوملبية لألشخا  ذوي اصعاقة 

 وجممرم ال كيممز  شممك  خمما  علممى اسممتاادة األشممخا  ذوي اصعاقممة مممن وكنولوجيممات -89
وو ممدرن نمموادي الشمممباإ للحواسمميب واصلك ونيممات يف  راوهممما . املعلومممات وا وصمما ت اجلديمممدة

خمدمات لأل اممال ذوي اصعاقممة  نواعهمما املختلاممة، مممع وركيممز جهودهمما علممى اسممتحدا،  رويممات 
 .وعليمية وألعاإ وعليمية وواقياية

 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية -ابء 
 لصحةاحلق يف ا  

.  تموفد التغطيمة الشماملة واملسماعدة اجملانيمة ،واصلت كوس  سة نوعية نظامهما الصمحي -90
ويف . ملنظمممة الصممحة العامليممةاً نسممبة األ بمما     عممدد السممكان، وفقمم ايممج وهممي أفضمم   لممد مممن

و لممه معممدل وفيممات األ اممال . سممنة 78,4،  لممه متوسممط العمممر املتوقممع عنممد الممو دة 2015 عممام
و ظممى متا عممة  ممر م  األم . لكمم  ألمم  مولممود اممي 4,3وقمم  أعمممارهم عممن سممنة وااممدة  الممذين

، اخنامم  معممدل وفيممات األ امممال 2016ويف عممام . الصمممحية نظممام الرعايممةيف والطامم  سألولويممة 
و لغت نسبة البقا  علمى قيمد احليماة لمدم . مولود اي 1 000 لك  5,5دون سن اخلامسة    
يف املاسمممة ممممن المممو دات يف مؤسسمممات  99,9و مممري نسمممبة . يف املاسمممة 99,4همممذه الائمممة العمريمممة 

 .الصحيةالرعاية 
 10 000ويبله معمدل األ بما  لكم  . يف قطاع الصحة عامالً  493 368ولدم كوس  -91

 .79,3ومعدل املمرضة  15، ومعدل أ با  األسنان 80,2نسمة 
وو كامم  . اجملتمعممات اتليممة يفاً عيممادة ومستوصمما 10 782يف اً  بيبمم 12 883ويعممم   -92

 . (11)يف املاسة من السكان 100بته سالرعاية الطبية الشاملة ملا ن

وعميمم  البحممج يف وممال اللقااممات ضممد وموعممة فدوسممات منهمما الكممولدا ومحممى واسممتمر  -93
ووعممز  مسممتوم البحممج واصنتممان يف ومماا التكنولوجيممات . الضممنا وفممدوس نقممو املناعممة البشممرية

يممة اجلنيسممة ووواصمم   عطمما  األولويممة لممّبام  سلغممة األثممر، منهمما ولمما املتعلقممة  طممب القلممب، واألدو 
 .والسر ان، و ب الكلى، و ب العيون، و راعة األعضا 
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، يف   ممار  ممر م  للتحصممة يم عمممد مممن  ممة مرضمماً  13و ممري ولقممي  األ اممال الكممو ية ضممد  -94
وجممرم القضمما  . كبممدة علممى اللقااممات املنتجممة يف البلممد  الممّبام  األكاممر وغطيممة يف العممامل، يعتمممد  نسممبة

 0,1 و  وطرح وسمعة أممرا  أخمرم مشماك  صمحية لكمون معمد  ا أد  ممن، معدايً اً مرض 14على 
 .(12)نسمة ووبله معد ت انتشار مخسة أمرا  مستوايت منخاضة جداً  100 000لك  
ولويمة لرعايمة األمهمات واأل امال،  رام  التصمدي لألو ئمة، ممع  عطما  األاً و سنت أيض -95

 .وعالن أمرا  األ اال املزمنة، ورعاية األ اال ذوي اصعاقة وضحااي الكوار، الطبيعية
وفمممممدوس نقمممممو املناعمممممة اً ووعمممممز  المممممّب م  المممممو   ملكافحمممممة األممممممرا  املنقولمممممة جنسمممممي -96

 اختبار لادوس نقو أكار من مليو  سنوايً . وأ جري البشرية/اصيد ، الذي اق  نتاس  ملحوظة
ووبلمه  .املناعة البشرية، وهو ما كان له أثر   ايب يف  ايدة نسبة األشخا  الذين يعرفون االتهم

 49و 15 ممة نسمبة انتشمار فمدوس نقمو املناعمة البشممرية/اصيد   مة السمكان امل اوامة أعممارهم 
  ليه. ك  من  تانيف املاسة، وي كا  العالن املضاد للادوسات العكوسة ل 0,27سنة 
، كانت كوس أول  لد يف العامل ينال شهادة اع اق من منظممة الصمحة 2015ويف عام  -97

 .العاملية سلقضا  على انتقال فدوس نقو املناعة البشرية ودا  الزهري من األم    الطا 
الصمممحية، وورممممي جهمممود احلكوممممة    مواصممملة كاالمممة ا سمممتاادة الكاملمممة ممممن اخلمممدمات  -98

سلكاا ة وا ستدامة ملواصلة وطويره، اً ورفع املؤشرات، وجع  نظام الرعاية الصحية الكويب متسم
و لغممت امليزانيممة املخصصممة للصممحة العامممة . للكرامممة اصنسممانية واصنصمماقاً سعتبممار ذلمما  سمميد
من وموع  يف املاسة 20,3مليون  يزو، وهو ما  ا   10 369 400 000والرعاية ا جتماعية 

ي واملبلمممه احلقيقممم. يف املاسمممة ممممن النممماو  اتلمممي اصمجممماا 12,0الناقمممات اجلاريمممة، ويف الوقمممت ذاومممه 
 .يف املاسة 20,5مليون  يزو، أي اواا  10 650 100 000 هو املنا 

 (13)احلق يف التعليم  
لممال م لضمممان اسمتمر  عطمما  األولويممة لتهيئممة الظممروق املاديممة و عممداد رأس املممال البشممري ا -99
جيرد وشام  ووا  للجميع يف مجيع مراا  التعلميم،  غم  النظمر عمن نموع جمنس الطمالإ  وعليمئ 

 .، أو دينهم، أو  راسهم، أو أفكارهم السياسيةاألسري همأو أفراد أسرهم، أو لوهنم، أو دخل
كو، وعتمّب  ، المذي أعدومه اليونسم2015للتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعمام اً ووفق -100

، خممممممالل كمممممموس البلممممممد الوايممممممد يف أمريكمممممما الالوينيممممممة ومنطقممممممة البحممممممر الكممممممارييب الممممممذي اسممممممتطاع
وقممد اقمم  هممذه التعلمميم للجميممع، خلطممة  قيمم  مجيممع األهممداق الشمماملة ، 2015-2000 الامم ة
التعلميم، يف وطموير اً اق  مستوم عالياً ّب هذا التقرير كوس  لدواعتم . سلكاد ثلج دول العاملالغاية 
 ن كممموس اً واعممم ق التقريممر أيضمم. يف مؤشمممر وطمموير التعلمميم للجميممعاً عامليمم 28يف املروبممة  اوصممناه

ويبلمممه . أامممد البلمممدان المممع اققمممت أعلمممى مسمممتوم ممممن التكمممافؤ  مممة اجلنسمممة يف قطممماع التعلممميم
 49سمنوات و 10البمالغة مممن وم اوح أعممارهم  مة و اصملام سلقرا ة والكتا ة  ة األ اال  معدل
 .(14)يف املاسة 99,8سنة 
يف املاسممممة واملعممممدل  99,0ويبلممممه معممممدل التسممممجي  الصممممايف يف مرالممممة التعلمممميم ا  تممممداسي  -101
يف  97,5و 90,0يف مرالمممة التعلممميم الامممانوي األساسمممي املعمممدل ويبلمممه يف املاسمممة.  104,8 اخلمممام

 97,6و 83,3ل الصمايف واملعمدل اخلمام ويف مرالة التعليم الاانوي، يبله املعمد. املاسة، على التواا
 .يف املاسة، على التواا
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ووؤكمممد النتممماس  املسمممجلة يف ومممال وعلممميم ذوي ا اتياجمممات اخلاصمممة فعاليمممة اجلهمممود المممع  -102
وكاالمممممة أ ي وشمممممك  وبمممممذهلا كممممموس ممممممن أجممممم   قيممممم  وكمممممافؤ الامممممر  جلميمممممع األ امممممال واملمممممراهقة 

 365وووجممد . انمدماجهم يف اجملتممععقبمات أممام احلسمي ا ختالفمات يف النممو البمد  والعقلمي و 
 .ومراهقاً   االً  37 025مدرسة لتعليم ذوي ا اتياجات اخلاصة، يبله عدد املسجلة هبا 

عممز  التاقيمم  يف وممال اقمموحل اصنسممان نيدران مضممامة متعلقممة هبمما يف املنمماه  الدراسممية يف ووم  -103
ووو مممدت الصممملة مبواضممميع ماممم  . الطمممالإ ونضمممجهم املعمممريفسمممتوم  مممو ملاً وبعممم تلممم  مرااممم  التعلممميم 

 .(15)املساواة  ة اجلنسة، واقوحل الطا ، واحلياة اجلنسية، والتنمية املستدامة، ضمن مواضيع أخرم

 احلق يف الثقافة  
ا واامز اريمة اص مداع الام  واألديب،  أشمكاهلميمع جب ري وشمجيع ووعزيمز الانمون والعلموم  -104

ووواصممملت كاالمممة اسمممتاادة السمممكان علمممى أتمممو كامممم  ممممن الانمممون . وحل الاقافيمممةكجمممز  ممممن احلقممم
ذت  جرا ات متعددة ورمي    صون الاقافة الو نية ومحايتها و ثرا  قيمها  .واآلداإ، واخت 

ووشممجع السياسممة الاقافيممة الكو يممة  دمممان السممكان يف  تلمم  العمليممات يف وممال الاقافممة، ووركممز  -105
علممى ظ اامماحلصممون اهلويممة وعلممى ضمممان الراميممة    شمماريع املالاقافيممة وعلممى وشممجيع علممى محايممة احلقمموحل 

 .ال ا، ووعزيز اصنتان الا  واألديب واص داعي يف مجيع اجملا ت
و ة شبكة واسعة من املؤسسات الاقافية وتمأل  ممن د ورئ للاقافمة ومكتبمات ومتماا  وخمزا ت  -106

ممممن التعلممميم الاممم  يف املرالمممة ا  تداسيمممة واملتوسمممطة والعليممما والرعايمممة  وو كاممم  ا سمممتاادة الكاملمممة. للكتمممب
و ممممري وشممممجيع . املتخصصممممة ملختلمممم  شممممراس  السممممكان واجلماعممممات احلاملممممة للاقافممممة الشممممعبية التقليديممممة
وعلممى غممرار ذلمما، . املعممار  واملهرجمما ت والنممدوات الدوليممة وأايم املشمماركة يف  تلمم  التظمماهرات الانيممة

ذ مشمماريع وسمماهم يف ال فيممه الصممحي واملممأمون والشممام  والتاقياممي لأل اممال واملممراهقة واجملتمممع   ممري ونايمم
ولتحقيمم  هممذه األهممداق، ومموفر الدولممة الكو يممة التممدريب لممآل ق مممن مدرسممي الانممون . كلممه  صمماة عامممة

 .يعملون يف املدارس التا عة لنظام التعليم العام ويف اجملتمعات اتلية نالذي
ويف هممممذا . املمممموا نة وااممممز مشمممماركتهممممممن وقريممممب اخلممممدمات الاقافيممممة هممممو واهلممممدق املتمممموخى  -107

ألنشممطة الاقافيممة  ارسممون نشمما هم يف اجملممالس الشممعبية نيمم ق لن رور  ممم 2 500الصممدد، يوجممد أكاممر مممن 
 اً. ثقافي -ًا اجتماعياً مشروع 360و ة . ويف أماكن  معات السكان

وو عتمممممد . اغ  األساسممممية للدولممممةو ا، الاقممممايف الممممو   أاممممد الشممممويشممممك  احلامممماظ علممممى المممم   -108
، صممدرت 2016ويف عممام . سياسممات و ممرام  حلمايممة المم ا، الاقممايف واملممادي وغممد املممادي والطبيعممي

( والشممعر الشممعيب الشمماوي La Rumba( ورقصممة الرومبمما )El Son عممال ت سعتبممار موسمميقى السممون )
 ( ومرا ً Lecturas de Tabaqueríaقمرا ات األد يمة يف مصمانع التبمه )( و قوس الEl Repentismoالكويب )

 .معامل ضمن املعامل األثرية الو نية واتلية واملنا   اتمية 504وأ علن  دران اً. و ني
يف مجيممع أأتمما  البلممد( وضممم ثممروة مممن اً متحامم 318و ممة شممبكة واسممعة مممن املتمماا  )أكاممر مممن  -109

 .القمير م للغايةال ا، الو سقي 
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 االجتماعيةاملساعدة احلق يف العمل ويف الضمان االجتماعي و   
يف  2,0 خو، ومعممدل البطالممةشمم 4 591 100 ،  لممه عممدد العمماملة2016يف عممام  -110
ويف العمممممام ذاوممممممه، كانمممممت غالبيمممممة العمممممماملة   ومممممزال و كمممممز يف القطمممممماع احلكمممممومي  نسممممممبة . املاسمممممة

ارواعمممممممت غمممممممد احلكوميمممممممة أن نسمممممممبة العمالمممممممة يف القطاعمممممممات يف املاسمممممممة، رغمممممممم  71,05  همممممممزت
 .يف املاسة 28,95   

و ممدق التحممو ت احلاصمملة يف البيئممة ا قتصممادية للبلممد، يف   ممار عمليممة  ممديج  مموذن  -111
و  يتعلمم  األمممر . يف ظمم  الظممروق الراهنممةاً التنميمة،     سممة النظممام ا شمم اكي وجعلممه مسمتدام

لممذلا، مل ي مم   أي عاممم  ليواجممه اً ووفقمم.  لممدان أخممرم "العممالن سلصممدمة" مبمما يسمممى عممادة يف
 .مصده لواده

ويف   مممار عمليمممة  عمممادة وو يمممع العممممال، و كاممم  احلمايمممة للمتضمممررين ممممنهم، ممممن خمممالل  -112
 .عرو  عم ، ووغيد مكان العم ، وضما ت األجر، واملساعدة ا جتماعية عند ا قتضا 

لمسماتة يف للتعزيز الار  املتااة صدمان الشباإ يف سوحل العمم ، و  وو عتمد سياسات -113
 .(16)استقرارهم امله  وكذلا يف ودريبهم

مليممون  يممزو، اسممتااد  5 635،  لغممت ناقممات ميزانيممة الضمممان ا جتممماعي 2015ويف عممام  -114
 .التقاعديوفيما يتعل  سملتقاعدين، اصلت  ايدة يف متوسط املعا  اً. شخص 1 675 225منها 
و ممدق هممذه السياسممات    وعزيممز املسمماواة ووكممافؤ الاممر  وومموفد احلمايممة ملممن هممم يف  -115

 غممر  اً    وقممدث اصعمما ت    األسممر العمماجزة ماليمم هاضمممن ممدر اصشممارة و . أمممس احلاجممة  ليهمما
نايمذ املساتة يف ا  أ ممة السمكن، ودعمم جهمود األسمر لبنما  مسماكنها و صمالاها وصميانتها، وو

 .مادة من مواد البنا  122وخا  أسعار أكار من  ،سياسة القرو  املصرفية

 الغذاءاحلق يف   
  ومزال اصجممرا ات الراميممة    ضممان احلمم  يف الغممذا  واألمممن الغمذاسي للسممكان مممن  ممة  -116

   ضممممان وممموافر األغذيممة واحلصمممول عليهممما  يذ سياسمممات ورممموونايممم. أولمموايت السممملطات الكو يممة
 .استخدامها على أتو سليمو 

ووواصمم  احلكومممة كاالممة اصممول مجيممع السممكان علممى املممواد الغذاسيممة األساسممية  سممعارئ  -117
 .مدعومة،  صرق النظر عن الدخ  املادي لك  شخو وأسروه

ويسممتمر ونايممذ اخلطممة الشمماملة للوقايممة واحلممد مممن فقممر الممدم  سممبب نقممو احلديممد، الممع  -118
  احلوام ، وهو ما أاتح اص قما  علمى معمد ت همذا اخللم  التغمذوي يف وستهدق األ اال والنسا
و ممة أيضمماً خدمممة التغذيممة املدعومممة لكبممار السممن واألشممخا  ذوي . مسممتوايت منخاضممة للغايممة

ووناممذ مشمماريع  ممدعم مممن اليونيسممي  و ممر م  . اصعاقمة وغممدهم مممن األشممخا  املعرضممة للخطممر
مشمماك  التغذيممة لممدم األ اممال األشممد عرضممة للخطممر ولممدم األغذيممة العمماملي، وسمماهم يف وقلمميو 

 .النسا  احلوام 
وأ دخلت وعديالت هبدق  سة مردوديمة القطماع الزراعمي، و لمو  مسمتوايت أعلمى ممن  -119

اصنتان اتلي، وا ستعاضة عن الواردات ممن األغذيمة، ووعزيمز القمدرة علمى التكيم  ممع الظمروق 
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اصيكولممموجي، و نشممما  روا مممط أقممموم  مممة القطممماع الزراعمممي وسقمممي  البيئيمممة، واحلاممماظ علمممى التممموا ن
 .القطاعات ا قتصادية

املتعل   تسليم األراضي على أساس ا  ا نتاماع، س ملم،  300ومبوجب مرسوم القانون  -120
ألمم  هكتممار مممن  700،  غممر   نتممان املممواد الغذاسيممة، أكاممر مممن مليممون و2015اممىت أاير/مممايو 

 .أل  شخو 200  ا نتااع    أكار من األراضي على أساس ا

 احلق يف السك  الالئق  
 ضاا   ا ع املرونمة هبدق ظهرت يف السنوات األخدة النتاس  اص ا ية للتدا د املعتمدة  -121

 ايدة املبمممماله والتسممممهيالت املصممممرفية هبممممدق علممممى اصجممممرا ات املتعلقممممة  نقمممم  ملكيممممة املسمممماكن، و 
 .بنا  مساكنهملشخا  الطبيعية واصعا ت املقدمة    األ

للجنة التنايذية جمللس المو را  "نظمام ممن  اصعما ت  7387ومنذ  د  نااذ ا وااحل رقم  -122
 63 000لألشممخا  الطبيعيممة للقيممام  عمممال  نمما  مسمماكنهم"، جممرت املوافقممة علممى أكاممر مممن 

قمر   200 000هلمذا الغمر   وم من ؛ وس لم أكار من  ليون  يزو    املسمتايدين (17) عانة مالية
 157 000مسممكن وو هممب أكاممر مممن  57 000و يممع أكاممر مممن ؛ مليممون  يممزو 1 800مبلغهمما 

 .منزل  خر
وسممممملمت الدولمممممة . مليمممممون  يمممممزو 2 300و ممممماو  مبلمممممه املبيعمممممات السمممممنوية ملمممممواد البنممممما   -123
 .مسكن  سعار مدعومة    السكان 10 000 سنوايً 
 2017ونيسمان/أ ري   2016دة ما  ة كمانون األول/ديسممّب وجرم خالل الا ة املمت -124

سممن قممموانة عديممدة لتيسمممد وسممليم مسممماكن يف  ممور البنممما     السممكان ليتمممموا  نا همما  ناسمممهم، 
و صمدار اً، مسكن 16 887ذلا نق  ملكية املساكن اجلاري  ناؤها والباله عددها والغر  من 

وا ع اق سحل  المداسم يف ملكيمة مسمااة املسمكن  اً،مسكن 20 021السندات القانونية مللكية 
عممن نقمم  ملكيممة املسمماكن املمنواممة مممن قبمم  الدولممة أو  املناخيممة، فضممالً الظممواهر للمتضممررين مممن 

 .(18) سعار مدعومةالع وتيحها الوادات السكنية األساسية 

 تعزيز التعاون والتضام  الدوليني  
و ممدر اصشممارة    . مممع العديممد مممن  لممدان املنطقممة والعمماملوقمميم كمموس أواصممر التعمماون الوثيمم   -125

ونايممذ مشمماريع يف   ممار وعزيممز ومحايممة احلقمموحل ا قتصممادية وا جتماعيممة، و  سمميما يف ومماا الصممحة 
واسمتاادت ممن همذا التعماون الائمات األشمد . والتعليم، فضاًل عن التعماون التقم  يف  تلم  اجملما ت

 .دان النامية، مبا فيها السكان األصليون والنسا  واألشخا  ذوو اصعاقةارما ً يف كاد من البل
الاممورة الكو يمة، قممدم أكامر ممن مليممون كمويب خممدمات مطلمع عهمد ومنمذ  دايمة التعمماون يف  -126
 . لداً  186يف 

و لمى التعمماون  درجمة أكاممر أتيممة يف قطماع الصممحة، سلنظممر     ا عمه اصنسمما  والقمماسم  -127
وووضم  البيما ت التاليمة اجمم وعماون  . التمدريب الشمام  للمموارد البشمريةممن فرومه الامورة و ما  على

؛ مليمممون ممممري  1 500كمموس يف همممذا اجملمممالة وقممدث العمممالن داخممم  املستشمممايات    أكاممر ممممن 
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ألمم   900 جممرا  أكاممر مممن مليممونة و؛ و ألمم  شممخو 500ماليممة و 6أرواح أكاممر مممن   نقمماذو 
 .مالية عملية جرااية 10كار من  جرا  أ؛ و عملية و دة

يف  لمممممدان اً شخصممممم 2 780 467 وأنقمممممذ األخصممممماسيون الكو يمممممون أو صمممممححوا  مصمممممر -128
عديممدة، يف   ممار  ممر م  "عمليممة املعجممزة"، الممذي اسممتااد يف سممياقه مممن عمليممات جلرااممة العيممون 

 . لداً  34مالية شخو يف  3,4سجملان 
ممة الصمحة العامليمة يف مكافحمة فمدوس  يبمو  يف أفريقيما وشاركت كوس مع  لدان أخمرم ومنظ -129
خممدمات يف  (19)متعماو ً يف ومال الصممحة ممن لموا  "هنممري ريم " الطميب 250وقمدم أكامر مممن . الغر يمة

وو  التذكاريممة  -ومنحممت منظمممة الصممحة العامليممة جمماسزة الممدكتور ا جونممه . (20)أكاممر املنمما   وضممرراً 
 . عمله التضام  يف اا ت الكوار، واألو ئة اخلطدةاً وذلا اع افللصحة العامة هلذا اللوا ، 

يف البلمدان وقماسي  وشاركت كوس، سلتنسي  مع منظمة الصمحة العامليمة، يف ونايمذ  مر م ئ  -130
 .من وس   يبو ، وكذلا يف أمريكا الالوينية ومنطقة البحر الكارييباملتضررة األفريقية غد 

وشممار  عممدد  اً.  لممد 63يف  متعمماون كممويب مممن قطمماع الصممحة 49 000ويعممم  اممواا  -131
 .كبد منهم يف  عاتة أو ثال،  عاات أو أكار

، 2004ومنذ عمام . ويشم  التعاون الكويب يف وال التعليم  تل  املستوايت التعليمية -132
الّب ومة  جرم ووسميع نطماحل التعماون يف ومال نيمو األميمة ومرالمة مما  عمد نيمو األميمة ممن خمالل

ومكن  ر م  "نعم، أ  أستطيع"، احلاسز . "نعم، أستطيع املواصلة"و أ  أستطيع" ،الكو ية "نعم
اً  لد 30يف أكار من اً شخص 9 530 248، من وعليم "امللا سيجونه"على جاسزة اليونسكو 

 .يف مرالة ما  عد نيو األميةاً شخص 1 346 082 من وعليمو 
اً  البممم 73 548 يمممةكو الدارس املممم، ختمممرن مممن 2016-2015راسمممي واممىت املوسمممم الد -133
؛ منهم من خر ي مدارس التعليم الاانوي العماا والتعلميم التقم  املتوسمط 18 798وكان اً. أجنبي

. مممممنهم يف وممممال العلمممموم الطبيممممة 34 205مممممن خر ممممي مؤسسممممات التعلمممميم العمممماا،  53 714و
 لممدان أمريكمما الالوينيممة ومنطقممة البحممر الكممارييب وأفريقيمما يف املاسممة مممن اخلممر ة     87,3وينتمممي 

 .جنويب الصحرا 
يف أمريكا اً  لد 17يف قطاع التعليم الكويب خدما م يف اً مهني 1 740ويقدم أكار من  -134

ويمممدعمون  مممرام  مروبطمممة سلرعايمممة الشممماملة يف مرالمممة . الالوينيمممة ومنطقمممة البحمممر الكمممارييب وأفريقيممما
رة ) ممر م  علر مممم ا نمما(، ومبعاجلمممة املشمماك  املطروامممة يف عمليممة وعلممميم ووعلممم العلممموم الطاولممة املبكممم

والتعلمميم التقمم  واملهمم ، ووعلمميم الكبممار،  ،)الرايضمميات والايممزاي  والكيميمما ( يف التعلمميم اصعممدادي
 .ووعليم ذوي ا اتياجات اخلاصة

لظممواهر املاسيممة ل،، و  سمميما ووضممعت كمموس خّبا مما امل اكمممة يف وممال التصممدي للكمموار  -135
 .واملناخية اجلوية الشديدة واألو ئة،  ت وصرق  لدان املنطقة واجملتمع الدوا

 تعاون كواب م  آليا  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان -رابعا   
لممدم كمموس سممج  اافمم  يف وممال التعمماون مممع مجيممع  ليممات اقمموحل اصنسممان الممع وسممتند  -136
 .د متييزيةوغمباد  عاملية    
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وواصمممم  البلممممد الوفمممما  سلتزاماوممممه ووعهداوممممه الدوليممممة مبوجممممب املعاهممممدات الدوليممممة حلقمممموحل  -137
 . (21)من هذه الصكو اً صك 44كما سبقت اصشارة، دولة  رق يف كوس،  و . اصنسان
. ووعممز  احلمموار اص ممايب مممع اهليئممات املنشممأة مبوجممب املعاهممدات الدوليممة حلقمموحل اصنسممان -138

 .كبدة للوفا  سلتزاماوه فيما يتعل  نيعداد التقارير ووقد ها    هذه اهليئاتاً  و ذل البلد جهود
ومنممذ اجلولممة السمما قة مممن ا سممتعرا  الممدوري الشممام ،  قشممت كمموس وقاريرهمما أمممام اللجنممة  -139

 ت ا ختامممما  املعنيممممة سلقضمممما  علممممى التمييممممز ضممممد املممممرأة، وجلنممممة اقمممموحل الطامممم ، واللجنممممة املعنيممممة رمممما
ووستعد ملناقشة وقريريها الدورية اللمذين قمدمتهما    اللجنمة املعنيمة رقموحل األشمخا  ذوي . القسري

 .و ري يف الوقت الراهن  عداد وقارير دورية أخرم. اصعاقة وجلنة القضا  على التمييز العنصري
البلمد    املكلامة  مو ايت  واصملة ووجيمه دعموات لمزايرة راد ما ملاحلكومة الكو يمة وؤكد و  -140

 .يف   ار اصجرا ات اخلاصة جمللس اقوحل اصنسان املنشأة على أسس غد متييزية
املقمممررة اخلاصمممة املعنيمممة جبوانمممب  2017وكمممدلي  علمممى همممذا ا لتمممزام،  ارت البلمممدم يف عمممام  -141

املسمتقلة املعنيمة  اقوحل اصنسان لضحااي ا  ار سألشخا ،   سيما النسا  واأل اال، واخلبمدة
 .رقوحل اصنسان والتضامن الدوا

وثيمممم  مممممع  تلمممم  املنظمممممات اصنسممممانية التعمممماون علممممى عالقممممات الاً البلممممد أيضمممم مممماف  و  -142
أأتمما  العمممامل، سمموا  يف  قليمهمما أو يف   ممار  عاممات التعممماون  عومنظمممات اقمموحل اصنسممان يف مجيمم

نظمات احلكومية الدولية واملنظممات غمد احلكوميمة، مئات من ممالي امل ويزور البلدم سنوايً . الدوا
 .مبن فيهم كبار مديري منظمة األمم املتحدة

ويمممزداد وو مممد عالقمممات التعممماون التقليديمممة واص ا يمممة القاسممممة  مممة كممموس واللجنمممة الدوليمممة  -143
 ظممممى فقممممد وعمممز  وبممممادل اخلمممّبات واحلمممموار الانممماسي البنمممما   شمممأن املسمممماس  المممع . للصمممليب األمحمممر

و ري وطوير  رام  وأنشطة للتعاون يف عدد من اجملا ت، ؛ س هتمام املش   يف اجملال اصنسا 
، و نما  علمى دعموة ممن اكوممة كموس، 2015ويف عمام . و  سيما وعزيمز القمانون المدوا اصنسما 

يف  ون ظممممممم يف هافمممممما ،. قممممممام رسمممممميس اللجنممممممة الدوليممممممة للصممممممليب األمحممممممر  ممممممزايرة عممممممم     البلممممممد
، لقمما ان دوليممان  شممأن القممانون الممدوا اصنسمما ، سلتنسممي  مممع املندو يممة 2017و 2015 عممامي

 .اصقليمية للجنة الدولية للصليب األمحر يف ملكسيا وأمريكا الوسطى وكوس
ط لعم  ولس اقوحل اصنسان واللجنمة الاالامة للجمعيمة ينشالوواص  ممالو كوس دعمهم  -144

ا سممتغالل وعارضمموا سسممتمرار نيمماو ت ؛  تعزيممز مجيممع احلقمموحل علممى أتممو فعممال العامممة فيممما يتعلمم 
 .اوة اهليئتةهلسياسي ال

. ووواصمممم  كمممموس وقممممدث وّبعممممات    ماورضممممية األمممممم املتحممممدة السممممامية حلقمممموحل اصنسممممان -145
 .2017يف عام  ليها  ا اوقدمت  خر وّبع

ا اصجممممرا ات املواضمممميعية جمللممممس اقمممموحل و ممممري سنتظممممام وقممممدث املعلومممممات الممممع وطلبهمممم -146
علممى ا سممتبيا ت وغدهمما مممن  لبممات املعلومممات الممع اً ويقممدم البلممد  شممك  داسممم ردود. اصنسممان

 . يلها  ليه املكلاون  و ايت يف   ار اصجرا ات اخلاصة
سمتعرا  س لتزام ني الع عامة اجلمهور على نيتوم وقرير كوس املقمدم     ليمة ا  ووفا ً  -147

فقمد ن شمر التقريمر علمى . الدوري الشام  ونتاس  هذا ا ستعرا ، ن اذت  جرا ات وواصم  عديمدة
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اجملتمع املد ،  منمنظمات نشرت وسصضافة    ذلا، . املوقع الشبكي لو ارة الشؤون اخلارجية
 .التقرير ونتاس  استعراضهاً ما  اجلمعية الكو ية لألمم املتحدة، أيض

القات دراسية واجتماعات والقمات عمم  ممع ممالمي منظممات اجملتممع املمد   ون ظمت -148
وعماون  عن  فضالً لتعميم نتاس  ا ستعرا  الدوري الشام  وسد عملية ونايذ التوصيات املقبولة، 

 .كوس مع هيئات معاهدات اقوحل اصنسان وغدها من  ليات األمم املتحدة حلقوحل اصنسان
بكة اصن نممت  شممأن اقمموحل اصنسممان يف كمموس، نوقشممت يف   مماره ون ظممم منتممدم علممى شمم -149

ووصمميات ق ممدمت خممالل ا سممتعرا  الممدوري الشممام  وأخممرم مممن ق بمم  هيئممات معاهممدات اقمموحل 
 . وشار   نشا  يف هذا املنتدم ممالون للحكومة وملنظمات اجملتمع املد . اصنسان
صنسان الع انضمت  ليها كوس ومبا ون ظمت أنشطة للتعري  سلصكو  الدولية حلقوحل ا -150

 .ذهاييقوم  ه البلد من أج  الوفا   تنا

 األولوت  والعوائق -خامسا   
 ةوتما  أولوايت كوس يف وال اقوحل اصنسان فيما يلي -151

وعزيز النموذن ا قتصادي وا جتماعي الكويب للتنمية ا ش اكية وونايذ اخلطة  )أ( 
 ؛على أتو م ر ئ  2030ا قتصادية وا جتماعية اىت عام الو نية للتنمية 

مواصممملة وو يمممد اص مممار القمممانو  واملؤسسمممي لتعزيمممز اقممموحل اصنسمممان ومحايتهممما  )إ( 
 ؛ومواصلة ووسيع نطاحل العدالة ا جتماعية

 ومحايتها؛ للجميعكلها مواصلة وعزيز اقوحل اصنسان   )ن( 
مممع الممدفاع عممن قمميم اجملتمممع الكممويب مواصمملة  سممة النظممام السياسممي الكممويب،  )د( 

 ؛والوادة الو نية، ووشجيع ورسيخ الد قرا ية
 ؛وعزيز املشاركة الشعبية يف العمليات ا نتخا ية وعمليات صنع القرارمواصلة  )ه( 
مواصمملة ووسمميع نطمماحل سممب  اصممول مجيممع األشممخا  علممى املعلومممات واملممواد  )و( 
 ؛الاقافية

  احلصممممار ا قتصممممادي والتجمممماري واملمممماا الممممذي وارضممممه مواصمممملة املطالبممممة نيهنمممما ) ( 
 أن  مممعت الممدول األعضما  يف األمممم املتحمدة كماداكوممة الممو ايت املتحمدة علممى كموس، والممذي  

ضمممن أفعممال   ويصممني هممذا احلصممار ينتهمما اقمموحل اصنسممان للشممعب الكممويب كلممه ف. علممى  دانتممه
ملنممممع جر ممممة اصسدة اجلماعيممممة  1948 اصسدة اجلماعيممممة، مبقتضممممى أاكممممام اوااقيممممة جنيمممم  لعممممام

 ؛واملعاقبة عليها
التشمممبج مواصممملة املسممماتة يف وعزيمممز نظمممام األممممم املتحمممدة حلقممموحل اصنسمممان ممممع  )ح( 

 ؛مبباد  املوضوعية واحلياد وعدم ا نتقاسية
مواصمممملة التعمممماون الممممدوا مممممع  ليممممات األمممممم املتحممممدة حلقمممموحل اصنسممممان ووقممممدث  ) ( 

 .املتواضعة     لدان أخرممساعد ا التضامنية 
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ووتما  املشاك  والعقبات الع  مول دون وعزيمز ومحايمة اقموحل اصنسمان يف كموس  درجمة  -152
 ةأكّب فيما يلي

 ؛استمرار سياسة احلصار الع ونتهجها احلكومات األمريكية املتعاقبة )أ( 
مممن اصقلمميم  وجممود القاعممدة البحريممة األمريكيممة يف خلممي  غوانتمما مو، وهممو جممز  )إ( 

الممو   ااتلتممه الممو ايت املتحممدة رغممماً عممن  رادة الشممعب الكممويب، ووممدير فيممه مركممز ااتجمما  غممد 
 ؛قانو  و نتها فيه اقوحل اصنسان

 عالميمة و شموره أو و زيم  واقمع البلمد،  - ما ي شن ضد كوس من محمالت سياسمية )ن( 
 ؛الكو ية رقوحل اصنسان غر  فر   را  سلبية  شأن الد قرا ية يف كوس ومتتع 

 نيد الو ايت املتحمدة ومتويلهما واسمتخدامها لعممال  ممن أجم  وقموي  النظمام  )د( 
 .الدستوري الكويب وختريبه، وذلا يف انتها  صارخ حل  الشعب الكويب يف ارية وقرير املصد

 االستنتاجا  -سادسا   
ا سممتعماري اجلديممد، واحلصممار رغممم ظممروق التخلمم  املوروثممة عممن املاضممي ا سممتعماري و  -153
علممى الشممعب الكممويب، ووجممود نظممام اقتصممادي دوا غممد فرضممه الممو ايت املتحممدة وواصمم  الممذي 

واهر ظممم علممى كمموس ا نممدمان فيممه، واألثممر املممدمر لألعاصممد وغدهمما مممن العممادل وغممد متكمماف   ممتي 
 و وه الاورية هبمدق  نما   وعزيز ةواصلمفقد استطاع الشعب الكويب  ارا  وقدم مهم و ، الطبيعية

 .ومشاركة وا دهاراً اً وتمع أكار عدً  وارية ود قرا ية ووضامن
علمى ممارسمة األغلبيمة العظممى ممن  املنو ة هبما هاماملووقوم قوانة دولة كوس ومؤسسا ا و  -154

. النطماحل ويوجمد يف كموس وتممع ممد  نشمط وواسمعللسملطة.  العمال واملاقاة واملهنيمة والانمانة
ويشممممار  الكو يممممون علممممى أتممممو فعممممال ومنممممتظم يف عمليممممات صممممنع القممممرار، لمممميس فقممممط يف اجملممممالة 

 .السياسي وا نتخايب،    كذلا يف اجملا ت ا قتصادية وا جتماعية والاقافية
ووشممك  سياسممة العممدا  واحلصممار الممع ونهجهمما احلكومممات األمريكيممة املتعاقبممة  مماه كمموس  -155

 لتمتممع الكممو ية علممى أتممو كاممم  رقمموحل اصنسممان واحلممرايت األساسممية، مبمما يف ذلمما عاسقمماً خطممداً 
 .التنميةو ارية وقرير املصد و السلم و احل  يف احلياة 

يف اً املنطبقمة عامليمووتعاون كوس مع  جرا ات منظومة األمم املتحدة و ليا ا غمد التمييزيمة  -156
يف التعممماون الممدوا واحلممموار احلقيقمممي يف اً ضمممي قممدمووؤكمممد اسممتعدادها للم. وممال اقممموحل اصنسممان
 .وال اقوحل اصنسان

مجيمع األشمخا  يف مكينمت ودفاعمه عنهما، ألهنما  ةوسيواص  الشعب الكويب متسكه سلاور  -157
وسمميعم  مممن أجمم  . البلمد مممن التمتممع سحلقمموحل املدنيمة والاقافيممة وا قتصممادية والسياسممية وا جتماعيمة

وسيواصممم   كراممممة واعتمممزا  ووواضمممع كاالمممة اقوقمممه يف اريمممة . واسمممتدامتهاومردوديتهممما  ايدة فعاليتهممما 
 .وقرير املصد ويف التنمية والسلم، وسيعم  من أج   رسا  نظام دوا عادل ود قرا ي ومنص 
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Notes 

 1 Ambos documentos reflejan la prioridad y atención que el Gobierno y el Estado Cubanos conceden a 

los derechos humanos. El documento Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de 

Desarrollo Socialista, establece como uno de los principios de nuestro socialismo la garantía del 

“ejercicio y la protección de los derechos y deberes económicos, sociales, culturales y cívico-

políticos, individuales y colectivos, conforme con la Constitución de la República y las leyes”. El 

documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la 

Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, aborda significativamente cuestiones de derechos humanos en 

sus ejes estratégicos referidos al Gobierno Socialista y el Desarrollo humano. 

 2 También beneficia a las sancionadas a privación de libertad o sus sanciones subsidiarias o sujetas a 

medida de seguridad que trabajan y que percibieron una remuneración económica en el término 

establecido para el cómputo de la prestación. 

 3 La Fiscalía General de la República (FGR) se organiza de manera vertical en todo el territorio 

nacional, siendo independiente de todo órgano local. Su labor en la protección de los derechos 

ciudadanos tiene su fundamento legal en el artículo 63 de la Constitución, que confiere la posibilidad 

de dirigir quejas y peticiones a las autoridades y recibir la atención o respuesta pertinente en un plazo 

adecuado. La FGR presta atención a través de la comparecencia personal, la línea única, el correo 

postal o la entrega de escritos, el correo electrónico y el portal web. El servicio de la línea única se 

brinda a través del teléfono 0802 12345 durante las 24 horas los 7 días de la semana. La sección “El 

Ciudadano” del portal web es otra vía utilizada para conocer sobre trámites pendientes en el país o 

presentar quejas y reclamaciones sobre situaciones que requieren de la atención de esta institución. 

 4 Existe en el país un extenso sistema asociativo juvenil, que incluye a estudiantes de la educación 

secundaria y universitarios, y a trabajadores de los diferentes sectores de la gestión económica estatal 

y no estatal, al que los jóvenes se afilian voluntariamente y en el que desempeñan un rol decisivo en 

la construcción de políticas sociales que les son inherentes y otras de trascendencia en el desarrollo de 

la nación. 

 5 Cuba ocupa el lugar 11 en el “Índice de Desarrollo Juvenil” desarrollado por el Institute for Economic 

& Peace de Londres. Encabeza la región de América Latina y el Caribe en este Índice que mide los 

adelantos del Programa de Acción Mundial en Juventud y que está conformado por cinco variables 

que tipifican la educación, la salud y el bienestar, la participación cívica, la participación política y el 

empleo de las poblaciones jóvenes. 

 6 Desde diciembre de 2014 funciona una Red Nacional de Investigadores sobre Juventud que integran 

en la actualidad 272 académicos y profesionales del trabajo con niños, niñas y jóvenes. Dicha red ha 

logrado sistematizar el estudio de cuestiones relacionadas con estos grupos de población y llegar a 

resultados relevantes para la construcción de plataformas de acción. 

 7 La población cubana alcanza 11 millones 239 mil 224 habitantes. La pirámide poblacional mantiene 

un acelerado ritmo de envejecimiento. Las personas de 60 años y más representan el 19,8% de la 

población. 

 8 En el marco del proceso de actualización del modelo cubano de desarrollo económico y social, se 

creó una Comisión Gubernamental para atender y dar seguimiento a la implementación del 

Lineamiento No. 116 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que expresa: 

“Garantizar la implantación gradual de la política para atender los elevados niveles de envejecimiento 

de la población…”. 

 9 Estos Círculos son una modalidad de atención y socialización de los adultos mayores en la 

comunidad. 

 10 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 satisfacen 

las necesidades de estos adultos mayores y la demanda de familiares interesados en acceder a un 

servicio de atención a tiempo parcial. 

 11 En Cuba nadie queda desamparado. El Estado Cubano garantiza, en todo el país, el traslado entre los 

lugares de residencia y las unidades de salud correspondientes de todos los pacientes de hemodiálisis 

para su tratamiento sistemático. Similar garantía existe para el traslado de niños con trastornos y 

problemas serios de movilidad, lo que les permite asistir a escuelas especiales dispuestas en el país 

para menores de edad con dichas afectaciones. Asimismo, se garantiza el traslado a medianas y largas 

distancias de otras personas que requieren viajar desde su vivienda o centros de salud situados en 

lugares lejanos o apartados de las ciudades, hacia hospitales especializados situados en las capitales 

provinciales y La Habana. 
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 12 29 enfermedades transmisibles y formas clínicas están bajo control, 18 de ellas mediante vacunas. 

 13 Frente a los problemas económicos que afronta el país, agravados por el bloqueo impuesto por 

Estados Unidos a Cuba y los huracanes que nos han azotado en los años recientes, el esfuerzo 

mancomunado entre diferentes sectores ha permitido que las actividades docentes, investigativas, 

deportivas y culturales se realicen adecuadamente. Los programas de cooperación internacional y de 

intercambio permiten continuar desarrollando con calidad la formación de especialistas de alto nivel. 

Se ha logrado mantener la realización de dos importantes congresos en la región de América Latina y 

el Caribe en la esfera educacional: el Congreso “Pedagogía” y el Congreso “Universidad”. Ambos 

favorecen que especialistas de alto nivel en el área de la educación intercambien experiencias y 

buenas prácticas. 

 14 Los jóvenes cubanos poseen un alto nivel de instrucción, avalado por los estudios comparados 

regionales que reportan que el 87,2% de la población joven cubana ostenta niveles educativos 

alcanzados de enseñanza media superior y superior. 

 15 Especialistas cubanos, incluyendo del sector de la sociedad civil, han participado en foros, eventos y 

cursos internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo en la Academia de Derechos 

Humanos de Venecia 2017. 

 16 1 millón 551 mil 812 jóvenes integran la Población Económicamente Activa, lo que representa el 

52,5% de la población joven total. El 95,2% de ellos está ocupado, la mayoría de ellos, al igual que en 

la población total, en formas estatales de gestión laboral. 

 17 El Consejo de Ministros dictó el Acuerdo No. 8093, de 23/2/2017 que aprueba el nuevo "Reglamento 

para el otorgamiento de subsidios a personas naturales interesadas en efectuar acciones constructivas 

a su vivienda". Se emitieron la Resolución No. 61 del Ministro de la Construcción que establece el 

“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUACIÓN DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA 

VIVIENDA EN EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS PERSONAS NATURALES, CON 

DESTINO A ACCIONES CONSTRUCTIVAS EN SU VIVIENDA”, de fecha 24 de marzo de 2017 

y la No. 114/17 de la Ministra de Finanzas y Precios, igualmente vinculada al tema pues establece el 

“PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAS 

NATURALES INTERESADAS EN REALIZAR ACCIONES CONSTRUCTIVAS EN SU 

VIVIENDA”. 

 18 Decreto Ley No. 342 de fecha 14 de diciembre de 2016 modificativo de la Ley General de la 

Vivienda; Acuerdo No. 8089/17 del Consejo de Ministros sobre La autorización de la entrega de 16 

887 viviendas estatales en ejecución, a personas naturales que acepten su terminación por esfuerzo 

propio; Acuerdo 8093 del Consejo de Ministros, que derogó el Acuerdo No. 7387 del Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros “Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas 

naturales para realizar acciones constructivas en su vivienda” y aprobó el nuevo Reglamento; 

Resolución No. 58/17 del Ministro de la Construcción que estableció el “Reglamento para la 

Transferencia de viviendas en ejecución para su terminación por esfuerzo propio”; Resolución No. 

59/17 “Procedimiento para la legalización de las viviendas a los afectados por eventos 

climatológicos”; entre otras contenidas en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 15, de fecha 11 de 

abril de 2017, normativas vigentes desde el mes de mayo. 

 19 El Contingente Internacional de Médicos Especializados en el Enfrentamiento a Desastres y Grandes 

Epidemias “Henry Reeve”, fue constituido el 19 de septiembre de 2005, cuando el devastador huracán 

Katrina ocasionó importantes daños en el Caribe y en el sur de los Estados Unidos de América. Desde 

entonces hasta la fecha, ha realizado misiones de ayuda sanitaria y humanitaria en situaciones de 

emergencia en 20 países, con un total de 24 brigadas médicas, en las que han participado 7 mil 491 

profesionales de la salud cubanos, que han atendido a más de 3,5 millones de personas y salvado la 

vida de unos 80 mil pacientes. 

 20 Durante un periodo de 4 meses atendieron en las instituciones de salud habilitadas para el manejo y 

tratamiento del Ébola en Sierra Leona, Guinea Conakry y Liberia, a mil 485 pacientes y salvaron 333 

vidas de esta mortal enfermedad. 

 21 Cuba es parte de los siguientes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: 

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; 

Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid; Convenio 100 OIT 

relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina 

por un trabajo de igual valor; Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera 

de la Enseñanza 1960; Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza 1960; Convenio 111 OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; 

Convenio 111 OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; Convención para 

la prevención y sanción del delito de genocidio; Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
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crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; Convenio Internacional para la supresión de 

los atentados terroristas cometidos con bombas; Convenio Internacional para la supresión de los 

atentados terroristas cometidos con bombas; Convenio Internacional para la supresión de los 

atentados terroristas cometidos con bombas; Convenio Internacional para la supresión de los 

atentados terroristas cometidos con bombas; Convenio Internacional para la supresión de los 

atentados terroristas cometidos con bombas; Protocolo para modificar la Convención sobre la 

Esclavitud; Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud; Convenio para la represión 

de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena; Convenio 29 OIT relativo al 

trabajo forzoso u obligatorio; Convenio OIT No.105 relativo a la abolición de trabajo forzoso; 

Convención sobre el derecho internacional de la corrección; Convención sobre la protección y la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales; Convenio 11 OIT relativo a los derechos de 

asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas; Convenio OIT No. 87 sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación; Convenio 98 OIT relativo a la aplicación de los 

principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva; Convenio 122 OIT relativo a la 

política del empleo; Convenio 135 OIT relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los 

representantes de los trabajadores en la empresa; Convenio 141 OIT sobre las organizaciones de 

trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social; Convenio 151 OIT sobre la 

protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de 

empleo en la administración pública; 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 de la Convención del Niño relativo a la participación de 

niños en los conflictos armados; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la Venta de Niños, la Prostitución y la Pornografía Infantil; Convenio 138 OIT sobre la 

edad mínima; Convenio 182 OIT sobre las peores formas de trabajo infantil; Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad; Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los 

heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I); Convenio de Ginebra para 

aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar 

(Convenio II); Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio 

III); Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra (Convenio 

IV); Protocolo Adicional sobre la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales 

(Protocolo I); Protocolo Adicional sobre la protección de las víctimas de conflictos armados no 

internacionales (Protocolo II). 

    


