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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل واملنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢ دورته الرابعة خالل الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
املعقـودة  نة  الثاميف اجللسة   املتعلق بكوبا   ستعراض  اال وأُجري. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣ إىل
كوبا معايل السيدة ماريا إسـتر روس غونـساليس،       ورأس وفد   . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥ يف

، اعتمد الفرق العامـل هـذا       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩ويف اجللسة املعقودة يف     . العدل ةوزير
  .كوباالتقرير عن 

، اختار جملس حقوق اإلنـسان جمموعـة املقـررين          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    -٢
غـواي، والبوسـنة    وأور: كوبااالستعراض املتعلق ب    عملية لتيسري) ثالثيةال اجملموعة( ينيالتال

   .واهلرسك، وغابون
االستعراض ، صدرت الوثائق التالية من أجل       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  اً  ووفق  -٣ 

   :كوبااملتعلق ب
   ؛)  A/HRC/WG.6/4/CUB/1 ) (أ(١٥للفقرة اً مقدم وفق  وطين تقرير  )أ(  
 جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقـاً للفقـرة          )ب(  

   ؛)  A/HRC/WG.6/4/CUB/2 ) (ب(١٥
) ج(١٥ة حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة         موجز أعدته املفوضية السامي     )ج(  

) A/HRC/WG.6/4/CUB/3  .(   
أملانيـا،  اً  لة اليت أعدهتا مسبق    الثالثية قائمة أسئ   اجملموعةعن طريق   كوبا  إىل  وأحيلت    -٤ 

واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والسويد، والتفيا، وليختنشتاين، وكندا، واململكة املتحدة         
 متاحـة   عن ردود كوبا،    ، فضالً وهذه األسئلة . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا    

  .على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز وقائع عملية االستعراض  - أوالً  

  قدم من الدولة موضع االستعراضاملعرض ال  - ألف  
 مجهورية كوبا، التقرير الذي كان  يفعرضت السيدة ماريا إستر روس، وزيرة العدل  -٥

  . عملية وطنية واسعة النطاق من املشاورات واملشاركة اخنرط فيها أصحاب املصلحةنتيجة
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مع الذكرى اخلمسني النتصار الثورة الكوبية، وهذا حدث         هذه العملية    وقد تزامنت   -٦
  .تارخيي أتاح جلميع الكوبيني التمتع الكامل مبا هلم من حقوق اإلنسان

 الظلم اهليكليـة  مظاهر  وكفلت التحوالت العميقة اليت أحدثتها الثورة القضاء على           -٧
  .اجلديد االستعمار واالستعمارفتريت املوروثة عن 

ـ          وضع الش قد  و  -٨ اً سياسـي اً  عب الكويب، يف أثناء ممارسة حقه يف احلكم الذايت، نظام
يتسم بالتمثيل احلقيقي ويصطبغ بصبغة حملية أصيلة، من شأنه أن يكفل املـشاركة احلقيقـة               

  .ميع السكان يف ممارسة السلطةجل
والنظام السياسي الكويب حيترم ويشجع أوسع نطاق من تعدد األفكار، مما يـضمن               -٩

  .ائل املشاركة والنقاشسبل ووس
وتكمن اجلودة الرئيسية للنظام السياسي الكويب يف قدرته على التحسن الدائم عـن               -١٠

  .طريق مشاركة الشعب الكاملة واألصيلة والدورية
 ٩٨ الذي متت املوافقة عليه بالتصويت اإلجيايب بنـسبة  -ويرسي دستور اجلمهورية     -١١

  .ئ الدولة الكوبية أسس ومباد-يف املائة من الناخبني 
وتعكـس  وهي متثل  . اجلمعية الوطنية للسلطة الشعبية هي أعلى هيئة لسلطة الدولة        و  -١٢

  .تتمتع بسلطة متثيلية وتشريعية، وهي اهليئة الوحيدة اليت اإلرادة السيادية للشعب
وجيب انتخـاب   . وخيتار الشعب ممثليه وينتخبهم بالتصويت احلر واملباشر والسري         -١٣

  .ولكل مواطن كويب احلق يف أن َينتخب وُينتخب. جملس الدولة ورئيسه كنوابأعضاء 
ومتثَّل فيه كافـة  . وميثل تشكيل اجلمعية الوطنية للسلطة الشعبية تنوع اجملتمع الكويب       -١٤

 يف املائة منهم عمال وفالحـون      ٢٨ وأكثر من    .اًبرملانياً   نائب ٦١٤قطاعات السكان بواسطة    
 يف  ٣٦ يف املائة نساء؛ و    ٤٣؛ و  وعمال يف قطاع الصحة    ومعلمونات  وعمال يف قطاع اخلدم   

  . بعد انتصار الثورةون يف املائة منهم مولود٥٦وأكثر من . املائة منحدرون من أصول أفريقية
.  املـشاركة  تقوم علـى  وجيري تشجيع األشكال املباشرة للدميقراطية يف ظل ثقافة           -١٥
  .لتوصل إىل أوسع نطاق ممكن من توافق آراء اجلماهريتتَخذ القرارات املهمة إال بعد ا وال
. ، جرت عملية نقاش واسعة بـشأن موضـوع الواقـع الكـويب           ٢٠٠٨ويف عام     -١٦

وقُـدمت أكثـر    .  ماليني كـويب   ٥شارك فيها أكثر من     اً  عاماً   اجتماع ٢١٥ ٦٨٧ وُعقد
  .تناوهلا كلهااً حالي مالحظة ونقد واقتراح؛ وجيري ١ ٣٠٠ ٠٠٠ من
وُيكفل . رسخ الدستور والقانون احمللي حقوق املواطنني والتزاماهتم وضماناهتم        قدو  -١٧

عـن سياسـات    تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق تشريعات ومؤسسات فعالة، فضالً  
  .وبرامج موجهة حنو التنفيذ العملي
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 عن طريق العديد من القـوانني       على النحو الواجب  وتؤصل حقوق اإلنسان وُتكفل       -١٨
مع احلقوق املعترف هبا يف اإلعالن العاملي      اً  ملعايري املوضوعية واإلجرائية السارية مبا يتفق متام      وا

  .وغريه من الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان
 ائم األساسـية  عالـد األمن الشخصي   يف  احلرية و واحلق يف   ويشكل احلق يف احلياة       -١٩

 حالة واحدة من حاالت اإلعـدام       ١٩٥٩ة  ومل حتدث منذ سن   . لتعامالت السلطات الكوبية  
  .خارج نطاق القضاء وال االختفاء القسري وال التعذيب

  دين، فضالً  ٤٠٠ويوجد أكثر من    . وحتترم كوبا حرية الدين وتكفلها دون أي متييز         -٢٠
  .عن املؤسسات الدينية

  .وُيعترف جلميع املواطنني حبرية الرأي والتعبري واإلعالم والصحافة  -٢١
والتـدريب علـى    . وتوضع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة الـشعب         -٢٢

استخدامها جماين، ويتيسر الوصول إليها عن طريق مراكز ومؤسسات اجتماعيـة وجمتمعيـة        
  . أوسع نطاق ممكن من فرص الوصولإلتاحة
  .واملساواة وعدم التمييز مكفوالن متاماً  -٢٣
وجيري تنفيـذ   . تصلة باملساواة بني اجلنسني تقدم هائل      امل اجملاالتوالتقدم احملرز يف      -٢٤

  .موجهة حنو النهوض باملرأةإجراءات 
. للدولة التابع ةاملدنياخلدمة  يف املائة من القوة العاملة يف قطاع ٤٦ومتثل النساء نسبة   -٢٥

 ٦٦ومتثـل النـساء نـسبة    .  يف املائة من اجملموع٣٨وميثل عدد النساء يف مراكز اختاذ القرار        
 ت نسبة ارتفعقد  و.  التابع للدولة  ةاملدنياخلدمة  املائة من العاملني الفنيني واملهنيني يف قطاع         يف

  .٢٠٠٨ يف املائة يف جملس الدولة الذي انُتخب يف عام ٢٦ يف املائة إىل ١٦النساء من 
  .ثقافيةيف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والاً ملحوظاً  تقدمأيضاًوأحرزت كوبا   -٢٦
وقد جتـاوزت كوبـا بكـثري       . والتعليم متاح للجميع وجماين على مجيع املستويات        -٢٧

الـستة لتـوفري    ) يونـسكو ال(أهداف برنامج منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة          
  .للجميع التعليم
 ٢٣ و ١٨الشباب الكويب الذين تتراوح أعمارهم بـني        من  وثالثة وسبعون يف املائة       -٢٨

 يف  ١٠٠ويتلقى  . من السكان  ٣٠لكل  اً  واحداً  وتوفر كوبا معلم  . سنة مقيدون يف اجلامعات   
املائة من األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة النوع املناسب من اهتمام يف املدارس املخصص             

  .هلذا الغرض
 تعليم احلاسوب : وجيري تنفيذ برامج مهمة موجهة حنو االمتياز يف التعليم، من بينها            -٢٩

التعليمية كالتليفزيون والفيديو يف     - للمستوى االبتدائي؛ واستخدام الوسائل املساعدة التقنية     
كل فصل؛ وإنشاء قناتني تليفزيونيتني تعليميتني؛ ووضع برامج خاصة على املستوى اجلامعي            
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 لكبار السن؛ وإنشاء وحدات للتعليم اجلامعي يف كل بلدية يف مجيع أحناء البلد، هبدف تيسري              
  .للجميعمن التعليم الوصول إىل هذا املستوى 

وجيري تشجيع وتعزيز   . احلق يف الثقافة وهو متاح لكل قطاع اجتماعي       اً  وُيكفل متام   -٣٠
  .وجيري الترويج حلرية اإلبداع الفين. الثقافة والعلم بكافة مظاهرمها

  معـدل  ٢٠٠٨وقد حققت كوبا يف هناية عـام        . وللحق يف العمل وضع دستوري      -٣١
وتوجد برامج تراعي االحتياجات اخلاصـة للنـساء والـشباب          .  يف املائة  ١,٦عمالة يبلغ   

  .باحلرمان من احلرية، وغريهماً واملعوقني ومن قضوا أحكام
ونظـام الـصحة    . وُيكفل لكل كويب الوصول إىل اخلدمات الصحية، وهي جمانية          -٣٢

حية مماثلة لتلـك املوجـودة يف       وتتمتع كوبا مبؤشرات ص   . الوطين ممول بالكامل من الدولة    
 لكل ألـف    ٤,٧واحدة  الذين يقل عمرهم عن سنة      فقد بلغ وفيات الرضع     . البلدان املتقدمة 

  .اً عام٧٨العمر املتوقع عند الوالدة متوسط ويبلغ . ٢٠٠٨ يف عام من املواليد األحياء
كـر   الوقائي جملموع السكان حتقيقـاً للتـشخيص املب        الفحصوتتحرك كوبا حنو      -٣٣

وجيري حتسني فعالية الربامج األخرى مثل صحة األمهـات والرضـع، وبـرامج             . لألمراض
  .التلقيح؛ ويؤمن برنامج التلقيح واحدة من أوسع عمليات التغطية بالتحصني يف العامل

 ما متلكه مع غريها، إذ سامهت يف التضامن من أجل إعمـال             أيضاًوتقامست كوبا     -٣٤
  . مجيع أحناء العاملحقوق اإلنسان لشعوب أخرى يف

 التعاون الكـويب يف     مشل،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣١ إىل   ١٩٦٣فخالل الفترة من عام       -٣٥
  .اً بلد١٥٤ متعاون مدين يف ٣٤١ ٠٠٠اخلارج املشاركة بأكثر من 

 ويعمل  .اً بلد ٩٦ مهين وفين كويب يقدمون خدماهتم يف        ٥١ ٠٠٠حنو  اً  ويوجد حالي   -٣٦
  .اً بلد٧٤خص يف قطاع الصحة يف  ش٣٨ ٠٠٠من بينهم أكثر من 

ــزة "وأدت   -٣٧ ــة املعج ــر  "Operación Milagro")(" العملي ــترجاع أكث  إىل اس
  .لبصرهماً  بلد٣٣ مريض يف ١ ٣٠٠ ٠٠٠ من
 تـساهم  ("Yo sí Puedo")" نعـم أسـتطيع  "وظلت الطريقة الكوبية املعروفة باسم  -٣٨
اً  بلـد  ٢٦ مليـون شـخص يف       ٣,٦القضاء على األمية، حيث تعلم مبوجبها أكثر من          يف

  .والكتابة القراءة
 ٥٢ ٠٠٠ أكثر مـن     ٢٠٠٨ و ١٩٦١وخترج يف اجلامعات الكوبية فيما بني عامي          -٣٩

  .فيما وراء البحار أقاليم ٥واً  بلد١٣٢شاب من 
يـستجيب أليـة      بني املؤسسات واسع النطاق وفعاالً    اً  مشتركاً  ومتتلك كوبا نظام    -٤٠

ويـشارك يف   . حقوق اإلنسان ميكن أن يقدمها أفراد أو مجاعات       شكوى أو التماس يف جمال      
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النظام كل من مكتب النائب العام، والربملان، واحلكومة ومؤسـسات حكوميـة أخـرى،              
  .ومنظمات اجملتمع املدين

وتساهم آليات أخرى للسكان األصليني يف مهمة اإلشراف على حقوق اإلنـسان              -٤١
لة على ذلك األخـصائيون االجتمـاعيون العـاملون يف          ومن األمث . والتمكني من التمتع هبا   

وما من أحـد جيـري      . اجملتمعات احمللية الذين حيددون احتياجات األسر الكوبية من الدعم        
  .جتاهله يف كوبا

فقد وضعت  .  اإلنسانية اليت تتحلى هبا كوبا      الرتعة على  ويشكل نظام السجون مثاالً     -٤٢
واهلدف هو ضـمان إعـادة إدمـاج        . إىل مدارس كوبا برامج موجهة حنو حتويل السجون       

وتتقيد كوبا بشدة بغالبية املعايري     . األشخاص الذين يقضون فترات العقوبة يف اجملتمع بالكامل       
لتـشجيع  اً مـصمم اً متـدرج اً ويعتمد النظام هنج .  احملتجزين مبعاملةالدولية املتقدمة املتعلقة    

 نظام االحتجاز، وذلك    صرامةمن  اً  تدرجييف  السلوك احلميد بني احملتجزين، عن طريق التخفي      
 يف املائة ممن يغادرون الـسجن       ٨٢كأساس للحرية املشروطة أو تعليق احلكم؛ ويفعل ذلك         

أمراض الفم على قـدم     الوقاية من   وُتكفل لكل حمتجز الرعاية الطبية و     . قبل انتهاء أحكامهم  
  .املساواة مع بقية سكان كوبا

وهي عضو  .  التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان      يدعلى صع ولكوبا سجل حافل      -٤٣
وقد تعاونت كوبا على مر التـاريخ مـع         .  من أكثر االتفاقيات أمهية يف هذا امليدان       ٤١يف  

  .آليات حقوق اإلنسان اجلاري تطبيقها على اجلميع دون متييز
ان  حبقوق اإلنـس   اخلاصني العهدين الدوليني    ٢٠٠٨فرباير  /ووقعت كوبا يف شباط     -٤٤

  .كدليل على التزامها هبذين الصكني
حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن     وصدقت كوبا لتوها على االتفاقيـة الدوليـة      -٤٥

  .القسري االختفاء
تقريريها الدوريني إىل جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء علـى          اً  وقدمت كوبا مؤخر    -٤٦

تعذيب، ومن املقرر االنتهاء وبدأت كوبا صياغة تقريرها إىل جلنة مناهضة ال     . التمييز العنصري 
  .من إعداده بنهاية النصف األول من السنة

، اليت كانت الواليات املتحدة     ٢٠٠٧ن إلغاء الوالية املناهضة لكوبا يف عام        وقد مكَّ   -٤٧
البلد  تعميق نوعي للتعاون الدويل الذي دأب        إحداثعلى جلنة حقوق اإلنسان، من      تفرضها  

 كوبا املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء،        وقد استقبلت . نسانعلى أدائه يف ميدان حقوق اإل     
الدعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو            اً  ووجهت مؤخر 

  .أيضاًالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لزيارة البلد 
نسان ملحوظة على الرغم مـن      وكانت إجنازات الثورة الكوبية يف جمال حقوق اإل         -٤٨

احلصار االقتصادي والتجاري واملـايل     : وكانت هذه العقبات كما يلي    . وجود عقبات هائلة  
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 لكوبـا مـن قبـل     املعاديةالقاسي، واالعتداءات وأعمال اإلرهاب والسياسة العامة الدائمة        
لنظـام االقتـصادي    إدارات الواليات املتحدة املتعاقبة؛ والظواهر املناخية؛ والتأثري الـسليب ل         

  .والدويل غري العادل الذي يتفاقم بسبب األزمة املالية وأزمات الطاقة والغذاء واملناخ
وكوبا مقتنعة بأن احلوار الصادق والقائم على االحتـرام الـذي يتقيـد مببـادئ                 -٤٩

واحلياد وعدم االنتقائية هو األساس الذي ال غىن عنه للتعاون الـدويل يف ميـدان             املوضوعية
  .حقوق اإلنسان

وكوبـا  . وتشترك كوبا يف االستعراض الدوري الشامل دفاعاً عن احلقيقة والعدالة           -٥٠
وكل ما تطلبـه كوبـا      . منفتحة على احلوار، وسوف تقدم املعلومات واإليضاحات الالزمة       

  .االحترام هو

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  - باء  
 علـى الـشبكة   أيـضاً  وأُدرجت.  وفداً ببيانات ٦٠اعلي، أدىل   أثناء احلوار التف  يف    -٥١

اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل بيانات إضافية مل يتسن اإلدالء هبا يف أثنـاء احلـوار               
وهنأ العديد من الوفود كوبا على جـودة تقريرهـا الـوطين            . لضيق الوقت اً  التفاعلي نظر 

ورحب عدد من الوفـود    .  ومتسمني بالشمول  وعرضها اللذين اعتربومها زاخرين باملعلومات    
بالعملية الواسعة النطاق والقائمة على املشاركة اليت اشتركت فيها احلكومة مع اجملتمع املدين             

 كذلك على أن هذا التقرير الذي ُنشر بوسـائل           الوفود وشددت. يف إعداد تقريرها الوطين   
ك فيها العديد من الوزارات واملؤسسات      خمتلفة ويف املوعد املقرر قد أُجنز بواسطة عملية اشتر        

.  من املنظمات غري احلكومية والكيانات ذات الصلة يف البلد         كبريعن عدد     احلكومية، فضالً 
.  الترحيب جبهود كوبا يف اإلعداد لالستعراض وكذلك يف مشاركتها البناءة فيه           أيضاًوجرى  

اً نسان، وبوصفها رئيـس   وأقرت عدة وفود بالدور الذي تؤديه كوبا داخل جملس حقوق اإل          
  .حلركة عدم االحنياز

فمن الواضح . أشادت اجلزائر باجلهود الدءوبة اليت تبذهلا كوبا لتعزيز حقوق اإلنسان  -٥٢
ـ               اً من تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، الذي كان بوسعه أن يقدم صورة أكثر توازن

حمللية، أنه على الرغم من اآلثار الكارثية لآلراء اليت أعرب عنها بعض املنظمات غري احلكومية ا
يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة      اً  املترتبة على احلظر املفروض على كوبا، فقد حقق البلد تقدم         

وأثنت اجلزائـر علـى     . لأللفية، وإعمال احلق يف التعليم، واحلق يف الغذاء، واحلق يف الصحة          
. ية عن طريق التعاون الدويل يف هذه اجملاالت       اإلجراءات اليت اختذهتا كوبا لدعم البلدان النام      

جتارهبا على الصعيد الدويل، بدعم من األمم املتحدة، فيما يتعلـق        وأوصت بأن تتقاسم كوبا     
ال سيما يف جماالت تدريب املوارد البشرية       وبالتعاون الثنائي يف جمال تعزيز احلق يف الصحة،         

األولوية إىل حتسني سياساهتا احلديثة     أن تويل   ؛ و مات الصحية يف مجيع أحناء العامل     ودعم اخلد 
الرامية إىل زيادة اإلنتاج الزراعي هبدف تعزيز احلق يف الغذاء وإعمـال األمـن الغـذائي،                



A/HRC/11/22* 

9 GE.09-16271 

املتخـذة لفائـدة   ؛ وأن تواصل الترويج ملبادراهتا قاطعة املفروضة على كوبااملمن  رغم  ال على
  .امل للحق يف التنمية اإلعمال الكال سيما يف جمالو، البلدان النامية

وأعربت إسرائيل عن قلقها الشديد إزاء عدم وجود جهاز قضائي حمايد ومستقل يف               -٥٣
، وشككت فيما ذُكر يف التقرير أهم حقوق اإلنسان األساسيةممارسة كوبا لقمع إزاء كوبا، و

. قـضائية ساسية الستقالل السلطة ال   مبادئ األمم املتحدة األ   من أن النظام القضائي يتفق مع       
احلق يف املساواة أمام احملاكم، ويف حماكمة عادلة، على         بأن تكفل   ) أ(وأوصت إسرائيل كوبا    

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       وحنو ما ينص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان         
. يةساسية الستقالل السلطة القضائ   والسياسية، وعلى حنو ما ورد يف مبادئ األمم املتحدة األ         

 من القانون اجلنـائي،     ٩١ واملادة   ٨٨بإلغاء أو تعديل القانون     ) ب(وأوصت إسرائيل بشدة    
واإلفراج الفوري عن املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني الذين ُسـجنوا دون سـند              

ومع مالحظة أن كوبا منعت كـل       . قانوين وغريهم من املتأثرين بالتشريعات املذكورة آنفاً      
بأن تتيح  ) ج(الستقالل احلقيقي للمجتمع املدين، أوصت إسرائيل بشدة        شكل من أشكال ا   

 وتكوين اجلمعيات، بتمكني هذه الكيانات      التجمعكوبا ممارسة احلق يف حرية التعبري، وحرية        
من احلصول على وضع قانوين مبوجب القانون الوطين دون احلاجة إىل انضمام حكومي جلهة              

  .مماثلة تابعة للدولة
دت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باألولوية اليت توليها كوبـا حلقـوق            وأشا  -٥٤

اإلنسان، ومبا أحرزته من جناح باهر وتغيريات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة منذ قيام             
وأثنت على حيوية سلسلة من التدابري السياسية والقضائية، وعلى التقـدم احملـرز يف              . الثورة

دت مبسامهة كوبا يف إزالة الصبغة السياسية وإرساء املوضوعية واحليادية يف      وأشا. جودة احلياة 
وتكتسب إجنازات كوبا قيمتها الكبرية من حتقيقها يف ظل         . اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان   

 الشديد املفروض من الواليات املتحدة  ظروف صعبة للغاية، مثل احلصار االقتصادي العدائي و       
وأوصت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بأن      . ، والكوارث الطبيعية  األمريكية لعدة عقود  

على النموذج االقتصادي واالجتماعي الذي اختاره الشعب الكويب حبريـة وأن           حتافظ كوبا   
تعزيز الدميقراطية القائمة على املشاركة مـن أجـل         تواصل النهوض ب  أن  تعزز هذا النظام، و   

؛ وأن تواصل بـذل اجلهـود الراميـة إىل          لشؤون العامة  الكاملة يف تسيري ا    مشاركة الشعب 
املسامهة يف عدم إضفاء صبغة سياسية على احلوار والتعاون يف آليات حقوق اإلنسان واحترام              

  .هذا احلوار، وإىل العمل على حتقيق مصاحل البلدان النامية كاحلق يف التنمية
لتقدم احملرز يف مجيع القطاعات  والحظت اإلمارات العربية املتحدة أن كوبا تقامست ا         -٥٥

وأعربـت  . يف جمال التنمية، وال سيما فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها للخطة الطموحة اليت استندت إليها استراتيجية الدولـة             

وأوصـت اإلمـارات    . انية للجميع لضمان احلماية االجتماعية اليت توفر الرعاية الصحية اجمل       
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العربية املتحدة بأن تواصل كوبا أعماهلا الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مـع التزاماهتـا               
  .للمعاهدات اليت هي طرف فيهااً الدولية وفق

يف تعزيـز     هـائالً اً  والحظ االحتاد الروسي أن كوبا حققت دون أدىن شك تقدم           -٥٦
بأن ) أ( كوبا   وأوصى االحتاد الروسي  .  سيما احلقوق االجتماعية   ومحاية حقوق اإلنسان، وال   

تواصل جهودها الرامية إىل ضمان احترام حرية الدين واملعتقد جلميع الكوبيني، مبا يف ذلـك               
مـن أي نـوع؛    ديـن  اعتنـاق أي احلق يف اختيار املعتقد حسب اقتناع الشخص أو عدم       

يز احلقوق الثقافية هبدف ضمان وصول مجيـع        اجلهود الفعلية حلماية وتعز   أن تواصل    )ب(و
الربامج اليت جيـري تنفيـذها      أن تواصل   ) ج(؛ و القيم الثقافية يف مجيع جتلياهتا    الكوبيني إىل   

وأن بشكل ناجح يف جمال املساواة بني اجلنسني ووصول املرأة إىل مناصب صـنع القـرار،                
يف التمثيل ال يف اجلمعية الوطنيـة       العمل من أجل حتقيق املساواة بني الرجال والنساء         تواصل  

  .ت الدولة أيضاًوحسب، بل على مجيع مستويات سلطا
وأثنت غانا على التزام كوبا باحلقوق االجتماعية والثقافية، الذي يتجلى بوضوح من          -٥٧

 من  ٤ و ٣ و ٢ و ١وقد أوفت كوبا بالغايات     . خالل الدعم التقين الذي قدمته إىل عدة بلدان       
، ٢٠١٥ية لأللفية، وهي يف سبيلها إىل بلوغ غالبية هذه األهداف حبلول عام             األهداف اإلمنائ 

 والحظت غانا األشواط الطويلة اليت قطعتها كوبـا         .اًعلى الرغم من التحديات املعروفة جيد     
. يف القضاء على األمية واملرض وضمان زيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل بالقطاع الرمسـي              

زيز وإعمال حقوق اإلنسان ملواطنيها،     تواصل جهودها الرامية إىل تع    وأوصت غانا كوبا بأن     
الربامج الرامية إىل تعزيز حقـوق اإلنـسان        ؛ وأن تواصل    مبا يف ذلك احلق يف السكن الالئق      

تفاقيـة  التقرير األويل يف األجل احملدد له إىل اللجنة املنشأة مبوجـب ا           أن تقدم    و ،لمعوقنيل
وأن تواصل عملية جعل التشريعات الوطنية متوافقـة مـع          ؛  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

  .للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيهااً االلتزامات الدولية اليت تتحملها وفق
والحظت اململكة العربية السعودية أن نظام احلماية القانونية حلقوق اإلنسان كمـا              -٥٨

ة واليت تتصرف األجهزة املركزية للحكومـة       هو حمدد يف الدستور، وكذلك القوانني املعتمد      
وقد أفـضى التقـدم     . مبوجبها، تضمن احترام احلقوق واملساواة بني املوطنني وغري املواطنني        

الذي أحرزته كوبا يف ميدان التعليم، وال سيما جبعله خدمة عامة جمانية، إىل القـضاء علـى           
ية واالجتماعية والثقافية، وبـدأت     وعززت كوبا جهودها املتعلقة باحلقوق االقتصاد     . األمية
ويعكس هـذا   . مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها من هيئات األمم املتحدة         اً  حوار

وأوصت اململكـة العربيـة     . بوضوح تعهد كوبا واستعدادها لتوطيد وتعزيز حقوق اإلنسان       
، وما تبذله مـن جهـود       السعودية بأن تواصل كوبا براجمها احلالية الرامية إىل محاية املسنني         

لضمان متتع مواطنيها إىل أقصى درجة ممكنة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مـع   
وأعربت اململكة العربية السعودية لكوبـا      . تأمني املقاصد احملددة يف األهداف اإلمنائية لأللفية      

  .عن متنياهتا بالنجاح التام والرخاء يف املستقبل
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راغوا أن التقرير املعروض هو أبلغ دليل ميكن أن حيصل عليه اجمللـس             وذكرت نيكا   -٥٩
 وقائمة على املشاركة علـى     وطيدةعلى التعبري الشعيب الذي يتحقق عندما تكون الدميقراطية         

فال تـزال   . الرغم من التعرض حلصار اقتصادي قاس ووحشي ألكثر من أربعة عقود متتالية           
لس، بالكفاح من أجل ضـمان جهـاز أكثـر عدالـة            يف اجمل اً  ، بوصفها عضو  ملتزمةكوبا  

وال وجود لألمية يف كوبا، واحلق يف التعليم مكفول للجميع دون متييز            . ودميقراطية وحيادية 
وكوبا معروفة  .  يف القانون الدويل   املكرسةأو امتياز، وقانون العمل يستويف املعايري األساسية        

". العملية املعجزة"عن طريق طائفة من الربامج مثل باستجابتها آلالف القضايا اإلنسانية    اً  جيد
مواصلة تقاسم جتارهبا يف تعزيز ومحاية حق ماليني الناس يف العامل           إىل   نيكاراغوا كوبا    ودعت

اجلهود الرامية إىل ضـمان  يف الصحة، وذلك بروح من التضامن، وأوصت كوبا بأن تواصل           
واالجتماعية والثقافية، حىت يتـسىن هلـا       التمتع على أكمل وجه ممكن باحلقوق االقتصادية        

وهنأت نيكاراغوا كوبـا  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  االستمرار يف إحراز تقدم من أجل       
  .الذي ال يعرف الكللعلى كفاحها 

وأقرت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بالتقدم الكبري الذي أحرزته كوبا يف ميدان              -٦٠
 السنوات اخلمسني املاضية، على الرغم مما واجهته مـن عقبـات            حقوق اإلنسان على مدى   

. وأيدت اجلهود اليت تبذهلا كوبا لضمان حقوق الناس وتعزيز الدميقراطية والسيادة          . وحتديات
وأوصت كوبا بأن تواصل الدفاع عن املبادرات املبذولة لفائدة البلدان النامية وتعزيز هـذه              

إىل اإلعمال الكامل للحق يف التنمية؛ وأن حتافظ على النموذج          املبادرات مبا فيها تلك الرامية      
االقتصادي والسياسي واالجتماعي الذي اختاره الشعب الكـويب وتعـززه، وأن تواصـل             
النهوض بتعزيز الدميقراطية القائمة على املشاركة بوصفها آلية أصـيلة ملـشاركة الـسكان              

وممارساهتا اجليدة يف تعزيز ومحاية احلـق يف        بالكامل يف الشؤون العامة؛ وأن تتقاسم جتارهبا        
  .التعليم، مبا يف ذلك هتيئة الظروف املواتية للتعليم اجملاين على كافة املستويات

وأقرت فرتويال بتعهد الثورة الكوبية بكفاحها من أجل حتقيق الكرامة لـشعبها يف               -٦١
 اإلنساين املفروض ملدة عقود     مواجهة الغنب والظلم واحلصار االقتصادي والتجاري واملايل غري       

على متتع سـكان كوبـا بـاحلقوق        اً  خطرياً  من امرباطورية الواليات املتحدة، مما أثر تأثري      
وفرتويال تويل أمهية خاصة لكفاح كوبا من أجل القضاء على الفقر واالسـتبعاد             . األساسية
العمليـة  "وإىل  " يعنعم أسـتط  "ومع اإلشارة إىل برنامج حمو األمية املعروف باسم         . واألمية
يف ميدان الصحة، أشادت فرتويال بإقدام كوبا على مساعدة املاليني من الناس مـن         " املعجزة

وأوصت بأن كوبا بأن تواصل هذه املبادرات املستنرية؛  . أفقر القطاعات يف العديد من البلدان     
 الـضعيفة،    يف جمال مـساعدة الفئـات      اجليدةوتقدمي خربهتا وممارساهتا    وأن تواصل تقاسم    

 الـذي يقـدم املـساعدة إىل        ج الوطين لألخصائيني االجتماعيني   سيما عرب تنفيذ الربنام    الو
بناء اشتراكية  اجملتمعات احمللية ويساعد على حتديد االحتياجات؛ وأن تواصل املضي يف طريق            

ة علـى  القائمقدماً من أجل تعزيز الدميقراطية املضي التضامن والعدالة، مع مبدأي قائمة على   
  . آلية حقيقية لضمان مشاركة املواطنني يف الشؤون العامةها بوصفواالستباقيةاملشاركة 
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وقد ذهبت كوبا إىل ما هـو       .  حبقوق اإلنسان  القويواعترفت بوليفيا بالتزام كوبا       -٦٢
. أبعد من حدودها بروح من التضامن على الرغم من معاناهتا من حصار اقتصادي ظامل متاماً              

ساعدة اليت حصلت عليها من كوبا، أعلنت اليونسكو كوبا ثالث بلد من أمريكا             وبفضل امل 
وعالوة على ذلك، فإن برنامج كوبا للتضامن من أجل عمليـات           . الالتينية خال من األمية   

 وأوصت بوليفيا كوبا    .اً بلد ٣٤أعاد البصر إىل أكثر من مليون شخص يف         قد  العيون  جراحة  
هتا اجليدة يف جمال التعاون والتضامن الدويل هبدف إعمال احلق يف           بأن تتقاسم جتارهبا وممارسا   

؛ وأن تتقاسـم    "نعم أستطيع "التعليم، مبا يف ذلك القضاء على األمية، وخباصة تطبيق طريقة           
عرب التغطية  جتارهبا وممارساهتا اجليدة يف جمال محاية احلق يف الصحة، كما هو منفَّذ يف بلدها               

ققت يف  نية للجميع، مما يشمل احلصول على األدوية والتطورات اليت حت         الشاملة واجملا الصحية  
يف جمال التعاون الـدويل     ؛ وأن تتقاسم جتارهبا وممارساهتا اجليدة       جمال البحث العلمي الكويب   

برنـامج الـصحة    " احلق يف الصحة ملاليني الناس، عرب مبادرات من قبيل           إعمالالرامي إىل   
  .، من بني مجلة أمور أخرى"املعجزةعملية ال"و" الشامل
وأشادت بوتان باإلجنازات الكثرية اليت حققتها احلكومة الكوبية يف ميدان حقـوق              -٦٣

اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، والتعليم اجليد اجملاين الشامل على كافـة املـستويات؛                
ملوسع واملتطـور؛   واألداء الفعال للرعاية واخلدمات الصحية عن طريق نظام الصحة الوطين ا          

ومشاركة املرأة الكاملة يف كافة جماالت احلياة؛ وتعزيز وصون التراث الثقايف الثري والتقاليد             
وأشادت بوتان مببدأي التعاون والتضامن اللذين يسريان بقوة يف الروح الوطنيـة            . يف كوبا 

 كوبا بأن تواصـل     وأوصت بوتان . الكوبية، على الرغم من العقبات املالية واملتعلقة باملوارد       
بـرامج  تقاسم جتارهبا وممارساهتا اجليدة يف تعزيز ومحاية احلق يف الصحة والتعليم، بفـضل              

التعاون اليت تقدم يف إطارها املهنيني والتقنيني العاملني يف قطاع الصحة إىل البلدان الناميـة،               
ومما يـشجع بوتـان     . لطلبة الوافدين من العامل النامي    وإتاحة فرص التعليم يف كوبا لفائدة ا      

عن تعزيز التعاون مع آلية حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم املتحـدة،             اً  أعلنته كوبا مؤخر   ما
زيد من اإلجراءات اليت    امليف اختاذ   وأوصت كوبا بأن تواصل هذه اجلهود اإلجيابية وأن تنظر          

امها كونة لنظ التكامل والوضوح، خمتلف العناصر امل    ومن شأهنا أن تعزز عرب مواصلة اإلدماج        
  .الوطين حلماية حقوق اإلنسان

ورحبت اململكة املتحدة بالقرار الذي اختذته كوبا بتوقيع العهد الـدويل اخلـاص               -٦٤
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          

 واملساواة بني اجلنـسني واحلـق يف        وأبرزت السجالت اإلجيابية يف جماالت الصحة والتعليم      
 منهم  ٥٠، ظل أكثر من     ٢٠٠٣يف عام   اً   شخص ٧٩وأعربت عن قلقها إزاء احتجاز      . الغذاء

أوصت بأن تكف كوبا عن اللجوء إىل قـوانني         ) أ(و. يف السجن، وإزاء ظروف احتجازهم    
د احلقوق وحرية   مثل تلك املناهضة للنشاط اخلطري والدعاية املعادية وإهانة السلطة هبدف تقيي          

وأعربت عن اهتمامها باالستماع إىل املزيـد بـشأن اخلطـوات        . التعبري وتكوين اجلمعيات  
راض دورياً السـتع  اً  بأن تنشئ نظام  ) ب(املتخذة لتحسني ظروف السجن، وأوصت كوبا       
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ما أعربت عنه من  أو غريها من املراقبني الدوليني، وذلك لدعم     سجوهنا من قبل األمم املتحدة    
أن تصدق علـى الربوتوكـول االختيـاري    ) ج(؛ وزام بأن تواصل حتسني نظام السجون  الت

إىل املقرر اخلـاص املعـين      اً  ومع الترحيب بالدعوة املوجهة مؤخر    . التفاقية مناهضة التعذيب  
أوصت بأن توجه كوبا الدعوة إىل املقررين اخلاصني اآلخـرين،          ) د(بالتعذيب لزيارة كوبا،    

دافعني عن حقوق اإلنسان، وحبرية التعبري والدين، واسـتقالل القـضاة           وخباصة املعنيني بامل  
  . تتيح كوبا للمنظمات الدولية املستقلة زيارهتا) ه(وأوصت اململكة املتحدة بأن . واحملامني

ورحبت إندونيسيا بتقرير كوبا الذي اشترك فيه العديد من الوزارات واملؤسـسات              -٦٥
ري حكومية وكيانات أخرى ذات صلة يف البلد، والـذي      منظمة غ  ٣٠٠احلكومية وأكثر من    

والحظـت  . يشهد بارتفاع درجة الشفافية واالنفتاح اليت أظهرهتا كوبا يف هـذه العمليـة            
إندونيسيا أن كوبا استطاعت أن تكثف احلق يف التعليم لكل فرد من مواطنيهـا، مـسامهةً                

وأوصت إندونيـسيا   . لعايل لكل كويب  بذلك يف القضاء على األمية، وموفرةً إمكانية التعليم ا        
والحظت إندونيسيا أن احلكومة قامـت بعمـل        . كوبا بأن تواصل متابعة هذا اهلدف النبيل      

فمؤشر الصحة املتعلق   . شاق لضمان وصول السكان ملستوى رفيع من الرعاية الصحية اجملانية         
 كوبا بأن تواصـل     وأوصت إندونيسيا . بكوبا متقدم إىل حد كبري يف صفوف البلدان النامية        

 جتارهبـا وأفـضل     وتقاسمواحلق يف الصحة جلميع مواطنيها      تعهدها بالوفاء باحلق يف التعليم      
  .ين احلقني األساسينيممارساهتا يف جمال تعزيز ومحاية هذ

وشددت الصني على أن كوبا ظلت تعاين لسنوات عديدة من حصار ظامل وبيئـة                -٦٦
وعلى الرغم من ذلك، فقد     .  حقوق اإلنسان لشعبها   خارجية قاسية، مما قوض إىل حد كبري      

عملت كوبا دون كلل أو ملل على حتسني املستوى املعيشي وحقوق اإلنـسان لـشعبها،               
فأعملت حقه يف احلياة والتنمية، وأّمنت له اخلدمات الصحية اجملانية والضمان االجتمـاعي             

اركة نـشطة يف التعـاون       أن كوبا شاركت مش    أيضاًوذكرت الصني   . والعدالة االجتماعية 
الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، فاعتمدت سلسلة من الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان،         

بأن تواصل  ) أ(وأوصت الصني كوبا    . وقدمت إىل البلدان األخرى املساعدة الطبية والتعليمية      
تطوير هنج  اصل  أن تو ) ب(تطوير وتقاسم جتارهبا وممارساهتا اجليدة املتعلقة مبعاملة السجناء؛ و        

  .نع اجلرميةمل أولوية ه قناة ذاتفإعادة اإلدماج االجتماعي التثقيفي الوقائي بوص
وأثنت جنوب أفريقيا على الشعب الكويب لتضامنه ودوره احلاسم يف أثناء كفـاح               -٦٧

وأشادت بالتقدم الكبري احملـرز     . شعب جنوب أفريقيا لنيل احلرية إبان عهد الفصل العنصري        
ت التمتع العملي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الرغم من املعانـاة            يف جماال 

الـيت خلفتـها األعاصـري      الشديدة النامجة عن العقوبات االقتصادية واآلثار الكارثية اهلائلة         
وأوصت جنوب أفريقيا كوبا بأن تقدم معلومات عن النهج املنسق الـذي اتبعتـه              . األخرية

وأقرت بنموذج التعليم الرائع لكوبا، الـذي ينبغـي أن          . لتزامات املتعارضة للتصدي هلذه اال  
وأفضل طريقة ميكن هبا حماكاة مفهوم التعـاون        . يتخذه اجلميع واحدة من أفضل املمارسات     
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وأوصت جنوب أفريقيا كوبـا بتقاسـم       . والتضامن الدوليني هي التعلم من الشعب الكويب      
. اعدته يف التصدي للتحديات يف جمال احلـق يف التعلـيم          املعلومات مع اجملتمع الدويل ومس    

وشجعت كوبا بشدة على النظر يف حتسني جماالت مثل استعراض نظم الـسجن، وتعزيـز               
  .الفرص االقتصادية للمرأة، والوصول إىل العدالة

والحظت ماليزيا أن كوبا ال تزال حتقق، بالرغم من القيود والتحديات اخلطـرية،               -٦٨
وأشـادت  .  احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       بنياً  توازن

يف تبادل خربهتا   وأوصت كوبا بأن تنظر     . بإجنازات كوبا الضخمة يف التعليم والصحة والغذاء      
وأفضل ممارساهتا مع البلدان النامية األخرى يف جمال حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،               

 واحلد من معدل    ،اف احملددة يف جمايل التعليم االبتدائي، واملساواة بني اجلنسني        سيما األهد  الو
تنفيذها للتدابري الرامية إىل االستمرار يف تعزيز ومحاية حقـوق          ؛ وأن تواصل    وفيات األطفال 

؛ وأن  من الفرص ملواصلة التعليم العايل    زيد  امل وأن تكثف جهودها الرامية إىل إتاحة        ،األطفال
فيذ أفضل املمارسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة علـى كافـة              تعجل بتن 

وأشارت ماليزيا إىل أهنا قامت يف      . املستويات ويف مجيع احلاالت املتعلقة بآليات اختاذ القرار       
 بالتصويت، يف ظل أغلبية ساحقة يف اجلمعية العامـة، للـسنة            ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

ى التوايل يف صاحل القرار الداعي إىل وضع حـد للعقوبـات االقتـصادية              السابعة عشرة عل  
يف متتع  اً  ومن شأن رفع هذه العقوبات أن يساهم كثري       . األحادية اجلانب املفروضة على كوبا    

  .الشعب الكويب بكامل نطاق حقوق اإلنسان
ن وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية بتعهد كوبا بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسا              -٦٩

ورحبت إيران بالتقدم الكبري الذي أحرزته كوبا يف حتسني إعمال حقوق اإلنسان            . ملواطنيها
وطلبت معلومـات  . على الرغم من احلصار الصارم املفروض من الواليات املتحدة األمريكية       

عن كيفية جناح كوبا يف احلد من التأثري السليب للعقوبات االقتصادية اليت فرضتها الواليـات               
وأوصت إيران كوبا بأن تواصل     . دة على متتع السكان الكوبيني الكامل حبقوق اإلنسان       املتح

جهودها الرامية إىل حتقيق أقصى درجات التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            
علـى املـستوى    بغية ضمان الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية؛ وأن تتابع ما تبذله من جهود             

ال سيما من أجل املسامهة     وجل تعزيز آلية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،         الدويل من أ  
؛ احترام والتعاون حبسن نية والعمـل     يف جعلها تعمل بشكل غري مسيَّس، ويف إطار احلوار ب         

اخلطط الراميـة   وأن تتقاسم اخلربات واملمارسات اجليدة املتعلقة مبعاملة احملتجزين، وال سيما           
  . مراكز تثقيفية وإصالحية لإلنسانسجون إىلإىل حتويل ال

والحظت اجلماهريية العربية الليبية أن الدستور الكويب يرسخ مجيع حقوق اإلنسان،             -٧٠
واحلريات الفردية، وحرية الرأي والتعبري، عرب إطار دميقراطي يستند إىل سـلطة الـشعب،              

عـن    مرافق التعلـيم فـضالً    وكذلك عرب هيكل تعليمي يتيح لكافة الكوبيني االستفادة من          
. وأثنت على اجلهود اليت بذلتها كوبا لضمان املساواة بني الرجل واملـرأة           . اخلدمات الصحية 
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من املبادرات اليت تضمن احلق يف العمل، وحريـة اختيـار العمـل،    اً فقد اختذت كوبا عدد   
 األمـن   وضمان احلياة الكرمية، وال سيما من خالل تعيينها ملسؤولني مـدربني يف شـؤون             

والسالمة يف أماكن العمل، واخلدمات السابقة والتالية للوالدة، وأفضل برامج إجازة األمومة            
 بالتقدم احملرز يف جمـال محايـة األطفـال          أيضاًورحبت اجلماهريية العربية الليبية     . يف العامل 

  .ومكافحة استغالل األطفال يف الدعارة
ود اليت تبذهلا كوبا يف جمال تعزيز ومحاية        وأعربت قطر عن تقديرها للتطورات واجله       -٧١

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أي احلق يف كل من التعليم والعمـل والـصحة،              
وأوصت قطر كوبا بـأن تنظـر يف        . باإلضافة إىل اجلهود الرامية إىل إصالح نظام السجون       

؛ جيدةً ومرجعاً للبلدان النامية    اعتماد إطار قانوين عام للحق يف الغذاء، بوصف ذلك ممارسةً         
اجلهود اإلجيابية الرامية إىل القضاء، وفقاً لواجباهتا والتزاماهتا الدولية، على مجيع           وأن تواصل   

 ُحرمت عرب التاريخ    ال سيما التمييز ضد الفئات الضعيفة ومجيع الفئات اليت        وأشكال التمييز،   
ا يف تعزيز ومحاية احلق يف التعليم، مما أفضى ، وأن تتقاسم جتارهبا وأفضل ممارساهتأشد احلرمان

  .إىل نتائج إجيابية جلميع املواطنني الكوبيني على الرغم من العقبات اليت يواجهها البلد
وقالت اهلند إن هلا روابط صداقة وثيقة وتارخيية مع كوبا اليت هي عضو زميـل يف                  -٧٢

النقاش الدائر بشأن حقوق اإلنسان وقد ظلت كوبا تساهم باستمرار يف     . حركة عدم االحنياز  
وأشادت اهلند بكوبا على مشاركتها املنفتحة والتعاونية والبنـاءة    . بطاقتها وشدهتا املعهودتني  

يف آلية االستعراض الدوري الشامل، ورحبت بتوقيع كوبا للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           
وهنـأت  . ية والثقافية االجتماعاملدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و       

كوبا على إجنازاهتا الرائعة يف قطاعي التعليم والصحة، حيث كادت حتقق التحاق اجلميع     اهلند  
وقالت إن كفالة كوبا للوصـول إىل       . لاللتحاق باجلامعات اً  باملدارس ومعدالت مرتفعة جد   

ول مـن الدولـة     مستوى رفيع من اخلدمات الصحية اجملانية عن طريق نظام صحي وطين مم           
وأوصت اهلند كوبا بأن تتقاسـم      . بالتهنئةاً  جديراً  وكثيف العمالة وواسع االنتشار متثل إجناز     

خرباهتا وممارساهتا اجليدة املتعلقة باحلق يف الصحة، وال سيما برامج رعاية األمومة والطفولة،             
اجمهـا لـصاحل    اإليدز، وأن تواصل وتدعم بر    /وبرامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     

  .السكان املسننيلتزايد اً املسنني وكبار السن، نظر
ووجهت سري النكا الشكر إىل كوبا على وقوفها يف طليعة الكفاح مـن أجـل                 -٧٣

إعمال احلقوق السياسية واالجتماعية، وعلى مسامهتها يف مكافحة الفـصل العنـصري يف             
ء يف أمريكا الالتينية وإعادة تأهيـل       جنوب أفريقيا والكفاح من أجل إعادة البصر إىل الفقرا        

. يف سري النكا أو الزالزل يف باكستان      ) تسونامي(األرواح البشرية بعد موجة املد البحري       
ـ  ٥٠وقد كانت كوبا سخية على الرغم من معاناهتا من حصار قاس دام أكثر مـن                  .اً عام

وأوصـت سـري    . على العديد من املشاكل اليت يصارع اجمللس حللها       اً  وقدمت كوبا ردود  
النكا كوبا بأن تتقاسم جتارهبا جبميع اللغات الدولية، وال سيما اللغة اإلنكليزيـة، املتعلقـة               
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وحثت كوبا على تقاسم جتارب متطوعيها الـدوليني        . أخالقياً ومعنوياً بقدرهتا على الكفاح    
م سواء كانوا مقاتلني مسلحني أو دكاترة، واحلديث عرب وسـائط اإلعـال           على حنو خاص،    

 الكفـاح الكـويب      سواء كانت اإلنترنت أو القصص املـصورة، عـن جتـارب           ،املتعددة
" لتحقيـق النـصر   اً  إىل األمام دائم  : "واختتمت سري النكا كلمتها قائلة    . وأخالقياته وقيمه

)"Hasta la Victoria Siempre !".(  
ير كوبا الوطين،   والحظت الربازيل التحليل املتوازن لإلجنازات احملرزة الوارد يف تقر          -٧٤

وال سيما يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتحديات اليت ال يزال يواجهها 
ويشكل . هذا البلد النامي واليت تفاقمت بسبب احلصار االقتصادي املتنايف مع حقوق اإلنسان  

 الـدويل اخلـاص     انضمام كوبا إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد         
. حيتذي به اآلخرون    لكوبا ومثاالً اً  مهماً  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية انتصار    

وسألت الربازيل عن التدابري اإلضافية اليت ميكن أن تتخذها كوبا لضمان احترام مبدأ عـدم               
قافية، وعمـا إذا    إمكانية الفصل بني احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والث        

وأوصـت الربازيـل   . كانت هناك جماالت حمددة ترى كوبا أن تعزيزها مهم للتعاون الدويل        
كوبا بأن تنظر يف االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وأن تعجـل               

يج بالتصديق على العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان؛ وأن تواصل اجلهود الراميـة إىل التـرو             
للوقف املؤقت لعقوبة اإلعدام؛ وفيما يتعلق باألهداف الطوعية حلقوق اإلنسان، أن تلـتمس             

املكلفون بواليات يف إطـار     مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها          التعاون  
  .جراءات اخلاصة وهيئات املعاهداتاإل
لتعزيـز احلقـوق االجتماعيـة،      وحيت إكوادور اجلهود الدءوبة اليت بذلتها كوبا          -٧٥
سيما احلق يف كل من الصحة والتعليم، والتقدم الكبري احملرز يف ممارسة هذه احلقوق على                وال

. الرغم من العقبات االقتصادية القاسية الناجتة عن احلصار الظـامل املفـروض دون مـسوغ            
 مـن أجـل     وأبرزت إكوادور اجلهد والعزم السياسي املنعكس يف ختصيص كوبا للمـوارد          

سياساهتا يف جمايل الصحة والتعليم، اليت أصبح البلد بفضلها يشغل املراتب األوىل ملؤشـرات              
 على اجلهود املبذولة يف جمال املساواة بني اجلنـسني          أيضاًوشددت إكوادور   . التنمية البشرية 

األخـرى  ومتكني املرأة، وأعربت عن أملها يف بذهلا خارج نطاق الربملان واحملافل واألوساط             
وفيما يتعلق باحلق يف التنمية، ذكرت إكوادور أنه ميكـن لكوبـا أن             . آللية اختاذ القرارات  

تتقاسم مع البلدان النامية األخرى جتارهبا وممارساهتا يف جمال التعاون الدويل بطريقة مفيـدة،              
ت وال سيما يف جمال تعزيز القدرات، وتدريب الشباب، ونقل املعرفة، وخباصـة يف اجملـاال              

  .احلساسة مثل الطب، والصحة العامة، والعلم، والتكنولوجيا، بل ويف الرياضة
وأوصت اجلمهورية الدومينيكية كوبا بأن تتقاسم جتارهبا وممارساهتا اجليدة يف تعزيز             -٧٦

ومحاية احلق يف الصحة الذي أدى، بالرغم من حالة التنمية يف البلد، إىل تقدم كبري جلميـع                 
تقاسم بصفة خاصة مع أعضاء املنطقة اآلخرين جتارهبا وممارساهتا اجليـدة يف            الكوبيني، وأن ت  
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عن إجنازاهتا املهمة يف صـون أرواح النـاس حينمـا             التكيف مع الكوارث الطبيعية، فضالً    
  .يواجهون األعاصري اليت ضربت البلد واملنطقة بأكملها يف خالل السنوات األخرية

وليها كوبا حلقوق اإلنسان، ورحبت باجلهود املستمرة       وأبرزت األردن األمهية اليت ت      -٧٧
على العهد  اً  الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وعلى األخص عن طريق التوقيع مؤخر           

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
 لعلمها أن كوبا ستصدق على االتفاقية       وأعربت األردن عن سرورها   . واالجتماعية والثقافية 

وأشادت بكوبا لتوجيهها دعوة دائمة     . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، ولزعامتها للجهود الدولية الرامية إىل النهوض باحلق             

تعزيز التثقيـف يف    دن كوبا بأن تنظر يف      وأوصت األر . يف الغذاء ومعاجلة أزمة الغذاء الدولية     
؛ وأن مهور وبرامج على مجيع املـستويات      محالت لتوعية اجل   تنظيمجمال حقوق اإلنسان عرب     

تواصل تقدمي برامج التدريب على حقوق اإلنسان من أجل اجلهاز القضائي واملسؤولني عن             
  .إنفاذ القوانني، واحملامني

على عقد العزم على دعم املبـادئ املتمثلـة يف          والحظت باكستان أن إقدام كوبا        -٧٨
حيادية حقوق اإلنسان وعدم انتقائيتها ومشوليتها قد اجتاز اختباري الزمن والـضغوط، وأن             

. باكستان وكوبا عملتا سوياً على نطاق من املسائل اليت هلا أمهية كبرية لدى العامل النـامي               
ضمان إعمال حقوق اإلنسان األساسية     والحظت باكستان عدد اخلطوات اليت اختذهتا كوبا ل       

ملواطنيها دون متييز، وتقدمها الكبري يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على            
ومن األمثلة على أفضل املمارسات     . الرغم من الصعوبات املالية والكوارث الطبيعية املتكررة      
 التعليم للجميع، واخلدمات الصحية،     اإلجنازات اليت حتققت يف ميدان تقدمي مستوى رفيع من        

وأوصت باكستان كوبا بأن تنفذ توصيات املقرر اخلاص املعين         . والتعاون والتضامن الدوليني  
سياساهتا املتمثلـة يف احتـرام   باحلق يف الغذاء يف تقريره عن زيارته إىل البلد؛ وأن تبقي على      

اخلدمات الصحية اجلليلة اليت قـدمها       ؛ واعتماداً على  دون متييز مجيع األديان والتسامح معها     
، أن تتقاسم هذه املمارسة اجليدة      ٢٠٠٥إىل باكستان يف أثناء زلزال      اللواء الطيب هنري ريف     

  .يف ميدان التعاون الدويل لتعزيز اخلدمات الصحية
 مبا فيها حتويل أحكام اإلعدام      اً،والحظت كندا التطورات اإلجيابية اليت طرأت مؤخر        -٧٩

ام بالسجن، وتوقيع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل           إىل أحك 
بـأن تـصدق علـى      ) أ(وأوصت كوبا   . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 على تني املعاهداتني هالعهدين الدوليني وتنفذمها يف أقرب وقت ممكن، وأن تيسر كذلك نشر 
ومع مالحظة الدعوة املوجهة    . ماع الكوبيني باحلقوق الواردة فيه    يوعي مج وتضمن  اجلمهور  

تواصـل  بأن  ) ب(بصفة خاصة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، أوصت كندا كوبا            
 التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك مـن             أمامفتح أبواهبا   

اإلجراءات اخلاصة وإتاحة إمكانية    فني بواليات يف إطار     املكلخالل توجيه دعوة مفتوحة إىل      
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ومع مالحظة النداءات اليت أطلقهـا      . للجنة الدولية للصليب األمحر   الدخول الكامل ملمثلي ا   
بأن ترفع القيـود    ) ج(الرئيس كاسترو لزيادة التعبري عن اآلراء املتباينة، أوصت كندا كوبا           

بري وتكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك القيود املفروضة        املفروضة على احلق يف كل من حرية التع       
على اإلعالم اليت ال تتفق مع أحكام العهد الدويل اخلاص احلقوق املدنيـة والـسياسية، وأن                

. تظهر املزيد من التسامح إزاء الكوبيني الذين يعربون عن آرائهم املعارضة بالطرق الـسلمية             
بأن تطلـق سـراح     ) د(، أوصت كندا كوبا     ومع مالحظة اخنفاض عدد املعتقلني السياسيني     

املعتقلني السياسيني املتبقني دون شروط، وان تتيح هلم إعادة االندماج بالكامل يف جمتمعاهتم             
  .احمللية دون أي ضرر

لعملية واسعة وجامعة اشـترك  اً وشددت زمبابوي على أن التقرير الوطين كان نتاج     -٨٠
 يدعو لألسى هو أولئك املوجودين يف إقليم القاعدة         فيها مجيع أصحاب املصلحة، مع استثناء     
علـى  وأوصت زمبابوي كوبا بأن تواصل جهودها       . البحرية للواليات املتحدة يف غوانتانامو    

، بغية املسامهة بصفة    املستوى الدويل من أجل تعزيز آلية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة          
؛ وأن  ترام والتعاون حبسن نية   إطار احلوار باح  جعلها تعمل بشكل غري مسيَّس، ويف       خاصة يف   

تواصل جهودها احملمودة الرامية إىل حتقيق متتع الـشعب بالكامـل بـاحلقوق االقتـصادية               
تعزيـز  واالجتماعية والثقافية بغية ضمان الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفيـة؛ وأن تواصـل             

املتحدة ذات الصلة، هبـدف تعزيـز       املبادرات املدافعة عن التضامن الدويل يف أجهزة األمم         
  .بة للخريحقوق اإلنسان والتضامن بني مجيع األمم والشعوب احمل

وأشادت تونس باجلهود اليت تبذهلا كوبا يف جمال حقوق اإلنـسان، ومبزيـد مـن                 -٨١
والحظت أنه قد مت القضاء على      . التحديد يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

وقد استفاد اآلالف مـن     . أن كوبا ساعدت بلدان أخرى بنشاط يف القضاء عليها        األمية، و 
وفيما يتعلق باحلق . الطالب من مجيع األصول من التعليم الرفيع املستوى يف اجلامعات الكوبية     

يف الصحة، وصفت تونس العملية املعجزة بالنجاح، وأثنت على الربنامج القائم على التضامن           
وهنأت تونس كوبا   . يون الذي قدمته كوبا إىل أكثر من مليون شخص        إلجراء جراحات الع  

على تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وعلى دعمها للتعاون الدويل يف شؤون              
  .حقوق اإلنسان استناداً إىل احلوار الصريح واالحترام املتبادل

يدان التعليم والصحة، وسألت    ورحبت فرنسا بالنتائج اجليدة اليت أحرزهتا كوبا يف م          -٨٢
الكوبيني عن اجلدول الزمين الدقيق املعتزم للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية             

واستفسرت عن . والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وأوصـت  . عالم يف الواقع العملـي    التدابري اليت تعتزم كوبا اختاذها لضمان حرية التعبري واإل        

 وأن تعتمد قانوناً يـنص      ،ملكافحة االستغالل اجلنسي  فرنسا كوبا بأن تعتمد التدابري الالزمة       
قانونـاً  كما أوصت كوبا بأن تعتمد      . اية القصَّر من االستغالل اجلنسي    على إطار قانوين حلم   

حلقوق املدنية والسياسية، الذي    يضمن حرية التنقل داخل اإلقليم وفقاً للعهد الدويل اخلاص با         
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 اجلنائي من القانون  وقَّعت عليه كوبا، وأن تلغي نظام الترخيص مبغادرة البلد، مث حتذف الحقاً           
املقـررين   وأوصت كوبا بأن توجه دعوة دائمـة إىل . جرمية مغادرة اإلقليم بصورة غري قانونية    

بـدخول    الدولية للصليب األمحر   للجنة بأن تسمح    أيضاًوأوصت كوبا   . اخلاصني لزيارة البلد  
، وبأن تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           السجون وزيارة السجناء  

  .والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أقرب وقت ممكن
ى الصعيدين  وذكرت الفلبني أن كوبا ظلت واحدة من أبطال العدالة االجتماعية عل            -٨٣

الوطين والدويل، وأثنت على إجنازاهتا العديدة يف جمال تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية            
عديدة مل تتعلم من السياسات التقدمية اليت تنتهجها كوبا         اً  وشددت على أن بلدان   . والثقافية

ليت اختذهتا كوبا   وأشادت باملبادرات ا  . فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل واحلقوق الثقافية      
عن جهودها يف سبيل مساعدة البلدان األخرى         بشأن احلق يف الغذاء واحلق يف التنمية، فضالً       

إجراءاهتـا، عـرب   وأوصت الفلبني كوبا بأن تواصـل   . يف أوقات الشدة والكوارث الطبيعية    
ع القضاء على مجي  العمل على   ، من أجل     بصفة خاصة  محالت التوعية وبرامج تثقيف اجلمهور    
؛ وأن تتقاسم جتارهبا    يدية للرجال والنساء داخل األسرة    القوالب النمطية املرتبطة باألدوار التقل    

يف جمال تعزيز ومحاية احلق يف الصحة، مبا يف ذلـك املبـادرات             وخرباهتا وممارساهتا اجليدة    
  ."السياحة الصحية"بالصحة العامة واملوضوعة فيما يتعلق 

وبا للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         ورحبت جامايكا بتوقيع ك     -٨٤
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتصديقها على عدد مـن            
الصكوك الدولية، مبا فيها تلك اليت تستهدف فئات ضعيفة حمددة مثل اتفاقية القضاء علـى               

  ذوي   األشـخاص    حقـوق    الطفل، واتفاقية مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق 
قد حدث يف التصدي جملاالت حمددة تـدعو إىل         اً  ثابتاً  والحظت جامايكا أن تقدم   . اإلعاقة 

. القلق، وخباصة يف ميادين التعليم والعمل والرعاية الصحية وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة            
 ،لوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان لوشجعت جامايكا احلكومة على مواصلة اختاذ تدابري

  .يز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرياتبتعزوالنهوض 
عـن  اً  ورحبت شيلي بزيارة املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء وباإلعالن مـؤخر             -٨٥

قررين بأن تستقبل امل  ) أ(وأوصت كوبا   . توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       
وأعربت شيلي عن معارضـتها     .  املعنيني باإلجراءات املوضوعية الذين يطلبون ذلك      خريناآل

الصرحية للحظر الذي أضر باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة للـشعب الكـويب،             
وأوصـت كوبـا    . وأشادت بالتقدم الكبري احملرز يف تنفيذ احلق يف كل من التعليم والصحة           

.  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبأن تصدق بسرعة على )ب(
ومع الترحيب باإلعالن عن التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             
االختفاء القسري، وتوقيع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أوصـت كوبـا             

الحظت شيلي وجـود اسـتقالل فعلـي يف         و. بأن تعجل بالتصديق على هذا الصك      )ج(
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اإلجراءات واإلدارة القضائية؛ وتشريع حلاالت الطوارئ حمدد حسب األصول؛ وسيكون من           
املهم ضمان حرية التعبري بفعالية واحترام حرية التنقل داخل كوبا وخارجها لتحقيق التمتـع              

  .الكامل حبقوق اإلنسان يف كوبا
 ،أداء ميكـن اختـاذه مثـاالً      اً  دة مخسني عام  والحظت سويسرا أن كوبا حققت مل       -٨٦

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من عن التصديق على   اً  ورحبت مبا أعلنته كوبا مؤخر    
وأوصت كوبا بأن تصدق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة            . االختفاء القسري 

. تماعية والثقافية، وبأن تنفـذمها    والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالج      
ومع ترحيب سويسرا باعتزام كوبا دعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، فقد أوصـت              

وأوصت كوبا بأن   . كوبا بأن توجه دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني التابعني للمجلس          
، وأن تنظر يف التـصديق       من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٢٢تصدق على اإلعالن املتعلق باملادة      

ومع الترحيب بالوقف املؤقت لتنفيذ     . على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
ومع االعتراف بأن احلظر األمريكـي      . عقوبة اإلعدام، أوصت كوبا بأن تلغي عقوبة اإلعدام       

مواصـلة  على كوبا يضر بفعالية تسيري أعمال اجملتمع الكويب، شجعت سويسرا كوبا علـى        
جهودها يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذا احلقوق املعتـرف هبـا يف      

  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل 
وأعربت بيالروس عن أسفها للحظر االقتصادي املفروض على كوبا، والحظت أن             -٨٧

حقوق اإلنسان مبا فيها احلق يف التنمية، بالرغم من العقوبـات الظاملـة             كوبا أّمنت إعمال    
وقد ظلت جلنة حقوق اإلنسان حتاول إخضاع كوبا، بناء على ضغوط مارسـها             . واحلمقاء

 لعزلة عامة غري عادلة، وأنشئت إجراءات خاصة ضد كوبا          اً،نظام غري صديق ملدة طويلة جد     
عـن  اً  ومع ذلك، مل تتوقف كوبا أبـد      . فة رئيسية هبدف إسقاط املصداقية عن احلكومة بص     

الدفاع عن حقوق اإلنسان اخلاصة هبا وال عن حقوق الدول األخرى يف املشاركة البناءة يف               
ومع مالحظة أن النهج غري االنتقائي والعادل جتـاه         . التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان     

دم االحنياز، أوصت بيالروس كوبا حقوق اإلنسان كان أحد أولويات كوبا كرئيس حلركة ع
التدابري القسرية االنفراديـة    بأن تواصل تدعيم عملها اجلاري يف اجملتمع الدويل بشأن رفض           

؛ وأن تواصل أداء دورها الريادي يف تعزيز        ر غري القانوين املفروض على كوبا     يف ذلك احلظ   مبا
  .التضامن الدويل واحلوار املتكافئ بشأن حقوق اإلنسان

وأثنت صربيا على املشاركة الواسعة من اجملتمع املدين الكويب يف عمليـة صـياغة                -٨٨
 املشاركة اإلجيابية للمجتمع املدين يف عمليـة وإعداد التقرير الوطين، وأوصت كوبا بأن تعزز   

تطبيق منظور جنساين يف سياساهتا وبراجمها، ؛ وبأن تواصل متابعة االستعراض الدوري الشامل
وأقرت صـربيا باآلثـار املـدمرة       . ك يف متابعة نتائج االستعراض الدوري الشامل      مبا يف ذل  

تنفيذ الـربامج    وأوصت كوبا بأن تواصل      .اًبالغاً  لألعاصري اليت اجتاحت كوبا، مما يثري قلق      
اجلارية اإلجيابية واجلهود الرامية إىل إصالح وبناء املنازل لألشخاص املتضررين من األعاصري،            
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من ساعدة  بطرق منها احلصول على امل    الئق،  السكن  اللتمتع الكامل باحلق يف     هبدف ضمان ا  
  .يل واملادي الكايف لتلك الربامج الدعم املاُيعتمد عليه يف تقدمي الذي جملتمع الدويلا

وأثنت البحرين على اجلهود اليت تبذهلا كوبا، وخباصة يف ميادين احلقوق االقتصادية              -٨٩
 واخلطوات املتخذة لضمان وصول مجيع الكوبيني إىل التعليم بغـض           واالجتماعية والثقافية؛ 

النظر عن الطبقة االجتماعية؛ واجلهود املبذولة يف جمال احلق يف الصحة بتـوفري اخلـدمات               
الصحية اجليدة، مما أدى إىل خفض معدل الوفيات عند الوالدة، وزيـادة العمـر املتوقـع؛                

وأوصت البحرين كوبا بأن تنظر يف      . ء والسكن الالئق  واجلهود املبذولة لضمان احلق يف الغذا     
؛  جيدةً ومرجعاً للبلدان النامية    اعتماد إطار قانوين عام للحق يف الغذاء، بوصف ذلك ممارسةً         

وأن تواصل مجيع األعمال الرامية إىل تعزيز احلقوق الثقافية بغية ضمان متتع مجيع الكـوبيني               
ابية الرامية إىل إعمار املساكن املتضررة من األعاصـري،         هبذه احلقوق؛ وأن تتابع اجلهود اإلجي     

  .وأن تواصل االستفادة من املساعدات املادية واملالية اليت يقدمها اجملتمع الدويل
والحظت مع اإلعجاب   . والحظت اليمن كل التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان          -٩٠

مما مكن كوبا من ضمان استفادة بلـدان        التقدم احملرز يف جمال احلماية االجتماعية والتعليم،        
العاملني يف قطـاع    وذكرت اليمن أن العديد من      . عديدة من جماالت كثرية للدعم الصحي     

 وأوصت اليمن كوبا بأن تتقاسم .اًيعملون يف مجيع أحناء العامل يف ظروف صعبة أحيان الصحة  
عندما يتعلق األمر بتقدمي التغطية جتارهبا وممارساهتا اجليدة يف جمال احلماية االجتماعية والصحة 

الطبية الشاملة باجملان؛ وأن تتقاسم خرباهتا يف جمال دعم احلق يف الصحة، وال سيما فيما يتعلق 
  .اإليدز، وأن تويل عناية خاصة للمصابني/بربامج فريوس نقص املناعة البشرية

 جمـال تعزيـز     وأشادت فييت نام مبا بذلته كوبا من جهود وحققته من إجنازات يف             -٩١
وأوصت . حقوق اإلنسان، على الرغم من القيود والظروف اخلارجية العصيبة املفروضة عليها          

أن حتسن اهلياكل األساسية اإلعالمية للمجتمع الكويب وأن تتبادل جتربته يف           فييت نام كوبا ب   
رب ، وأن تستمر على الد     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   جمال توسيع نطاق الوصول إىل    

محايـة  حتسني الظروف لتعزيـز و    االجتماعي الذي اختاره الشعب الكويب، والذي أدى إىل         
وأوصت فييت نام كوبا بأن تواصل مسامهتها يف املـساعي          . حقوق اإلنسان للشعب الكويب   

املشتركة اليت يبذهلا اجملتمع املدين، مبا فيها تلك الرامية إىل تعزيز آلية حقوق اإلنسان التابعـة                
ودعت فييت نام   .  املتحدة على أساس عدم التسييس وعدم االنتقائية واحلوار والتعاون         لألمم

اجملتمع الدويل إىل تقدمي املزيد من الدعم لقضية التنمية الوطنية وحقوق اإلنسان اليت ينفـذها               
  .اًالشعب الكويب حالي

ىل خدمـة  ورحبت ترينيداد وتوباغو بالنظام االجتماعي والسياسي لكوبا الرامـي إ          -٩٢
املصاحل والطموحات الواسعة للكوبيني لدى بناء جمتمع عادل تسوده املـساواة، والتـراحم،             

ويشهد أداء كوبا القياسي يف جمـال احلقـوق االجتماعيـة           . والتالحم، ويركز على الناس   
واالقتصادية والثقافية على النجاح الباهر الذي حققه البلد، يف مواجهة الصعوبات املـستمرة             
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وكون كوبا على الطريق . حلفاظ على أعلى مستويات الدينامية الثقافية والتعددية الثقافيةويف ا 
. الصحيح للوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية جيعلها متميزة على العديد من البلـدان الناميـة             

ورحبت بتوقيع العهد الدويل اخلـاص      . وأثنت ترينيداد وتوباغو على كوبا وأشادت بأدائها      
 املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          باحلقوق

وأوصت كوبا بأن تواصل عملية تعزيز التشريع الوطين لتحسني توافقه مع التزاماهتا الدوليـة              
سياسـتها مـن أجـل      النابعة من خمتلف الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ وأن تواصل تعزيز           

  .ال سيما يف بيئة يسودها عدم التمييزوة والتمتع حبقوق اإلنسان جلميع الكوبيني، تشجيع التنمي
وهنأت كولومبيا كوبا على توقيع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية              -٩٣

عن إعالهنـا عـن       والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً       
ويعكس هـذا   . حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     قية الدولية   التصديق على االتفا  

التصرف التزام الشعب واحلكومة مبواصلة التقدم يف سبيل اإلعمال الكامل حلقوق اإلنـسان             
وأضافت أن ضمان الوصول إىل اخلدمات الصحية املناسبة مل يكـن جمـرد        . جلميع الكوبيني 

لضمان متكن الناس من ممارسة حقـوقهم       اً  أساسياً  صر عن أيضاًالتزام من الدولة ولكنه كان      
وأقرت كولومبيا بإجنازات كوبا وأفضل ممارساهتا يف هـذا اجملـال،           . بطريقة فعالة ومالئمة  

وطلبت املزيد من املعلومات عن التقدم احملرز يف برنامج الوقاية من نقل فريوس نقص املناعة               
 ، فضالً)النسخ العكسي(ج املضاد للرتروفريوسات البشرية من األم إىل الطفل، والتغطية بالعال

برنامج األمم املتحدة   عن خفض وفيات األمهات، مالحظةً أن هذه الربامج حظيت باعتراف           
  .اإليدز ومنظمة الصحة العاملية/ةاملشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري

 اإلنسان واحلريات،   وأشادت أوزبكستان باخلطوات اليت اختذهتا كوبا لتعزيز حقوق         -٩٤
ورحبت بإجنازات كوبا   . وخباصة يف جمايل املساواة بني اجلنسني، ومحاية حقوق املرأة والطفل         

يف جمال احلماية االجتماعية والرعاية الصحية، واحلق يف التعليم، وحرية الـدين واملعتقـد،              
واالجتماعيـة  عن أساليب محايتها للحقوق السياسية واملدنية         وإصالح نظام السجن، فضالً   

وأوصت أوزبكستان كوبا . ورحبت بتخصيص جزء كبري من ميزانية الدولة للتعليم     . والثقافية
بأن تواصل ما تبذله من جهود لضمان التوافق بني تشريعاهتا الوطنية وااللتزامات الدولية اليت              

تـدعيم  ملعاهدات حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها كوبا؛ وبأن تواصل          اً  عقدها البلد، وفق  
وتبادل جتارهبا يف الربامج الرامية إىل تقدمي الرعاية التخصـصية للـشباب، مراعيـة يف ذلـك        

  . الكاملةإمكاناهتممصاحلهم ووضعهم االجتماعي االقتصادي، مما يساعد الشباب على تطوير 
ورحبت املكسيك بإجنازات كوبا، وال سـيما يف جمـال احلقـوق االقتـصادية                -٩٥

عن سخائها وتضامنها على الـصعيد الـدويل علـى الـرغم              افية، فضالً واالجتماعية والثق 
لتعزيز التعاون مع املكلفني    اً  ورحبت باخلطوات املتخذة مؤخر   . تواجهه من ظروف مناوئة    مما

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني للمجلس، وبقرار التصديق على ثالثة صـكوك             
سياسة االنفتاح والتعاون مع آليات حقوق      أن تواصل   وأوصت كوبا ب  . تتعلق حبقوق اإلنسان  
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اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وال سيما النظر بشكل إجيايب يف الطلبات اليت توجهها هـذه               
وتنفذ ؛ وأن تصمم ن أعربت عن رغبتها يف زيارة كوبااآلليات التابعة للمجلس اليت سبق هلا أ     

 الصادرة عـن  ع املدين من أجل تنفيذ التوصيات       آلية مشتركة بني املؤسسات مبشاركة اجملتم     
تعـديالت  إدخـال   دراسة بشأن احلاجـة إىل      ؛ وأن جتري    آلية االستعراض الدوري الشامل   

مبوجب القـانون   حملياً؛ وأن تنشئ    /داخلياًإعمال حقوق اإلنسان    من أجل   وإدارية  تشريعية  
درات الوطنية مـن أجـل      ؛ وأن تعزز الق   وفقاً ملبادئ باريس  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     
  .مساعدة ضحايا العنف املرتيل

وذكرت النمسا أن هيئات املعاهدات واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة             -٩٦
الحظوا مراراً عدم وجود جهاز قضائي مستقل يف كوبا، وسألت عن اخلطـط التـشريعية               

ني يف أن   حق مجيع املواطن  كوبا  تكفل  ) أ(الرامية إل استقالل السلطة القضائية، وأوصت بأن        
، رأى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي        ٢٠٠٣ويف عام   . تستمع هلم حمكمة مستقلة   

 شخصاً من احلرية هو إجراء تعسفي، وطلب إىل كوبا أن تتخذ اخلطـوات              ٧٩أن حرمان   
وأوصـت  . وسألت النمسا عن املتابعة اجلارية هلذه التوصيات      . الالزمة لتصحيح هذا الوضع   

 ١٨اضطهاد املواطنني الذين ميارسون حقوقهم املضمونة مبوجب املواد         توقف كوبا   ) ب(بأن  
وسألت النمسا عـن كيفيـة      .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١٩و

تصدي احلكومة ملشكلة االستغالل اجلنسي للنساء يف البغاء، وكيفية تنفيذ توصية جلنة حقوق      
. لقة بإدخال تغيريات على القانون اجلنائي حلماية األطفال من االستغالل اجلنـسي   الطفل املتع 

لألسباب اجلذرية للدعارة من خـالل اختـاذ         أيضاًتتصدى كوبا   ) ج(وأوصت النمسا بأن    
  .فرص املرأة يف اجملال االقتصاديتدابري تعزز 

 يف مواجهـة  إلصرار األمة على الـصمود اً  أن كوبا كانت منوذج   سورياوالحظت    -٩٧
 أنه بالرغم من    سورياوالحظت  . مجيع الظروف وبناء كافة العناصر الالزمة للنهضة والرخاء       

، فقد متكنت كوبـا   اقتناء املوارد والتكنولوجيات الطبية   التأثري السليب للحصار املفروض على      
 من احلفاظ على مسايرة خدماهتا الصحية للمعايري العاملية، وحتقيـق فتوحـات علميـة يف              

 التاريخ الطويل لتعاون كوبا الدويل يف ميدان حقـوق          سورياوالحظت  . ختصصات حيوية 
 سورياوالحظت . اإلنسان، كما أكده املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء وهيئات املعاهدات

سـيما   والكذلك أن الدعم املبدئي الذي تقدمه كوبا للحقوق املشروعة لكافة الـشعوب،             
التزامهـا    كوبا بأن تواصل   سورياوأوصت  . ، كان عالمة بارزة يف تارخيها     الفقراء واملظلومون 

 االسـتمرار يف    عـن   فضالًالراسخ بدعم املبادرات املؤيدة حلق الشعوب يف تقرير مصريها،          
  .حد جلميع أنواع االحتالل األجنيبدعمها املتواصل جلميع اجلهود الرامية إىل وضع 

لضمان حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية       وأثنت أذربيجان على جهود كوبا        -٩٨
وبصفة خاصة، أُحرز تقدم كـبري حنـو      . لشعبها، والحظت مع االرتياح اإلجنازات املختلفة     

ضمان املساواة بني اجلنسني، واحلق يف التعليم، والطب والرعاية الصحية، وإعمال احلـق يف              
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ومما يـدعو   . ستويات أمر مشجع  كما أن النسبة املرتفعة لتمثيل النساء على مجيع امل        . الغذاء
لإلشادة وفاء كوبا بالفعل بعدة أهداف من األهداف اإلمنائية لأللفية، كمـا ذكـر بعـض                

وتشكل الكوارث الطبيعية واملتكررة وما هلـا       . املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     
ا بـأن تواصـل      وأوصت أذربيجان كوب   .ثقيالًاً  من آثار وخيمة على اهلياكل األساسية عبئ      

سياستها اليت تنتهج التسامح واالحترام إزاء مجيع األديـان، دون أي متييـز؛ وأن تنظـر يف                 
؛ ومـع  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم   التصديق على   

ـ              شطة مالحظة اشتراك اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين لكوبا، أن تشجع املشاركة الن
  .للمجتمع املدين يف متابعة التقرير الدوري الشامل

ورحبت جيبويت بتوقيع كوبا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية              -٩٩
 مـن   ٤١والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكوهنا طرفاً يف           

عدد الكبري من الربامج الرامية إىل زيـادة        والحظت ال . أهم الصكوك الدويل حلقوق اإلنسان    
اإلنصاف والعدالة االجتماعيني، وال سيما الربامج اليت تستهدف املـستبعدين واملعرضـني            

ورحبت باالهتمام اخلاص الذي يوىل ملشكلة الضعف الناجم عن     . للتمييز منذ زمن االستعمار   
وقـد اسـتفادت    . اجملانية للسجناء االحتجاز وتدابري املساعدة باإلضافة إىل الرعاية الصحية        

. جيبويت من املساعدة اليت قدمتها كوبا يف عدد من القطاعات، وال سيما يف جمال الـصحة               
 وأن ؛وأوصت كوبا بأن تواصل تطوير الربامج اجلارية جلعل الدراسات اجلامعية أكثر مشـوالً      

ميع الكوبيني ويف تعزيـز     يف جمال ضمان احلق يف التعليم جل      اجليدة  جتربتها وممارستها   تتقاسم  
ال سـيما مـع مراعـاة       وومحاية احلق يف الصحة، وهو ما أدى إىل نتائج مشجعة وإجيابية،            

؛ وأن تتقاسم جتربتها يف جمال الرعاية الصحية األولية لألم والطفل والربامج الرامية إىل              ختلفهم
  .اإليدز/لبشريةمكافحة األوبئة وتقدمي املساعدة إىل املصابني بفريوس نقص املناعة ا

والحظـت  . وأثنت فلسطني على إطار احلماية القانونية حلقوق اإلنسان يف كوبـا            -١٠٠
فلسطني أن كوبا وقعت وصدقت على عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان امللزمـة               

 حلماية حقوق اإلنـسان،  أيضاًوالحظت فلسطني أن النظام القضائي يف كوبا حيوي      . قانوناً
والحظت فلسطني كذلك أن االستقالل اجلماعي والفـردي        . مع املعايري الدولية  مبا يتماشى   

والحظت الصني التقدم الذي أحرزته كوبـا       . للقضاة متأصل يف مجيع النصوص ذات الصلة      
دعـم  وأوصت فلسطني كوبا بأن تواصل   . يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 من أجل وضع حـد      لقضية الفلسطينية ل هاال سيما دعم  ول،  احلق يف تقرير املصري واالستقال    
  .؛ وأن تواصل تعزيز ومحاية احلق يف التنميةلالحتالل األجنيب

وأشادت السودان بكوبا على اإلجناز الكبري يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية             -١٠١
لتقدم احملرز يف جمـال     وأعربت السودان عن إعجاهبا با    . الثقافية، واحلقوق املدنية والسياسية   

التعليم، مع التغطية الشاملة دون تكلفة على مجيع املستويات، مما يتجاوز األهـداف الـستة               
وقد لبت كوبا التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان على        . لربامج اليونسكو لتوفري التعليم للجميع    
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 وأوصت السودان كوبا بأن     .الصعيد العاملي، بأداء دور مثايل يف إنشاء اجمللس وتسيري أعماله         
تتقاسم مع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وخباصة البلدان النامية، جتارهبا يف التعاون              
الدويل من حي تعزيز احلق يف الصحة؛ وأن تواصل تعزيز املبادرات الرامية إىل محاية التضامن               

ة للجمعية العامة، بغية تعزيـز      الدويل يف كل من جملس حقوق اإلنسان واللجنة الثالثة التابع         
ومحاية حقوق اإلنسان؛ وأن تواصل الدفاع عن املبادرات الرامية إىل إفادة مجيع البلدان النامية   

  .والترويج هلا، وخباصة تلك اليت هتدف إىل اإلعمال الكامل للحق يف التنمية
ق اإلنـسان،  وأشادت بنغالديش باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا كوبا لتعزيـز حقـو           -١٠٢

وهنـأت  .  االقتصادية للكوبيني  -والقفزات الواسعة اليت حققتها لتحسني املعايري االجتماعية        
، والحظت أهنا مؤهلة لبلوغ األهداف   ٤ و ٣ و ٢كوبا على حتقيقها لألهداف اإلمنائية لأللفية       

ضمان وحققت كوبا نتائج ُتحسد عليها يف       . ٢٠١٥ حبلول عام    ٦، و ٥، و ١اإلمنائية لأللفية   
للتعاون فيما بني   اً  وصول اجلميع إىل التعليم والصحة واحلماية الصحية، وميكن اختاذها منوذج         

بلدان اجلنوب بتقاسم أفضل ممارساهتا يف التعليم والصحة واحلماية الوظيفية والتخفيف مـن             
ا وأوصت بنغالديش كوبا بأن تتقاسم جتارهب     . آثار الكوارث وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين     

إىل وأفضل ممارساهتا يف بناء نظام متني وفعال للرعاية الصحية مع البلدان األخرى اليت تتطلع               
املـستحدثة  ألساليب   وتكرار ا  تقاسمتعاوهنا يف جمال    ؛ وأن توسع نطاق     هيكل صحي مماثل  

 ؛ وأن تتقاسم خرباهتا يف التهيؤ ملنع وختفيف آثار األعاصري والكـوارث       ملكافحة األمية  داخلياً
  .الطبيعية األخرى

يف أن كوبا ستشرك اجملتمع املدين ما أن تكتمل اً وذكرت السنغال أهنا ال تشك مطلق  -١٠٣
نطاق  عملية االستعراض الدوري الشامل، حيث إن ذلك سيمكن كوبا من تدعيم بل وتوسيع            

هـذا   أُحـرز وقد  . التقدم احملرز بالفعل يف خمتلف اجملاالت مثل التنمية االقتصادية واالجتماعية         
حتققت  والحظت السنغال النتائج الرائعة اليت    . التقدم على الرغم من العديد من العقبات والقيود       

لعدة بلدان   والحظت أن هذين جمالني تشكل كوبا فيهما مثاالً       . بالفعل يف جمال التعليم والصحة    
على مواصـلة    اوشجعت السنغال كوب  . نامية يستفيد الكثري منها مما تقدمه كوبا من دعم تقين         

 ملواءمة تشريعاهتا احمللية مع املعايري الدولية حلقوق        اً،العملية اليت بدأت بالفعل بصورة جيدة جد      
  .اإلنسان اليت التزمت هبا حبرية عن طريق انضمامها إىل العديد من الصكوك املهمة

لـرغم  وهنأت هندوراس كوبا على ممارساهتا اجليدة يف جمال التعاون الدويل علـى ا      -١٠٤
حالتها االقتصادية، وعلى ما أظهرته من قدرة على تقدمي املساعدة التضامنية إىل البلدان اليت              

وأوصـت  . وأشادت هندوراس باجلهود اليت بذلتها كوبا للقضاء على األميـة         . حتتاج إليها 
 هلا،  كوبا بأن تتقاسم وتنقل جتارهبا وممارساهتا اجليدة يف التهيؤ للكوارث الطبيعية واالستجابة           

اليت مسحت هلا بتدعيم نظام الدفاع املدين مع حتقيق إجنازات ونتائج مهمة يف محاية احلـق يف         
احلياة وغريه من حقوق اإلنسان األخرى للمواطنني، يف سياق تتكرر فيه الظواهر اجلوية أكثر              
من أي وقت مضى يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحـر الكـارييب؛ وأن تتقاسـم جتارهبـا                 
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اهتا اجليدة من حيث تنظيم النظام الصحي الوطين الذي أتاح حتقيق مكاسب ضـخمة      وممارس
يف تعزيز ومحاية احلق يف الصحة، وال سيما فيما يتعلق بتجارهبا املتعلقة بالرعاية األولية ورعاية 

 الرضيع؛ وأن تتقاسم جتارهبا ونتائجها يف جمال التعاون الدويل املوجه حنو تعزيز احلـق           -األم  
يف أوساط  " نعم أستطيع "التعليم، مبا يف ذلك القضاء على األمية، وخباصة يف تطبيق طريقة            يف  

  .وطنية وإقليمية وحملية متنوعة
بأن ترد باإلجياب يف أقرب وقت ممكن على الطلبـات          ) أ(وأوصت سلوفاكيا كوبا      -١٠٥

عين باحلق يف حرية الرأي    املقدمة من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد واملقرر اخلاص امل          
أن تتخذ كافة التدابري الالزمة، مبا فيها مراجعة تشريعاهتا، بغيـة      ) ب(والتعبري لزيارة كوبا؛ و   

 ١٨جتنب حاالت االضطهاد اليت يتعرض هلا َمن ميارسون حقوقهم املكفولة مبوجب املـواد              
  . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٠ و١٩و

طاليا حبدوث اخنفاض يف احتجاز املنشقني السياسيني، فقد أعربت عن          من إي اً  واعتراف  -١٠٦
قلقها إزاء القيود الشديدة املفروضة على حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات وارتفـاع عـدد      

ودون شروط عن   اً  يف اإلفراج تدرجيي  اً  بأن تشرع قريب  ) أ(وأوصت كوبا   . املعتقلني السياسيني 
ورحبت بتوقيـع   . مبن هم يف حالة صحية خطرية     اً  دية، بدء احملتجزين ألسباب سياسية وعقائ   

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            
واالجتماعية والثقافية، مضيفةً أن إهناء عملية إدماج هذين العقدين يف القوانني احمللية سيمثل             

بـأن تـشرع يف     ) ب(وأوصت كوبا   . ز حقوق اإلنسان  على محاية وتعزي  اً  إشارة مهمة جد  
لتنفيـذ  " الفعلـي "ورحبت بالوقف املؤقت    . سرعة التصديق، دون حتفظات، على العهدين     

وأوصت . ، وسياسة حتويل أحكام اإلعدام إىل السجن املؤبد       ٢٠٠٣عقوبة اإلعدام منذ عام     
يف اختـاذ   ، وأن تنظر     باإلعدام اليت يعاقَب عليها  من عدد اجلرائم    اً  بأن تقلل تدرجيي  ) ج(كوبا  

  .قة من أجل إلغاء العقوبة هنائياًتدابري الح
وأشادت تايلند باإلجنازات اليت حققتها كوبا لضمان التعليم اجملاين ملواطنيهـا دون              -١٠٧
وأشادت تايلند بكوبا على قانون وسياسات الصحة العامة اليت تكفل وصـول مجيـع           . متييز

وأعربت عن ارتياحها لتوقيع كوبا على العهد       . صحية اجليدة واجملانية  الكوبيني إىل اخلدمات ال   
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
واالجتماعية والثقافية، وأعربت عن أملها يف أن تشرع كوبا يف سرعة التصديق على هـذين            

 اهتماما لتحسني التدريب على حقـوق اإلنـسان         وأوصت تايلند كوبا بأن تويل    . الصكني
، مبن فيهم احملامون ورجال الشرطة والقـضاة        لفائدة موظفي احلكومة على مجيع املستويات     

  .وغريهم من املسؤولني عن إنفاذ القوانني
 .اًورحبت كوت ديفوار بالتقدم الذي أحرزته كوبا على الرغم من البيئة الصعبة جد              -١٠٨

، واهلدف اإلمنائي   ١٩٩٦لفعل أهداف مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام        وقد حققت كوبا با   
. ٢٠١٥األول لأللفية املتمثل يف خفض عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع حبلول عام              
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 أهداف إمنائية أخرى لأللفية، حيث ضمنت حق اجلميـع يف التعلـيم             أيضاًوحققت كوبا   
، وخفض معدل   )٣اهلدف  ( بني اجلنسني ومتكني املرأة      ، وتعزيز املساواة  )٢اهلدف  (االبتدائي  

 ١والحظت أن هذا البلد العظيم يعتزم كذلك حتقيق األهداف          ). ٤اهلدف  (وفيات األطفال   
لليونيسيف، من الواضح أن كوبا تسري بالفعل على طريق         اً  ووفق. ٢٠١٥ حبلول عام    ٦ و ٥و

وهذا ُيحسب لكوبـا وُيحـسب      . ٢٠١٥حتقيق غالبية األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام        
إىل اجملتمـع الـدويل بكاملـه     وعـاجالً اً  ووجهت كوت ديفوار نداء رمسي    . للبلدان النامية 

لالستفادة من مجيع التمنيات الطيبة، وتوجيه املساعي احلميدة حنو ضمان رفع هـذا احلظـر            
  .االقتصادي املؤمل الذي راحت ضحيته كوبا وشعبها البطل

مهورية التشيكية عن تقديرها لتوقيع العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           وأعربت اجل   -١٠٩
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ورحبت          
بتأييد كوبا للبيان املشترك املتعلق حبقوق اإلنسان، وامليول اجلنسية، واملساواة بني اجلنـسني،             

ومع مالحظة بعض الطلبات    .  يف اجلمعية العامة   ٢٠٠٨ديسمرب  /األولالذي صدر يف كانون     
العالقة فيما يتصل بزيارات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، سألت اجلمهورية            
التشيكية عما إذا كان سيتسىن هلؤالء املكلفني بواليات من زيارة البلد وعن اإلطار الـزمين               

با بأن توجه وتنفذ دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار           أوصت كو ) أ(هلذه الزيارات، و  
ويف سؤال عن الضمانات القانونية لكفالة محاية املدافعني عـن حقـوق          . اإلجراءات اخلاصة 

أوصت كوبا بوضع هـذه الـضمانات       ) ب(، و املالحقة اجلنائية اإلنسان من انتهاك أحكام     
 ومع التأكيد على أنه ينبغي تقبـل النقـد          .موضع التنفيذ وإطالق سراح مجيع سجناء الرأي      

املوجه للسياسات احلكومية يف وسائط اإلعالم، والسماح حبرية املناقشات العامة واالجتماع           
مـع  اً  أوصت بأن تراجع كوبا إطارها القانوين يف هذا اجملال بغية جعله متفق           ) ج(السلمي،  

أوصت كوبا  ) د(، و نية والسياسية األحكام ذات الصلة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد        
نتائج هذا االستعراض الدوري الشامل على نطـاق واسـع وأن           بأن تنشر على نطاق واسع      

متابعـة  جتري مشاورات منتظمة وشاملة مع اجملتمع املدين بوصف ذلك جزءاً ال يتجزأ مـن     
  .االستعراض الدوري الشامل

صديق على العهد الـدويل اخلـاص       ورحبت هولندا مبا أُعلن عن استعداد كوبا للت         -١١٠
. باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

وأوصت احلكومة  . والحظت التعارض البادي بني بعض التشريعات الوطنية وهذين العهدين        
خذ تدابري لتكييف   بأن تصدق على املعاهدتني يف أقرب وقت ممكن دون حتفظات، وأن تت           ) أ(

والحظت هولندا القيود املفروضة على ممارسة احلق يف االجتماع، وتكوين     . تشريعاهتا الوطنية 
لسيطرة احلكومة على   اً  اجلمعيات، والتنقل أو التعبري، والقيود املفروضة على حرية التعبري نظر         

مارسـات وأن   بأن تصلح القوانني واألنظمة وامل    ) ب(وأوصت كوبا   . مجيع وسائط اإلعالم  
أن تكفل للصحفيني املستقلني ) ج(للمعايري الدولية؛ واً تكيفها مع هذه احلريات األساسية وفق

واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملنشقني السياسيني إمكانية ممارسة هذه احلريات األساسـية            
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سياسيني ومع مالحظة أن احتجاز املعتقلني ال     . دون خطر املضايقة أو الترهيب أو االضطهاد      
وظروف السجون ال تزال تشكل مشكلة، على الرغم من اخنفاض عدد املعتقلني السياسيني،             

تتخذ مجيع التدابري من أجل جتنب حوادث انتـهاكات القواعـد           أوصت كوبا بأن    ) د(فقد  
  .لدنيا النموذجية ملعاملة السجناءا

ة واالجتماعية والثقافية،   والحظت أوكرانيا التقدم احملرز يف إعمال احلقوق االقتصادي         -١١١
احلـق يف   والحظت مع االرتياح أن لكل كويب       . وال سيما احلق يف الصحة واحلق يف التعليم       
والحظت . ، واإلتاحة الكاملة للتعليم الرفيع املستوىاحلصول على خدمات صحية جيدة جماناً

 جمال تقدمي املعونـة     وجود العديد من الربامج الكوبية املتعلقة بالتعاون والتضامن الدوليني يف         
وأعربت عن أمسى آيات تقدير الـشعب       . الطبية إىل البلدان اليت تعاين من الكوارث الطبيعية       

األوكراين وحكومته ملعاجلة ورعاية عدة أجيال من األطفال األوكرانيني املتضررين من كارثة            
. الء األطفـال   من كوبـا إىل هـؤ      أيضاً أن احلق يف التعليم ُمنح       أيضاًوذكرت  . تشرينوبيل

يتعلق بنظام التعليم، طلبت أوكرانيا من كوبا أن تقدم املزيد من املعلومات عن التحاق               وفيما
  .كبار السن باجلامعة

وذكرت كوبا، رداً على األسئلة، أنه ينبغي أن يكون من املفهوم أن البلـد خيـضع           -١١٢
 على أيـدي إدارات      عاماً ٥٠لسياسة عدوانية وحصار واعتداءات ظلت ُترتكب ألكثر من         

تغـيري  "وكانت األهداف املعلنة هلذه السياسة هي ما ُيطلق عليـه   . الواليات املتحدة املتعاقبة  
وقد طُلب من الشعب الكويب أن يعتمد وينفذ القوانني الالزمة للدفاع عن حرياتـه              ". النظام

يف الظـروف   الذي يطبـق    " الترياق"واستقالله وحقه يف تقرير املصري، وتضمن هذا قانون         
  . بورتن-هيلمس االستثنائية للتصدي ألعمال التعاون مع قانون 

عـن    ويتضمن التشريع احمللي الساري تدابري صارمة ملنع أي احتجاز تعسفي فضالً            -١١٣
ويتساوى مجيع املواطنني يف كوبا . مالحقة وإدانة املسؤول يف حالة حدوث مثل هذه األعمال

  .يف احلقوق والواجبات
وكل من يقضون مدة عقوبة يف السجن سـبقت         .  يوجد سجناء رأي يف كوبا     وال  -١١٤

ويوجد من بينهم عدد ضئيل     . اإلجراءات القانونية الواجبة  حماكمتهم يف ظل كافة ضمانات      
وتدفع هلم الواليات املتحـدة وتـستخدمهم       . من العمالء العاملني لصاحل الواليات املتحدة     

  .كأدوات لسياساهتا املناهضة لكوبا
وحيظى املدافعون عن حقوق اإلنسان يف كوبا باالحترام، وميارسون حقـوقهم دون              -١١٥

  .أي متييز من أي نوع
. والدولة الكوبية هي الضامن لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان جلميـع مواطنيهـا              -١١٦
يتعرض أحد للمضايقة أو االحتجاز أو العقاب بسب ممارسة حقوق اإلنسان أو التمتع هبا      وال
  . الدفاع عنهاأو
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وال يعاين أي سجني من أية حالة طبية        . ويتلقى مجيع السجناء مساعدة طبية مناسبة       -١١٧
  .إذن مبغادرة السجناً ومىت حدث هذا، كان يصدر دائم. تتناىف مع نظام السجن املودع فيه

وجيري تيسري الظروف املادية ملمارستها عن طريـق       . وحرية التعبري مكفولة يف كوبا      -١١٨
وال ميكن حبال  . امتالك الشعب للصحافة والتليفزيون واألفالم ومجيع وسائط اإلعالم األخرى        

ويضمن هذا اسـتخدامها حـصرياً ملـصلحة    . أن تكون وسائط اإلعالم هذه ملكية خاصة      
  .العاملني واجملتمع بكامله

ون من  وتكفل الدولة الكوبية ممارسة احلق يف تكوين اجلمعيات حبيث يتمكن املواطن            -١١٩
 منظمة مـن    ٢ ٢٣٨ويوجد يف كوبا    . االضطالع بأنواع خمتلفة من األنشطة لفائدة اجملتمع      

  .٢٠٠٨ مجعية يف عام ٣٣وُسجلت . هذا النوع
ويؤثر احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا         -١٢٠

قيود يفرضها ضيق عـرض النطـاق،       يف مجلة أمور من بينها االتصال باإلنترنت، مع وجود          
. والعقبات اخلطرية اليت تعترض اقتناء التكنولوجيات املطلوبة وارتفاع تكـاليف االتـصال           

اً ، ألن حكومة الواليات املتحدة تفرض قيود      عرب الساتل إال  اً  يتسىن الوصول إىل اإلنترنت حالي     وال
  . يف توصيل مجيع الكوبيني باإلنترنتومثة إرادة سياسية للتوسع. على استخدام االتصاالت البديلة

، بلغت األضـرار    ٢٠٠٨مايو  /مضت حىت أيار  اً   عام ٥٠ومنذ فرض احلصار قبل       -١٢١
  . مليار دوالر٩٣االقتصادية املباشرة النامجة عن تطبيق هذا احلصار أكثر من 

الشاملة  يف ظل التغطية     اً،ومتوائم  متكامالًاً  ويعترب الضمان االجتماعي يف كوبا نظام       -١٢٢
اً اليت تشمل التأمني يف أماكن العمل، وعلى الدخل، وعلى ظروف العمل، والعناية املرتبة وفق             
. لألولويات باألمومة واملعوقني واملسنني وضحايا الكوارث الطبيعية وكل من حيتـاج إليهـا            

  .نقدية وعينية وخدمية من نظام الضمان االجتماعياً ويتلقى أكثر من ملوين مواطن قروض
  .ملة السجناء النموذجية ملعا الدنياقواعد األمم املتحدةونظام السجون الكويب ميتثل ل  -١٢٣
وحيق للسجناء تقدمي شكاوى وطلبات إىل السلطات وتلقي رد مناسب يف خـالل               -١٢٤

وُيحظر متاماً العنف وسوء املعاملـة، البدنيـة        . للتشريع ذي الصلة  اً  فترة زمنية معقولة، وفق   
وختضع كافة السجون إىل    . سية، ومها يشكالن جرميتني مبوجب القانون الكويب      كانت أم النف  

  .نظام تفتيش مستقل عن السلطة املسؤولة عن إدارهتا
ومن بني  . ويكفل الدستور الكويب والتشريعات احلق يف كل من حرية التنقل والسفر            -١٢٥

قانون " املتحدة حنو الكوبيني     أوضح مظاهر سياسة اهلجرة التمييزية اليت تتبعها إدارة الواليات        
  ".تسوية أوضاع الكوبيني

وعلى الرغم من أن التشريع الكويب ينص على عقوبة اإلعدام، فإن توقيعها استثنائي               -١٢٦
 وقد اضطرت كوبا، من أجل الدفاع الشرعي عن أمنها القومي، إىل سـن وتطبيـق                .اًجد

ووضع .  الدولة الكوبية أو قتل مواطنيها     تشريع صارم ضد األنشطة اإلرهابية اهلادفة إىل تدمري       
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إطار هذا العمل مع توخي أقصى درجات التقيد باإلجراءات القانونية الواجبـة وااللتـزام              
  .بالضمانات القضائية

والقضاة ملزمون بتربيـر  . والقضاة الكوبيون مستقلون وال يساءلون إال أمام القانون    -١٢٧
  .للطعن على حنو ما ينص عليه القانون يف كل حالةوختضع مجيع قرارات احملاكم . قراراهتم
 من أقاليم ما وراء البحـار       ٥ومن  اً   بلد ١٢٤ شاب من    ٣٠ ٠٠٠ويقوم أكثر من      -١٢٨

  . منهم الطب٢٤ ٠٠٠بالدراسة يف كوبا؛ ويدرس حوايل 
وتعاقب القوانني اجلنائية على أي سلوك مرتبط باستغالل البغاء أو أي شكل مـن                -١٢٩

وليـست  . وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، تنفذ كوبا عدة إجراءات ضده .  اجلنس جتارةأشكال  
  .هذه ظاهرة ذات تأثري كبري يف كوبا

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت كوبا يف التوصيات اليت قُدمت يف أثناء احلوار التفـاعلي وفيمـا يلـي                 -١٣٠

  :التوصيات اليت حتظى بتأييد كوبا
ل املسار من أجل بناء اشتراكية قائمة على مبـادئ التـضامن            أن تواص   -١  

والعدالة، مع السري قدماً من أجـل تعزيـز الدميقراطيـة التـشاركية             
واالستباقية، بوصف ذلك آلية حقيقية لضمان مـشاركة املـواطنني يف           
الشؤون العامة، مما يؤدي إىل حتسني الظروف لتعزيز ومحايـة حقـوق            

فرتويال؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة؛   (اإلنسان للشعب الكويب    
؛ وأن حتافظ على النموذج     ) الشعبية؛ فييت نام   الدميقراطيةمجهورية الو   

االقتصادي واالجتماعي الذي اختاره الشعب الكويب حبرية وأن تعـزز          
هذا النظام، وتواصل النهوض مبشاركة الـشعب الكاملـة يف تـسيري            

 الشعبية الدميقراطيـة؛ ومجهوريـة الو       مجهورية كوريا (الشؤون العامة   
  ؛)الدميقراطية الشعبية

أن تواصل عملها من أجل تعزيز قوانينها الوطنية وجعلها مطابقة ومتفقة             -٢  
اإلمـارات  (اللتزاماهتا الدولية وفقاً للمعاهدات اليت تعد كوبا طرفاً فيها       

  ؛)العربية املتحدة؛ ترينيداد وتوباغو؛ غانا؛ أوزبكستان
ن جتري دراسة بشأن احلاجة إىل إجراء تعديالت قانونية وإدارية علـى            أ  -٣  

  ؛)املكسيك(إعمال حقوق اإلنسان داخلياً 
أن تواصل اختاذ تدابري من أجل الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان             -٤  

  ؛)جامايكا(وأن تنهض بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات 
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ا من أجل تشجيع التنميـة والتمتـع حبقـوق          أن تواصل تعزيز سياسته     -٥
اإلنسان جلميع الكوبيني، ال سيما يف بيئـة يـسودها عـدم التمييـز              

  ؛)وتوباغو ترينيداد(
أن تواصل تنفيذها للتدابري الرامية إىل االستمرار يف تعزيز ومحاية حقوق             -٦

األطفال وأن تكثف جهودها الرامية إىل إتاحة مزيد من الفرص ملواصلة           
  ؛)ماليزيا(ليم العايل التع

أن تواصل وتدعم براجمها احلالية املعدة لصاحل كبار الـسن وحلمايتـهم          -٧
  ؛)اهلند؛ اململكة العربية السعودية(

أن تواصل جهودها اجلارية الرامية إىل تعزيز وإعمال حقوق اإلنـسان             -٨
  ؛)غانا(يف ذلك احلق يف السكن الالئق  ملواطنيها، مبا

زيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عرب وضـع محـالت          أن تنظر يف تع     -٩
  ؛)األردن(لتوعية اجلمهور وبرامج على مجيع املستويات 

أن تويل األمهية إىل التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان وتواصـل هـذا         -١٠
التدريب لفائدة موظفي احلكومة على مجيع املستويات، واألفراد العاملني         

شرطة، واجلهاز القضائي، مبا يف ذلك القضاة       يف جمال إنفاذ القوانني، وال    
  ؛)األردن؛ تايلند(واحملامون 

أن تقدم معلومات عن النهج املنسق الذي وضعته من أجـل النـهوض               -١١
مبجال التمتع العملي بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           
والتصدي للتحديات اليت تفرضها العقوبات االقتصادية وكذا لآلثـار         

  ؛)جنوب أفريقيا(رثية اهلائلة اليت خلفتها األعاصري األخرية الكا
أن تواصل تدعيم العمل الذي يقوم به اجملتمع الدويل فيما يتعلق برفض              -١٢

التدابري القسرية االنفرادية مبا يف ذلك احلظر غري القانوين املفروض على           
  ؛)بيالروس(كوبا 

تقالل، ال سيما دعم القضية     أن تواصل دعم احلق يف تقرير املصري واالس         -١٣
  ؛)فلسطني(الفلسطينية من أجل وضع حد لالحتالل األجنيب 

أن تواصل التزامها الراسخ بدعم املبادرات املؤيـدة حلـق الـشعوب              -١٤
تقرير مصريها، وكذا االسـتمرار يف دعمهـا املتواصـل جلميـع             يف

مهورية اجل(الرامية إىل وضع حد جلميع أنواع االحتالل األجنيب          اجلهود
  ؛)العربية السورية
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أن تواصل تعزيز املبادرات املدافعة عن التضامن الدويل واحلوار املتكافئ            -١٥
يف أجهزة األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك كل من جملس حقـوق         
اإلنسان واللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة هبدف تعزيز حقوق       

زمبـابوي؛  (مم والشعوب احملبة للخـري      اإلنسان والتضامن بني مجيع األ    
  ؛)السودان؛ بيالروس

أن تواصل تطوير وتبادل التجارب واملمارسات اجليدة فيما يتعلق مبعاملة            -١٦
السجناء، ال سيما، اخلطط الرامية إىل حتويل السجون إىل مراكز تثقيفية           

  ؛)الصني؛ إيران(وإصالحية لإلنسان 
ا وممارساهتا اجليـدة يف جمـال مـساعدة         أن تواصل تبادل وتقدمي خربهت      -١٧

الفئات الضعيفة، ال سيما عرب تنفيذ الربنـامج الـوطين لألخـصائيني            
  ؛)فرتويال(االجتماعيني 

أن تواصل تدعيم وتبـادل جتارهبـا يف الـربامج الراميـة إىل تقـدمي                 -١٨
التخصصية للشباب، مراعية يف ذلـك مـصاحلهم ووضـعهم           الرعاية

 مما يساعد الـشباب علـى تطـوير طاقـاهتم           االقتصادي، االجتماعي
  ؛)أوزبكستان( الكاملة

أن حتسن اهلياكل األساسية اإلعالمية للمجتمع الكويب وأن تتبادل جتربته            -١٩
يف جمال توسيع نطاق الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت          

  ؛)فييت نام(
 إىل األعضاء اآلخرين أن تتبادل وتنقل خرباهتا وممارساهتا اجليدة، ال سيما         -٢٠

يف منطقتها، يف جمال تأهبها ملنع األعاصري وغري ذلك مـن الكـوارث             
الطبيعية وتصديها هلا من أجل ختفيف أثرها، وكذا إجنازاهتا اهلامة يف جمال            
تعزيز نظام الدفاع املدين الذي حقق نتائج معترفاً هبا يف جمال احلـق يف              

اجلمهوريـة  (ساسية للمواطنني   احلياة وغري ذلك من حقوق اإلنسان األ      
  ؛)الدومينيكية؛ بنغالديش؛ هندوراس

أن تتبادل املمارسات اجليدة يف ميدان التعاون الدويل من أجـل تعزيـز           -٢١
اخلدمات الصحية اجلليلة اليت قدمها اللواء الطـيب هنـري ريـف إىل             

  ؛)باكستان (٢٠٠٥باكستان يف أثناء زلزال 
لـتعلم القـراءة    " نعم أستطيع " مثل مبادرة    أن تواصل املبادرات النرية     -٢٢

والكتابة يف أوساط وطنية وإقليمية وحملية متنوعة، وهو برنامج يرمي إىل           
تنفيذ احلق يف التعليم، وتوسيع نطاق تعاوهنا يف جمال تبـادل وتكـرار             
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وعملية املعجزة يف ميدان    ) بنغالديش(األساليب الداخلية ملكافحة األمية     
  ؛)وليفيا؛ هندوراسفرتويال؛ ب(الصحة 

أن تتبادل جتربتها وممارستها اجليدة يف جمال ضمان احلق يف التعليم جلميع              -٢٣
الكوبيني ويف تعزيز ومحاية احلق يف الصحة، وهـو مـا أدى إىل نتـائج             
مشجعة وإجيابية، ال سيما مع مراعاة ختلفهم، وأن تواصل برامج التعاون           

ني العاملني يف قطـاع الـصحة إىل        اليت تقدم يف إطارها املهنيني والتقني     
البلدان النامية، وإتاحة فرص التعليم يف كوبا لفائدة الطلبة الوافدين من           

  ؛)جيبويت؛ بوتان(العامل النامي 
أن تشاطر مجيع األعضاء يف األمم املتحدة، ال سيما البلـدان الناميـة،               -٢٤

ناس حـول   جتارب كوبا يف جمال تعزيز ومحاية احلق يف الصحة ملاليني ال          
نيكـاراغوا؛ الـسودان؛    (العامل، مراعيـة يف ذلـك روح التـضامن          

  ؛)الدومينيكية اجلمهورية
أن تشاطر بلداناً أخرى تتطلع إىل هيكل صحي مماثل جتارهبـا وأفـضل               -٢٥

ممارساهتا يف جمال بناء نظام متني وفعال للرعاية الصحية، علـى النحـو             
انية للجميع، مما يشمل احلصول     املنفذ يف بلدها عرب التغطية الشاملة واجمل      

على األدوية والتطورات اليت حتققت يف جمال البحث العلمـي الكـويب            
  ؛)بنغالديش؛ بوليفيا؛ هندوراس(

أن تتبادل جتارهبا وممارساهتا اجليدة يف جمال التعاون الدويل الرامـي إىل              -٢٦
مج برنـا "تنفيذ احلق يف الصحة ملاليني الناس، عرب مبادرات من قبيـل            

  ؛)بوليفيا(، من بني مجلة أمور أخرى "عملية املعجزة"و" الصحة الشامل
أن تتبادل جتربتها وممارساهتا اجليدة يف جمال احلماية االجتماعية والصحة            -٢٧

ال سيما يف جمال الربامج الرامية إىل مكافحة األوبئة، مبا يف ذلك برامج             
تمام اخلاص الذي يوىل    اإليدز وااله /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

، وكذا عندما يتعلق األمر بتقدمي التغطيـة        )اليمن؛ جيبويت (للمصابني به   
  ؛)اليمن(الطبية الشاملة واجملانية 

أن تتبادل جتارهبا وممارساهتا اجليدة فيما يتعلق باحلق يف الصحة، ال سيما              -٢٨
ج برامج الرعاية األولية ورعاية األمومة ورعاية الطفـل وكـذا بـرام           

اإليدز؛ وبالنظر إىل تزايد السكان     /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    
  ؛)اهلند؛ جيبويت؛ هندوراس(املسنني 
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أن تتبادل جتارهبا، وخرباهتا، وممارساهتا اجليدة يف جمال تعزيز ومحاية احلق             -٢٩
يف الصحة، مبا يف ذلك املبادرات املوضوعة فيما يتعلق بالصحة العامـة            

  ؛)الفلبني" (صحيةالسياحة ال"و
أن تتبادل جتارهبا على الصعيد الدويل، بـدعم مـن األمـم املتحـدة،                -٣٠

يتعلق بالتعاون الثنائي يف جمال تعزيز احلق يف الصحة، ال سـيما يف              فيما
جماالت تدريب املوارد البشرية ودعم اخلدمات الصحية يف مجيع أحنـاء           

  ؛)اجلزائر(العامل 
ضل ممارساهتا ومعلوماهتا مـع اجملتمـع الـدويل         أن تتبادل جتارهبا، وأف     -٣١

ومساعدة هذا اجملتمع يف جمال التصدي للتحديات القائمة يف جمال احلق           
يف التعليم، مع مراعاة النتائج اإلجيابية اليت حتققت لفائدة مجيع املواطنني           

، )جنوب أفريقيا؛ قطـر   (الكوبيني رغم العقبات اليت يواجهها هذا البلد        
مجهوريـة  (هتيئة الظروف للتعليم اجملاين على مجيع املستويات       مبا يف ذلك    

  ؛)الو الدميقراطية الشعبية
أن تتبادل خرباهتا، جبميع اللغات الدولية، ال سيما باإلنكليزيـة، فيمـا              -٣٢

  ؛)سري النكا(خيص قدرهتا على الكفاح أخالقياً ومعنوياً 
بوجه خاص، سواء كـانوا     أن تتبادل جتارهبا يف جمال املتطوعني الدوليني          -٣٣

مقاتلني مسلحني أو دكاترة، واحلديث عرب وسائط اإلعالم املتعددة سواء   
كانت اإلنترنت أو القصص املصورة، عن جتارب الكفاح الكويب وقيمه          

  ؛)سري النكا(وأخالقياته 
أن تلتمس التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبـا              -٣٤

 اخلاصة وهيئات املعاهدات فيمـا يتعلـق باألهـداف          فيها اإلجراءات 
  ؛)الربازيل(الطوعية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

أن تواصل جهودها وإسهامها على املستوى الدويل من أجل تعزيز آلية             -٣٥
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ال سيما من أجـل املـسامهة يف             

وار بـاحترام والتعـاون     جعلها تعمل بشكل غري مسيَّس، ويف إطار احل       
إيـران؛  (حبسن نية والعمل من أجل حتقيق مـصاحل البلـدان الناميـة             

  ؛)زمبابوي؛ فييت نام؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
أن تواصل تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة             -٣٦

ن تعزز عرب مواصلة    والنظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات اليت من شأهنا أ         
اإلدماج، مبدأ التكامل والوضوح، خمتلف العناصر املكونـة لنظامهـا          

  ؛)بوتان(الوطين حلماية حقوق اإلنسان 
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أن تستقبل مقررين مواضعيني آخرين غري املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف              -٣٧
  ؛)شيلي(الغذاء واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب 

إلجيابية الرامية إىل القضاء، وفقاً لواجباهتا والتزاماهتا       أن تواصل اجلهود ا     -٣٨
الدولية، على مجيع أشكال التمييز، ال سيما التمييز ضد الفئات الضعيفة           

  ؛)قطر(ومجيع الفئات اليت ُحرمت عرب التاريخ أشد احلرمان 
أن تسرع يف تنفيذها ألفضل املمارسات املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني             -٣٩

املرأة ومواصلة الربامج اليت جيري تنفيذها بشكل ناجح يف جمال          ومتكني  
املساواة بني اجلنسني ووصول املرأة إىل مناصب صنع القرار، ومواصلة          
العمل من أجل حتقيق املساواة بني الرجال والنـساء يف التمثيـل ال يف              
اجلمعية الوطنية وحسب، بل على مجيع مستويات سلطات الدولة أيضاً          

  ؛) الروسي؛ ماليزيااالحتاد(
أن تواصل تطبيق منظور جنساين يف سياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلـك يف               -٤٠

متابعة نتائج االستعراض الدوري الشامل، ومتابعة إجراءاهتا، ال سـيما          
عرب محالت التوعية وبرامج تثقيف اجلمهور، عمالً من أجل القضاء على           

لتقليدية للرجال والنساء داخل    مجيع القوالب النمطية املرتبطة باألدوار ا     
  ؛)صربيا، الفلبني(األسرة 

أن تواصل الربامج الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص            -٤١
املعوقني وتقدمي التقرير األويل يف األجل احملدد له إىل اللجنـة املنـشأة             

  ؛)غانا(مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  ؛)الربازيل(ودها فيما خيص عدم تطبيق عقوبة اإلعدام أن تستمر يف جه  -٤٢
أن تعزز القدرات الوطنيـة مـن أجـل مـساعدة ضـحايا العنـف                 -٤٣

  ؛)املكسيك( األسري
أن تواصل تطوير النهج التثقيفي الوقائي وهنج إعادة اإلدماج االجتماعي            -٤٤

  ؛)الصني(بوصف ذلك أولوية من أجل منع اجلرمية 
تدابري من أجل جتنب حوادث انتهاكات القواعد الدنيا        أن تتخذ مجيع ال     -٤٥

  ؛)هولندا(النموذجية ملعاملة السجناء 
أن تستمر يف جهودها من أجل مواصلة ضمان احلق يف حريـة التـدين                -٤٦

واملعتقد جلميع الكوبيني وأن تستمر يف سياساهتا املتمثلة يف احترام مجيع           
، مبا يف ذلـك احلـق يف        )انباكست(األديان والتسامح معها بدون متييز      

اختيار املعتقد حسب اقتناع الشخص أو عدم الدعوة إىل أي دين كيفما            
  ؛)االحتاد الروسي؛ أذربيجان(كان شكله 
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أن تواصل اجلهود الرامية إىل ضمان التمتع على أكمـل وجـه ممكـن            -٤٧
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حىت يتسىن هلا االستمرار يف         

نيكاراغوا؛ (حراز تقدم من أجل ضمان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          إ
  ؛)إيران؛ زمبابوي؛ اململكة العربية السعودية

أن تنظر يف تبادل خربهتا وأفضل ممارساهتا مع البلدان النامية األخرى يف              -٤٨
جمال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما األهداف احملددة يف جمايل           

عليم االبتدائي، واملساواة بني اجلنسني واحلد مـن معـدل وفيـات            الت
  ؛)ماليزيا( األطفال

أن تواصل جهودها يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           -٤٩
وكذا احلقوق املعترف هبا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان والعهـد            

  ؛)سويسرا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
أن تواصل التزامها بإعمال احلق يف التعليم واحلق يف الـصحة جلميـع               -٥٠

مواطنيها وتبادل جتارهبا وأفضل ممارساهتا يف جمال تعزيز ومحايـة هـذين            
  ؛)إندونيسيا(احلقني األساسيني 

أن تعطي األولوية إىل حتسني سياساهتا احلديثة الرامية إىل زيادة اإلنتـاج              -٥١
ز احلق يف الغذاء وإعمال األمـن الغـذائي، رغـم           الزراعي هبدف تعزي  

  ؛)اجلزائر(املقاطعة املفروضة على كوبا 
أن تنظر يف اعتماد إطار قانوين عام للحق يف الغذاء، بوصف ذلك ممارسةً         -٥٢

  ؛)قطر؛ البحرين(جيدةً ومرجعاً للبلدان النامية 
اردة يف التقرير   أن تنفذ توصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء الو           -٥٣

  ؛)باكستان(املتعلق بزيارته إىل البلد 
أن تواصل تنفيذ الربامج اجلارية اإلجيابية واجلهود الرامية إىل إصـالح             -٥٤

وبناء املنازل لألشخاص املتضررين من األعاصري، هبدف ضمان التمتـع          
الكامل باحلق يف سكن الئق، مبا يف ذلك مبساعدة من اجملتمع الـدويل،             

ليه أن يقدم الدعم املـايل واملـادي الكـايف لتلـك الـربامج              الذي ع 
  ؛)البحرين صربيا؛(

أن تواصل تطوير الربامج اجلارية الرامية إىل حتقيق اهلدف النبيل إلتاحة             -٥٥
  ؛)إندونيسيا؛ جيبويت(أقصى قدر ممكن من التعليم العايل لكل كويب 

لثقافية هبدف ضـمان    أن تواصل اجلهود الفعلية حلماية وتعزيز احلقوق ا         -٥٦
االحتـاد  (وصول مجيع الكوبيني إىل القيم الثقافيـة يف مجيـع جتلياهتـا             

  ؛)البحرين الروسي؛
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أن تواصل تعزيز املبادرات املتخذة لفائدة البلدان النامية والدفاع عـن             -٥٧
هذه املبادرات، ال سيما يف جمال اإلعمال الكامـل للحـق يف التنميـة              

  ؛)لدميقراطية الشعبية؛ السودان؛ فلسطنياجلزائر؛ مجهورية الو ا(
أن تعزز املشاركة اإلجيابية للمجتمع املدين يف عملية متابعة االسـتعراض             -٥٨

، مع اإلشارة إىل املشاركة الواسعة      )صربيا؛ أذربيجان (الدوري الشامل   
  ؛)أذربيجان(للمجتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين لكوبا 

ستعراض الدوري الشامل على نطاق واسـع وأن     أن تنشر نتائج هذا اال      -٥٩
جتري مشاورات منتظمة وشاملة مع اجملتمع املدين بوصف ذلك جـزءاً           

  ؛)اجلمهورية التشيكية(يتجزأ من متابعة االستعراض الدوري الشامل  ال
أن تضع وتنفذ آلية مشتركة بني املؤسسات مبشاركة اجملتمـع املـدين              -٦٠

مجة مـن آليـة االسـتعراض الـدوري         أجل تنفيذ التوصيات النا    من
  ).املكسيك( الشامل

وسترد . أما التوصيات التالية فستنظر فيها كوبا وسترد عليها يف الوقت املناسب            -١٣١
ردود كوبا على هذه التوصيات ضمن تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان   

  :يف دورته احلادية عشرة
اص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد     أن تصدق على العهد الدويل اخل       -١  

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تنفذمها يف         
، وأن )كندا؛ هولندا؛ فرنسا؛ إيطاليا؛ سويسرا؛ شيلي(أسرع وقت ممكن 

تسرع يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          
وأن تتخـذ تـدابري     ) إيطاليا(أو حتفظات   ) لنداهو(، بدون قيود    )شيلي(

، وكذا تيسري تعميم هذه املعاهدات      )هولندا(لتكييف تشريعاهتا الوطنية    
  ؛ )كندا(على اجلمهور وضمان وعي مجيع الكوبيني باحلقوق الواردة فيها 

أن تنظر يف االنضمام إىل نظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة                -٢  
 التصديق علـى العهـدين اخلاصـني حبقـوق          وأن تسرع يف   الدولية
  ؛)الربازيل( اإلنسان

أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب             -٣  
  ؛)اململكة املتحدة(

 بـشأن اتفاقيـة مناهـضة       ٢٢أن تصدق على اإلعالن املتعلق باملادة         -٤  
ـ           ق التعذيب وأن تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري امللح

  ؛)سويسرا(باتفاقية مناهضة التعذيب 



A/HRC/11/22* 

GE.09-16271 38 

أن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجرين             -٥  
  ؛)أذربيجان(وأفراد أسرهم 

أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبوجب القانون وفقاً ملبـادئ             -٦  
  ؛)املكسيك(باريس 

اجلمهوريـة  (وتوجه  )  فرنسا اجلمهورية التشيكية؛ سويسرا؛  (أن تصدر     -٧  
اجلمهوريـة  (دعوة دائمة إىل مجيـع اإلجـراءات اخلاصـة          ) التشيكية

  ؛ )التشيكية؛ سويسرا؛ فرنسا
أن تواصل سياسة االنفتاح والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعـة             -٨  

لألمم املتحدة، وال سيما النظر بشكل إجيايب يف الطلبات اليت توجههـا            
تابعة للمجلس اليت سبق هلا أن أعربت عـن رغبتـها يف            هذه اآلليات ال  

  ؛)املكسيك(زيارة كوبا 
أن توجه دعوات إىل مقررين خاصني آخرين تابعني لألمـم املتحـدة،              -٩  

، )اململكة املتحدة (سيما املسؤولون عن املدافعني عن حقوق اإلنسان         ال
 ممكـن   وحرية الرأي والتعبري، وحرية الدين أو املعتقد، يف أسرع وقت         

اململكـة  (، واستقالل القـضاة واحملـامني       )اململكة املتحدة؛ سلوفاكيا  (
  من أجل زيارة كوبا؛ ) املتحدة

أن تواصل فتح أبواهبا يف وجه التعاون مع منظمات حقـوق اإلنـسان               -١٠  
واملنظمات اإلنسانية، مبا يف ذلك من خالل توجيه دعـوة مفتوحـة إىل             

 الدخول الكامل ملمثلي اللجنة الدولية   اإلجراءات اخلاصة وإتاحة إمكانية   
، والسماح للجنة الدولية للصليب األمحر بدخول )كندا(للصليب األمحر  

  ؛ )فرنسا(السجون وزيارة السجناء 
  ؛ )اململكة املتحدة(أن تسمح للمنظمات املستقلة الدولية بزيارة كوبا   -١١  
تدابري تعزز فرص   أن تتصدى لألسباب اجلذرية للدعارة من خالل اختاذ           -١٢  

  ؛)النمسا(املرأة يف اجملال االقتصادي 
) إيطاليـا (أن ختفض تدرجيياً عدد اجلرائم اليت يعاقَب عليها باإلعـدام             -١٣  

تنظر يف اختاذ تدابري الحقـة مـن أجـل إلغـاء العقوبـة هنائيـاً                وأن
  ؛ )إيطاليا سويسرا؛(

مم املتحدة وغريها   أن تنشئ نظاماً دورياً الستعراض سجوهنا من قبل األ          -١٤  
من املراقبني الدوليني ذوي الصلة، دعماً ملا أعربت عنه من التزام بـأن             

  ؛)اململكة املتحدة(تواصل حتسني نظام السجون يف كوبا 



A/HRC/11/22* 

39 GE.09-16271 

أن تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة االستغالل اجلنسي وأن تعتمد قانونـاً             -١٥  
  ؛ )فرنسا(ل اجلنسي ينص على إطار قانوين حلماية القصَّر من االستغال

أن تضمن احلق يف املساواة أمام احملاكم، ويف حماكمة عادلة، على حنـو               -١٦  
ينص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الـدويل اخلـاص            ما

باحلقوق املدنية والسياسية، وعلى حنو ما ورد يف مبادئ األمم املتحـدة            
، وضمان حـق مجيـع      )ئيلإسرا(األساسية الستقالل السلطة القضائية     

  ؛ )النمسا(املواطنني يف أن تستمع هلم حمكمة مستقلة 
أن تعتمد قانوناً يضمن حرية التنقل داخل اإلقليم وفقاً للعهـد الـدويل      -١٧  

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي وقَّعت عليه كوبا، وأن تلغـي           
إلقليم بصورة غري   نظام الترخيص مبغادرة البلد، مث حتذف جرمية مغادرة ا        

  ).فرنسا(قانونية من القانون اجلنائي الحقاً 
، )أ(٦٤، و )ج(و) ب(٥٣أما التوصيات املشار إليها يف التقريـر يف الفقـرات             -١٣٢
) ب(١١٠، و )ج(و) ب(١٠٩، و )أ(١٠٦، و )ب(١٠٥، و )ب(٩٦، و )د(و) ج(٧٩و
 أساس إحـدى  وقد رفضت كوبا تلك التوصيات على. أعاله فلم حتظ بتأييد كوبا    ) ج(و

ال يوجد أي شعب ميكن أن يقبل بالتشكيك يف حقه يف تقرير            ) أ: (احلجج التالية أو أكثر   
املصري ويف حقه السيادي يف اختيار نظامه السياسي واالقتـصادي والقـضائي والثقـايف     

ال يوجد بلد ميكن أن يقبل بأي توصية تساهم يف تنفيذ سياسة تضعها             ) ب(واالجتماعي؛  
نبية هبدف تدمري النظام الدستوري الشرعي الذي اختاره الشعب حبريـة؛           قوة عظمى أج  

ال ميكن أن تقوم أي توصية على ادعاءات كاذبة أو حمرَّفة أو ملفَّقة نتيجـة جهـل                 ) ج(
  .لواقع البلد أو نقص يف املعلومات املتعلقة به

ـ          /ومجيع االستنتاجات و    -١٣٣ ف أو التوصيات الواردة يف هذا التقريـر جتـسد موق
لذا ال ينبغي تـصورها     . أو الدولة موضوع هذا االستعراض    /الدول اليت قدمتها و   /الدولة

  .على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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