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  التشاور املنهجية وعملية -أوالً 
 ٣٠٠ من الوزارات ومؤسسات احلكومة والدولة والربملان وأكثر من  كبرياًهذا التقرير حصيلة عملية مشلت عدداً   -١

 إلجـراء عمليـة     ئي أنش ذالوطين ال الفريق  ونسقت وزارة الشؤون اخلارجية     . منظمة غري حكومية وهيئات أخرى معنية     
  . هذه الوثيقةالتشاور الواسع والشامل اليت أفضت إىل اعتماد

ي ُحرِم الـشعب    ذالو القاعدة البحرية األمريكية يف غوانتانامو،       إلقليم الذي حتتله  ال يشمل نطاق هذا التقرير ا     و  -٢
  .الكويب من ممارسة السيادة عليه وأُقيم داخله مركز االحتجاز التعسفي والتعذيب املدان عامليا

   نبذة تارخيية موجزة–ثانياً 
، حقق الشعب الكويب االستقالل احلقيقـي واسـتطاع إجيـاد           ١٩٥٩يناير  / كانون الثاين  ١يف  بانتصار الثورة     -٣

ت التغيريات االقتصادية والـسياسية واالجتماعيـة       مكّنو. اتية للتمتع الكامل والشامل جبميع حقوق اإلنسان      ؤالظروف امل 
وأُرسـيت  . ي واالستعماري اجلديد يف كوبامن مظاهر احليف البنيوية املوروثة عن احلكم االستعمار      من التخلص   العميقة  

  . ورؤوف وحتقق التقدم املطردنصفقواعد جمتمع دميقراطي وعادل وشامل وم

عندما انتصرت الثورة، وجدت كوبا نفسها يف حالة من التبعية الكاملة واملطلقة للواليات املتحدة ومن التخلف                  -٤
ملزمن واالحتجاز التعسفي والتعذيب وحاالت االختفاء واإلعـدام        والفساد والتالعب السياسي واإلداري وسوء التغذية ا      

 وغري الكافية وتفشي الفقر والتمييز ضـد املـرأة والعنـصرية؛            ترديةخارج نطاق القضاء واألمية واخلدمات الصحية امل      
  .باختصار، احلرمان املطلق من احلقوق الفردية واجلماعية

، على النحـو املكـرس يف        واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً دية، نظاماً إرادته السيا حض  وأنشأ الشعب الكويب، مب     -٥
وفعل ذلك يف ضوء إخفاق النماذج والصيغ املتعاقبة اليت فرضتها القوى اليت كانت تـسيطر علـى                 . ١٩٧٦دستور عام   

،  شؤون كوبـا  يف والتدخل املتواصل من جانب الواليات املتحدة،التدخل العسكري: لقد عاىن من جتارب مهينة  و. كوبا
وفرضـت  .  واهنيار ما يسمى بالدميقراطية الربجوازية الليربالية      ،واألثر املدمر التفاقات التجارة احلرة اجملحفة بشكل واضح       

حكومات الواليات املتحدة، بتواطؤ األقلية احلاكمة الكوبية الفاسدة التابعة هلا، دكتاتوريات وحشية ملنع الشعب الكويب               
  .قرير املصريمن ممارسة حقه يف ت

وباشر الشعب الكويب مشروعه من أجل احلرية والتضامن والعدالة االجتماعية يف ظل مواجهة سياسـة قوامهـا         -٦
وما فتئت كوبا تعاين اآلثار السلبية ملـا تـشنه          . العداء الشديد والعدوان واحلصار من جانب اإلدارات األمريكية املتعاقبة        

  .املرتزقة واعتداء إرهايبمن تصادية وغزو الواليات املتحدة عليها من حرب اق

لقد عرفت كوبا وال تزال عملية تغري دائم وعميق وهي تعمل من أجل حتسني النظام االشتراكي الذي اعتمـده                     -٧
 ورأفة ومساواة وإنتاجية يكفل النمـو االقتـصادي          وحرية واستقالالً  شعبها وبناه، وتسعى إىل إنشاء جمتمع أكثر عدالً       

ما يستطيعه اإلنسان الطبيعة الدميقراطية ملؤسساته وقوانينه وسياساته وبراجمه، اليت           التنمية املستدامة ويطور قدر   املتواصل و 
  .ة ملصلحة الشعب وشاملةايف طبيعتها متوخهي 
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   النظام السياسي يف كوبا–ثالثاً 
رك الشعب الكـويب يف     ويشا". حكم الشعب للشعب من أجل الشعب     "يقوم نظام كوبا الدميقراطي على مبدأ         -٨

  .ممارسة احلكم ويراقب احلكومة بنشاط من خالل مؤسساته السياسية واملدنية ويف إطار قوانينه

 فيه خري اجلميع يف إطار مجهوريـة         املنظمني تنظيماً مجاعياً ملا    وكوبا دولة اشتراكية مستقلة وذات سيادة للعمال        -٩
  .لبشريياسية والعدالة االجتماعية والرفاه الفردي واجلماعي والتضامن امتحدة ودميقراطية، من أجل التمتع باحلرية الس

ومتاَرس هذه السلطة بشكل مباشر أو عرب مجعيـات          .والسيادة خمولة للشعب، الذي تنبع منه سلطة الدولة كلها          -١٠
  .الشعب وغريها من هيئات الدولة اليت تستمد سلطتها من تلك اجلمعيات

فهو مشروع كوبا حبق، يستند إىل تارخيها الثري من الكفاح من أجل . ياسي إرادة شعبهاويعكس نظام كوبا الس  -١١
 وسلطة الـشعب    ،املساواة والتضامن بني الرجل واملرأة ومن أجل االستقالل والسيادة وعدم التمييز والوحدة واملشاركة            

  .والعدالة االجتماعية

 يف املائة من جمموع املصوتني، ٩٨ ة بلغ نسباء عام شهد إقباالً، أُقر الدستور االشتراكي يف استفت١٩٧٦ويف عام   -١٢
اإلطار املؤسسي لكوبا وذلك، ضمن مجلة أمور، بإنشاء        قد مكّن ذلك من ترسيخ      و.  يف املائة منهم لصاحله    ٩٧,٧صوت  

  .هيئات سلطة الشعب

، ضمن  مكّنطية هلذا النظام و   ، وطد إصالح للدستور وللنظام االنتخايب الكويب األسس الدميقرا        ١٩٩٢ويف عام     -١٣
ارتفاع ويدل  . مجعيات احملافظات باالقتراع السري   يف   اجلمعية العامة وللمندوبني     يفمجلة أمور، االنتخاب املباشر للنواب      

، ٢٠٠٢وُعدِّل الدستور مرة أخرى يف عام       . )١( لنظامهم السياسي  ائلاالنتخابات على تأييد الكوبيني اهل    نسبة املشاركة يف    
 ابــع االشتراكــي    ماليني كويب، ما أكد بالتايل، وبإرادة األغلبية الساحقة من الشعب، الط           ٨ات ما يربو على     بأصو

  .للثورة الكوبية

. لمراقبة والـدفاع  لويتألف جهاز الدولة الكوبية من هيئات تشريعية وتنفيذية وإدارية وقضائية ومالية وهيئات               -١٤
  .ة يف جهاز السلطةولدى كل جمموعة من اهليئات مهمة حمدد

ومتثـل  . واجلمعية الشعبية الوطنية، وهي هيئة متثيلية ذات غرفة واحدة، هي اهليئة العليا ملمارسة سلطة الدولـة                 -١٥
وهي اهليئة الوحيدة يف كوبا اليت تتمتع       .  من الدستور  ٦٩وتعكس اإلرادة السيادية للشعب برمته، وفقما تنص عليه املادة          

  .يةبسلطة متثيلية وتشريع

وجملس الدولة هو هيئة اجلمعية الشعبية الوطنية اليت متثلها أثناء فترة ما بني الدورات، وتنفذ قراراهتـا وتـؤدي                     -١٦
  . ودولياًومتثل الدولة الكوبية على أعلى مستوى وطنياً. واجبات أخرى يسندها إليها الدستور

  .بةً ويشكل حكومة اجلمهوريةمرتعلى ألدارية اإلتنفيذية واليئة اهلوجملس الوزراء هو   -١٧



A/HRC/WG.6/4/CUB/1 
Page 5 

حالة تعبئة  يف  رب أو   احلالسلم لقيادة البلد يف ظروف احلرب أو أثناء         يف وقت   وينَشأ  جملس الدفاع الوطين وُيعدُّ         -١٨
  . من الدستور١٠١ للمادة  التنظيمية وأنشطته وفقاً اجمللسوينظم القانون شؤون. عامة أو حالة طوارئ

ا واحملاكم األخـرى املنـشأة     ـب العلي ـقامة العدل اليت تضطلع هبا بامسه حمكمة الشع       وتنبع من الشعب مهمة إ      -١٩
  .حبكم القانون

دعمها ومكتب املدعي العام للجمهورية هو هيئة الدولة اليت تتمثل مسؤولياهتا الرئيسية يف رصد سيادة القانون و                 -٢٠
  .مباشرة اإلجراءات اجلنائية باسم الدولةو

اإلدارية اليت قُـسِّم     - بية على صعيد احملافظات والبلديات اليت أنشئت داخل الفروع السياسية         واجلمعيات الشع   -٢١
فهي متلك أعلى سلطة ملمارسة املهام املخولة للدولة يف األقـاليم  . إليها البلد هي أعلى اهليئات احمللية ملمارسة سلطة الدولة     

 ومجـيعهم   نيحمترفمهنيني   وا، معظمهم ليس   مندوباً ١٥ ٢٣٦  مجعية بلدية تضم   ١٦٩ومثة  . اخلاضعة لكل منها على حدة    
  .ن ونصفات األغلبية لوالية مدهتا سنتيصوتمنتخبون ب

 أخرى مـن    الً ُتشجَّع أشكا   كوبا ذلك أن . وليست هيئات السلطة الشعبية التجسيد الوحيد للدميقراطية يف كوبا          -٢٢
. ل تعددية اجملتمع الكـويب    ـيت متث ـ ال شعبيةنظمات االجتماعية وال   عن ثقافة تشاركية تشمل امل     الدميقراطية املباشرة فضالً  

  . عندما يتحقق التوافق االجتماعي على أوسع نطاقالّوال ُتتَّخذ القرارات املهمة إ

 واالجتماعية املنبثقة عن أشكال الكفاح التارخيي لشعبها وتـشجعها،     شعبيةوتعترف الدولة الكوبية باملنظمات ال      -٢٣
ـ     ماـ املنظمات شىت قطاعات السكان ومتثل مصاحلهم اخلاصة وُتشرِكهم يف مه          وجتتذب تلك  ده ـ بناء اجملتمـع وتوحي
  .والدفاع عنه

  : هياخلصائص األساسية للنظام االنتخايب الكويبو  -٢٤

 ١٦جلميع املواطنني الذين تبلغ أعمارهم      جماناً  السجالت االنتخابية العامة، مع التسجيل التلقائي والعام          )أ(
  سنة فما فوق ممن حيق هلم التصويت؛

  التسمية املباشرة للمرشحني يف التجمعات االنتخابية؛  )ب(

  عدم وجود أي محالت انتخابية متسمة بالتمييز ومستهدفة للربح ومكلِّفة؛  )ج(

   األصوات علناً؛عزز ُت-الشفافية   )د(

 يف املائة من األصـوات      ٥٠كثر من    يلزم املرشح كي ُينتخب احلصول على أ       - األغلبية   تأييداشتراط    )ه(
  السليمة املدىل هبا؛

ُينتَخبوا، ما عدا   أن  فمن حق مجيع املواطنني الكوبيني أن يصوتوا و       . صوت حر ومتساو وسري   اإلدالء ب   )و(
ومبا أنه ال توجد أي قوائم حزبية، فإن املقترعني يصوتون مباشرةً علـى املرشـح               . االت اليت ينص عليها القانون    ـيف احل 

  ؛الذي خيتارونه
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  نتخبون وجيوز إعادة انتخاهبم؛ُيمجيع أعضاء اهليئات التمثيلية ملمارسة سلطة الدولة   )ز(

  خيضع مجيع املنتخبني للمساءلة يف فترات منتظمة وجيري استدعاؤهم يف أي وقت من فترة واليتهم؛  )ح(

  ن على مقابل نظري أدائهم لواجباهتم؛واملندوبوال حيصل النواب   )ط(

  ؛٢٠٠٨ يف املائة يف انتخابات اجلمعية الوطنية لعام ٩٦,٨٩ -ارتفاع معدل إقبال املصوتني   )ي(

 ٢٠ ٠٠٠ذلك أن كل نائب ُينتخب عن كـل     . ميثل الربملان الكويب أكرب جمموعة من قطاعات اجملتمع         )ك(
فال بـد  . لة يف اجلمعية الوطنيةومجيع األقاليم التابعة للبلديات ممث    .  شخص ١٠ ٠٠٠نسمة أو جمموعة يفوق عدد أفرادها       

   يف املائة من النواب مندوبني ميثلون دوائرهم ويعيشون فيها؛٥٠من أن يكون ما يصل إىل 

ورئيس جملس الدولة هـو     . تنتخب اجلمعية الوطنية جملس الدولة ورئيسه من بني النواب األعضاء فيها            )ل(
األوىل ملنـصب النائـب مث      : دولة واحلكومة عمليتني انتخابيتني   وينبغي أن جيتاز رئيس ال    . رئيس الدولة ورئيس احلكومة   

  أخرى ُتجرى يف اجلمعية الوطنية، باالقتراع احلر السري املباشر كذلك؛

فيجوز للنقابـات   .  على النواب   وليس ذلك حكراً   ،ميلك اجملتمع ككل حق اقتراح النصوص التشريعية        )م(
فرادى املواطنني اقتراح القوانني، شريطة أن حيظى القانون املقترح يف احلالـة            وللهيئات الطالبية والنسائية واالجتماعية ول    

   شخص ممن حيق هلم التصويت؛١٠ ٠٠٠األخرية بدعم ما ال يقل عن 

 الّوال يناقَش قانون ما يف جلسة علنيـة إ        . أغلبية األصوات بُتعَرض القوانني على النواب ويوافَق عليها         )ن(
أخذ مقترحاهتم يف االعتبار، أن أغلبيتهم تؤيـد مناقـشته          مع  مشاورات متكررة مع النواب و    إجراء  عندما يتبني، عِقب    

   من حيث املمارسة مشاركة العموم يف حتليل ومناقشة القضايا االستراتيجية؛،وتشمل هذه العملية. واملوافقة عليه

ر أو عرب ممثليه، الـدوَر       أحزاب سياسية يف االنتخابات؛ ويتوىل الشعب، إما بشكل مباش         ةال توجد أي    )س(
وال يضطلع احلزب الشيوعي بأي دور يف العملية االنتخابية وإمنا يـشكل            . الذي تضطلع به األحزاب يف البلدان األخرى      

. أو ُينتَخب لالنتخاب  وليس لزاما أن ينتمي الشخص إىل احلزب الشيوعي الكويب كي يترشح            . الضامن جلودهتا وشفافيتها  
يرشِّـح  .  أو أكثر من مندويب الدوائر ليسوا أعضاء يف احلزب الـشيوعي           ١٥ ٠٠٠ائة من أصل     يف امل  ٣٤,٢٤ذلك أن   

ويرشِّح النواَب يف اجلمعية الوطنية واملندوبني يف مجعيات احملافظـات املنـدوبون يف             . األشخاص وينتخبون ممثليهم احملليني   
  .عية االجتمااملنظماتاجلمعيات البلدية، وذلك عِقب مشاورات مكثفة مع 

إن الصفة الرئيسية للنظام السياسي الكويب هي قدرته على التحسن          . ال تدَّعي كوبا أهنا جمتمع بلغ درجة الكمال         -٢٥
  . يف قيادة اجملتمع وتوجيههنظّمةاملطرد حسب االقتضاء بغية حتقيق مشاركة الشعب الكاملة واحلقيقية وامل
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  لنظام القضائي يف كوبا ا-رابعاً 
.  مجهورية كوبا القانون األمسى ويضع األسس السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة واحلكومة يشكل دستور   -٢٦
 ويـنص علـى     ، مبادئ تنظيم هيئات الدولة وحقوق املواطنني األساسية وواجباهتم وما يتمتعون به من ضمانات             ّددوحي

  .االلتزام باالمتثال هلا

فإذا تعلق هذا   . ايب الكويب وإجراءات التعديل الكلي أو اجلزئي للدستور       حيدد الدستور مبادئ النظام االنتخ    كما    -٢٧
التعديل بتركيبة اجلمعية الوطنية أو جملس الدولة التابع هلا أو بصالحياهتما، أو باحلقوق والواجبات املكرسة يف الدسـتور،                

استفتاء تدعو إليه هلذا الغـرض اجلمعيـة        ب إقراره كذلك بأغلبية أصوات املواطنني املتمتعني باحلقوق االنتخابية يف           توّج
  . من الدستور١٣٧الوطنية نفسها مبقتضى املادة 

ال ينحصر نظام احلماية القانونية حلقوق اإلنسان يف كوبا يف نص ما يرد يف الدستور؛ فحقوق اإلنسان مطـورة                     -٢٨
واملراسيم ومقـررات   راسيم بقوانني   فالقوانني وامل . ومكفولة بالقدر الواجب يف نصوص أحكام موضوعية وإجرائية أخرى        

جملس الوزراء وقرارات الوزراء ورؤساء اهليئات املركزية التابعة للدولة كلها حتدد املنافع وتكمِّـل املبـادئ واحلقـوق                  
  .بني فرادى أفراد اجملتمع وبني األفراد والدولةا مفيوالواجبات املنصوص عليها يف الدستور، وحتدد العالقة 

 ٢٨ املـؤرخ    ٤٩والقانون رقـم    ) قانون اإلجراءات املدنية   (١٩٨٧يوليه  / متوز ١٦ املؤرخ   ٥٩ون رقم   إن القان   -٢٩
قـانون   (١٩٧٧ لعـام    ١٤والقانون رقم   ) قانون البيئة  (٨١والقانون رقم   ) قانون العمل  (١٩٨٤ديسمرب  /كانون األول 

 ١٩٧٥ لعـام    ١٢٨٩والقانون رقم   ) ماعيقانون الضمان االجت   (١٩٧٩ لعام   ٢٤والقانون رقم   ) حقوق التأليف والنشر  
القانون  (٢٩٨٧ لعام   ٦٢والقانون رقم   ) الشبابقانون شؤون األطفال و    (١٩٧٨ لعام   ١٦والقانون رقم   ) قانون األسرة (

 ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ٢٦ املؤرخ   ٢٤١قانون رقم   برسوم  امل، يف صيغته املعدَّلة ب    ١٩٧٧ لعام   ٧والقانون رقم   ) اجلنائي
 ،)قانون اإلجراءات اجلنائية   (١٩٧٧ لعام   ٥والقانون رقم   ) راءات املدنية واإلدارية واملتعلقة بالعمل واالقتصاد     قانون اإلج (

كما أن املعاهدات الدوليـة     .  تكمِّل كلها وحتدد ضمانات ممارسة مجيع حقوق اإلنسان يف كوبا          ،وغري ذلك من القوانني   
عت كوبا أو صدقت على الصكوك      وقد وقّ . من نظام كوبا القانوين    جزءاً   ولة الكوبية أو حكومتها تشكل    املوقَّعة باسم الد  

  .)٢(اإلنسانالدولية الرئيسية امللزمة قانونا يف جمال حقوق 

ملراقبة عن كثب لضمان امتثال وكـاالت       من خالل ا  وترصد اهليئات ذات املهام القضائية وتدعِّم سيادة القانون           -٣٠
  .ماعية واملواطنني للدستور والقانون واألحكام القانونية األخرىالدولة واملؤسسات املالية واالجت

احملاكم وهيئـة   "ويضطلع النظام القضائي، الذي ترد أنظمته يف الفصل الثالث عشر من الدستور، املتعلق مبسألة                 -٣١
مـؤمتر األمـم    مقررات  املعايري الدولية، وال سيما     هذا النظام   ويستويف  . ، بدور أساسي يف محاية حقوق اإلنسان      "االدعاء

 واملبادئ األساسية املتعلقة باستقاللية القضاء، اليت تنص، ضمن مجلة أمور، على مبدأ             املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني    
  .ساهرين على إقامة العدل للقانون يف أدائهم لدورهم كالّاالستقاللية اجلماعية والفردية للقضاة، الذين ال يدينون بالوالء إ

وأضفت الدولة الكوبية الطابع املؤسسي على منظومة من اهليئات املستقلة، على رأسها احملكمة العليـا، وهـي                   -٣٢
ويقوم النظام القضائي   . جمال اختصاصها وتكفل مشاركة شعبية واسعة يف إقامة العدل        مع  هيئات مجاعية تتالءم عضويتها     

  :الكويب على املبادئ التالية
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  ملطلقة للقضاة كأفراد وملنظومة احملاكم برمتها يف جمال إقامة العدل؛منح االستقاللية ا  )أ(

قـضاة غـري    ( بفسح جمال املهام القضائية لقضاة غري حمتـرفني          البعد الشعيب للعدالة، ويتحقق أساساً      )ب(
   إىل جنب مع القضاة احملترفني؛، جيلسون جنباً)متخصصني

  نتخبون؛ُيني، وغري احملترفمنهم ن ومجيع القضاة، احملترف  )ج(

  أمام القانون؛تساوي اجلميع املطلق   )د(

  حماكم مجاعية إلجراء مجيع احملاكمات بصرف النظر عن احلالة القضائية أو طبيعة القضية؛  )ه(

  ويقع عبء اإلثبات على هيئة االدعاء؛. إىل أن يثبت العكسيء فكل متهم بر. افتراض الرباءة  )و(

  اء احلاالت اليت ينص عليها القانون؛كل احملاكمات علنية، باستثن  )ز(

  مجيع قرارات احملاكم قابلة للطعن وفقا للقانون املنطبق يف كل حالة؛  )ح(

  .حاماالستعانة مبلكل متهم احلق يف   )ط(

  احلقوق املدنية والسياسية -خامساً 
، بشكل أساسي   " والضمانات احلقوق األساسية والواجبات  "يبيِّن الفصل السابع من الدستور، الذي يتعلق مبسألة           -٣٣

املبادئ والضمانات املتصلة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت تتماشى واحلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق               
  .وتتممها فصول الدستور األخرى وأحكام القانون العادي. اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

انات املعترف هبا يف النظام القانوين الكويب حق الشخص يف احلياة واحلرية وحرمة شخصه وتشمل احلقوق والضم  -٣٤
ومع أنشئت قبل وقوع اجلرمية     تكون قد    من قبل حمكمة خمتصة مبوجب القانون        الّ حياكَم أو ُيدان إ    الّوسالمته؛ وحقه يف أ   

حام؛ واحلق يف عدم التعـرض للعنـف أو         عانة مب االستوالضمانات اليت ينص عليها القانون؛ واحلق يف        مراعاة الشكليات   
لإلكراه على اإلدالء بشهادة؛ وتطبيق القانون اجلنائي بأثر رجعي يف احلاالت اليت يكون فيهـا               كان  الضغط من أي نوع     

رصد مكتـب  قراراهتا النهائية؛ وسائر ذلك يف صاحل املتهم؛ وااللتزام مبراعاة القانون؛ وااللتزام باالمتثال ألحكام احملاكم و           
  .املدعي العام لسيادة القانون ودعمه هلا

وُوِضع تصور النظام القانوين على أساس أنه شكل من أشكال محاية حقوق اإلنسان،حيث يوفر بالفعل ضـمانة        -٣٥
الشعب يطالب به أيضاً    ملمارسة حقوق اإلنسان والشعور العام باألمان الذي ال تطالب به الصكوك الدولية فحسب وإمنا               

  . أحد أعظم إجنازاتهمتتعه بتلك الضمانةكويب، الذي يعد ذلك ال

وتقوم الضمانات يف نظام العدالة اجلنائية على املبدأ األساسي املتمثل يف كرامة شخص اإلنسان واحترام وضـعه                   -٣٦
 رجعي، وافتـراض  وتشكل مبادئ الشرعية، وعدم تطبيق القوانني اجلنائية األشد قسوة بأثر        . باعتباره كائنا خيضع للقانون   
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  األصول املرعية يف احملاكمة جزءاً مـن        القضاء، وعدم التمييز، وحتديد مدة احلكم، ومبادئ       يفحالرباءة، والتعويض عن    
  .، مع كل الضمانات اليت يتطلبها ذلكوُتجرى مجيع احملاكمات اجلنائية يف كوبا شفوياً. القانون اجلنائي

 باإلجراءات اجلنائية   ةلصإلزام املوظفني الذين هلم     :  ما يلي  القانون العادي وتشمل الضمانات املنصوص عليها يف        -٣٧
، وأخذها يف االعتبار يف قراراهتم، وإعالم املتهم حبقوقـه؛           أو مل تكن   كانت يف صاحل املتهم   سواء  بتسجيل أي مالبسات،    

 عن شهادة املتهم أو زوجه أو أقاربـه      وافتراض الرباءة إىل أن تثُبت اإلدانة؛ وشرط احملاكمة على كل جرمية بصرف النظر            
 ما يديل به الشخص ال يلغي لوحده        إىل حدود الدرجة الرابعة من قرابة الدم والدرجة الثانية من النسب، ما يعين أن قوالً              

 يف احلاالت اليت حيـددها القـانون؛        الّحتمية تقدمي األدلة الالزمة إلثبات الوقائع؛ وعدم جواز القبض على أي شخص إ            
والضمانات املتعلقة باالحتجاز وحقوق احملتجزين وواجبات الشرطة واحملقق واملـدعي    فقاً لإلجراءات اليت ينص عليها؛      وو

حام وصالحيات ممثل الـدفاع؛ وقـضاء فتـرة         االستعانة مب العام، وكذلك ما قد يلزم من التدابري االحترازية؛ واحلق يف           
  .غري تلك اليت ُتستخدم لقضاء األحكام السالبة للحريةاالحتجاز السابقة للمحاكمة يف مؤسسة أو جناح 

  أخرىهامة ط انق

إن هذه احلقوق يف صميم إجراءات الـسلطات الكوبيـة          . حقوق املرء يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه         -٣٨
املسؤولية وتزداد  . ويعاقب القانون على كل تصرف يعرِّض سالمة الشخص البدنية وحياته للخطر          . وسلوك اجملتمع ككل  

لصالحية أو السلطة أو استغالل عجز شخص ما عن         ل إساءة استعمال    نتيجة فيها هذه اجلرائم     أيتاجلنائية يف احلاالت اليت ت    
الوقاية منه من تسعى السلطات إىل بل ليس جمرد جرمية يعاقب عليها القانون     والعنف ضد األشخاص    . االعتماد على نفسه  

  .ض قيود على استعمال الوسائل اليت من شأهنا تعريض حياة األشخاص للخطرخالل تدابري أخرى تثقيفية وفر

 يف حـاالت    الّرغم أن هذه العقوبة منصوص عليها يف القوانني الوطنية الكوبية، فإهنا ال ُتطبَّق إ             . عقوبة اإلعدام   -٣٩
وال جيـوز إصـدار    .  اليت تنطبق عليها    يف حالة أخطر األنواع من اجلرائم      الّفال تصدرها احملكمة املختصة إ    . استثنائية جداً 

 سنة أو على من كُنَّ حوامل وقت وقوع اجلرمية أو يف طور احلمـل لـدى                 ٢٠من يقل عمرهم عن      ّقحبعقوبة اإلعدام   
 الذي عدَّل القانون اجلنائي ونص باألساس على        ٨٧، أقرت اجلمعية الوطنية القانون رقم       ١٩٩٩ويف عام   . صدور احلكم 

، وباستثناء حالة واحدة حصلت     ٢٠٠٠ومنذ عام   . مدى احلياة على خمتلف اجلرائم ِعوض عقوبة اإلعدام       املعاقبة بالسجن   
 ٢٠٠٨مـايو   /واستفادت يف أيـار   . ، متثلت سياسة كوبا يف عدم تنفيذ أي عقوبة من هذا النوع           ٢٠٠٣أبريل  /يف نيسان 

وأدجمت كوبا يف قوانينها الضوابط اليت   . ة يف حقهم  جمموعة من املدانني احملكوم عليهم باإلعدام من تعديل األحكام الصادر         
  .حددهتا األمم املتحدة يف هذا الصدد وتنفِّذها بشكل كامل

وحتمـي  . حتترم الثورة الكوبية كل الكنائس ومجيع املعتقدات الدينية، دون أي متييز من أي نـوع    . حرية الدين   -٤٠
 منه، تعترف   ٥٥ و ٤٢ و ٨ومبقتضى املواد   . ل بني الكنيسة والدولة    وينص الدستور على الفص    ،الدولة الكوبية حرية العبادة   

) احلق يف تبّني معتقدات دينية أو تغيريها ويف التعبد، أو يف عدم تبّني أي معتقدات دينية وعدم التعبـد       (الدولة حبرية الدين    
  .عاملة متساوية ومجيع املؤسسات الدينية منفصلة عن الدولة وتتمتع كل املعتقدات مب،وحتترمها وتكفلها
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وختتار املؤسـسات الدينيـة حبريـة       .  الطابع العلماين للدولة الكوبية    ١٩٩٢وأرسى اإلصالح الدستوري لعام       -٤١
 من األنشطة الدينية على الصعيد احمللي والـوطين والـدويل            هائالً موظفيها وتعيِّنهم يف خمتلف مناطق البلد؛ وتنظم عدداً       

  .ثلني دوليني بانتظام دينية وتستقبل ممكتاباتوتتلقى 

فباإلضافة إىل الكاثوليكية وخمتلف الكنـائس      . أتباعها ديانة ومؤسسة دينية ترتكز على معتقدات        ٤٠٠ومثة حنو     -٤٢
الربوتستانتية واإلجنيلية، تتمثل الديانات املهمة األخرى املوجودة يف كوبا يف الديانات األفريقية والروحانيـة واليهوديـة                

يقومـون بـذلك    هم  وة شعائر دينهم،    ألتباعها ممارس فيها  ولديها كلها كنائس ودور عبادة ميكن       . هوكنيسة شهود يهو  
واعترفـت هبـا   . ، رغم كثرة أتباعهاوقبل انتصار الثورة، كان العديد من هذه الديانات حمظوراً       . بانتظام ودون أي عائق   

  . لعقيدهتم الدينيةاملتدينني أو تعاقبهم نظراً ضد الثورة وألغت مجيع األحكام القانونية اليت كانت تشكل متييزاً

باء أحرار يف توفري تنـشئة      آلوا. وهو جماين وقائم على االكتشافات والفوائد العلمية      . وتوفر الدولة التعليم العام     -٤٣
  .يةشكل تعليم ديين يف البيت أو يف املعاهد الدينذلك تخذ يتعكس معتقداهتم؛ وميكن أن  ألبنائهم دينية وأخالقية

املاديـةَ  الـشروط   و.  من الدستور هبذا احلق جلميع املواطنني      ٥٣تعترف املادة   . حرية الرأي والتعبري والصحافة     -٤٤
مستوى التعليم والثقافة العايل وكونُ الصحافة واإلذاعة والتلفزيون والسينما وغريها من وسائط اإلعالم             أساسها  ملمارسته  

  .يف ملكية اجملتمع

 على نطاق واسع يف كوبا بشأن مواضيع من مجيع األنواع تتعلق باحلياة السياسية واالقتـصادية                وجيري النقاش   -٤٥
وُيشجَّع النقاش واإلبداع الفين يف الدوائر الفكرية والثقافية واألكادمييـة،  . واالجتماعية والثقافية على صعيد الدولة والعامل   

، حضر أكثر من    ٢٠٠٧ويف عام   . روجلمهعامة ا ت الفنية املتاحة ل   نتاجاإلويتجلى هذا األمر يف تنوع املنشورات وطائفة ا       
وتشجع كوبـا   . ة للكتاب، مبا يف ذلك أمهها، يف فرانكفورت وغواداالخارا وبرشلون          دولياً  معرضاً ٢٦  وناشراً  كاتباً ٧٠

وج بانتظام يف مجيع أرجاء      يتجلى يف خمتلف املنشورات اليت تر       مكثفاً ، ما يفرز نشاطا فكرياً    إىل أبعد احلدود  اإلبداع احلر   
 منـها  ٤٠٦ جملة دوريـة،  ٧٢٣ولدى كوبا . البلد ويف جمموعة األعمال اليت ينتجها الوسط الفين الكويب الشديد التنوع      

ما ال يقل عـن      ٢٠٠٨وزار املعرض الدويل الكويب السابع عشر للكتاب لعام         .  حمطة إذاعية  ٩١ رقمية، و  ٣١٧مكتوبة و 
 ماليني نسخة من العناوين اجلديدة، اقتىن اجلمهور أكثر من نـصفها يف األيـام األربعـة                 ٨ مدينة وروج أكثر من      ٤٢

  .والعشرين اليت استغرقها املعرض، وذلك بأسعار زهيدة تعكس األولوية القصوى اليت تعريها الدولة هلذه املسألة

ـ  الرقص  (وينتمي الفنانون واملبدعون الكوبيون إىل منظمات غري حكومية شىت            -٤٦  والفنـون   صميمواملوسيقى والت
، أهم الكّتـاب والفنـانني   حمض، اليت ينضم إليها، بشكل طوعي Hermanos Saíz مجعية، ومنها )اجلميلة وما إىل ذلك

 سنة؛ واحتاد الكتاب والفنانني الكوبيني، الذي يـضم         ٣٥واملفكرين ومروجي أعماهلم الكوبيني الذين تقل أعمارهم عن         
 الواسع للثقافة يف كوبا، تسىن عقد مؤمترات عديـدة للفنـانني            االنتشار الدميقراطي وبفضل  ). ٢٠٠٧ (عضواً ٨ ٤٥٤

ووسَّع املؤمتر السابع عشر الحتاد الكتاب والفنـانني الكـوبيني          . واملبدعني، يسرت النقاش املفتوح والشامل ملواضيع شىت      
  .القتصادية واالجتماعية نطاق مواضيع املناقشة السياسية وا٢٠٠٨أبريل /الذي ُعِقد يف نيسان

 ماليـني   ٥وحضر ما يربو على     .  مناقشة واسعة النطاق يف مجيع أحناء البلد بشأن الواقع الكويب          وأُجريت مؤخراً   -٤٧
  .قد ومقترحن مليون اقتراح و١,٣ وقُدِّم أكثر من تماعاًجا ٢١٥ ٦٨٧كويب من مجيع قطاعات اجملتمع 
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ويؤثر احلصار  . والتدريب على استعماهلا جماين   . )٣(يف خدمة الشعب برمته   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت    و  -٤٨
الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على مستوى احلصول على خدمة اإلنترنت، حيث يقيد القـدر املتـاح مـن                   

وتراعي كوبا  .  الساتل  عرب الّيف الوقت الراهن إ   يتيسر ذلك    العريضة النطاق وجيعل تكاليف الربط مرتفعة، إذ ال          الترددات
وُتمَنح األولوية ملسألة تيسري االستفادة     . أن املوارد املتاحة ينبغي أن يستفيد منها أكرب عدد ممكن من الكوبيني           القائل ب املبدأ  

من خالل مراكز ومؤسسات اجتماعية ومجاعية، من قبيل املدارس واجلامعات واملستشفيات واملراكز الصحية واملكتبـات             
  .لبحوث واإلدارات احلكومية احمللية والقائمة على صعيد احملافظات وعلى الصعيد الوطين ومراكز الفنون والثقافةومراكز ا

لـيت  يعترف الدستور الكويب هبذه احلقـوق ا      . احلق يف التجمع وتشكيل اجلمعيات والتظاهر ألغراض سلمية         -٤٩
وقانون العمل، الذي يضمن احلـق يف التنظـيم       ) ٥٤ون رقم   القان (معيات قوانني أخرى، من بينها قانون اجل       أيضاً حتميها

. النقايب وحق مجيع العمال يف االجتماع ومناقشة كل القضايا أو املسائل اليت متسهم واإلعراب عن آرائهم بشأهنا حبريـة                  
املدين يف كوبا أكثر     اجملتمع   يعّدو. وُتماَرس هذه احلقوق على نطاق واسع يف كوبا       . اً مركزي اً نقابة وطنية واحتاد   ١٩ومثة  
الفالحون والعمـال والـشباب   يشكلها شكَّلها النساء وت اليت  شعبيةمنظمة، أبرزها املنظمات االجتماعية وال     ٢ ٠٠٠من  

والطالب والرواد وسكان األحياء، والرابطات العلمية واملهنية والتقنية والثقافية والفنية والرياضية والدينية ورابطات األخوة      
  .اجلمعياتلتضامن وأي هيئات أخرى تعمل مبوجب قانون والصداقة وا

الً يتضمن عدة مواد، منـها      ـيكرس الدستور الكويب فص   . احلق يف املساواة وعدم التمييز واملنظور اجلنساين        -٥٠
ميـع  ويتساوى مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات، وحيظر التمييز جب. ، لألحكام املتعلقة باملساواة   ٤٣ و ٤٢ و ٤١املواد  

  .أشكاله؛ ويعاقب عليه القانون

وُيعترب مجيع املواطنني متساوين، بصرف النظر عن الِعرق أو لون البشرة أو اجلـنس أو املعتقـدات أو األصـل                      -٥١
 ٦١٤فمن بني النواب البالغ عددهم      . وتعكس تركيبة اجلمعية الشعبية الوطنية يف حد ذاهتا تنوع الشعب الكويب          . القومي

 يف املائة منهم فالحون ومزارعون وعمال يف قطاع اخلدمات ومدرسون وعمـال  ٢٨فأكثر من   .  القطاعات ممثلون جلميع 
 يف املائة من الزنوج ٣٥,٦٧من النساء؛ وهم  يف املائة من أعضاء الربملان، ٤٣,٣٢، أو ما نسبته  ٢٦٦يف قطاع الصحة؛ و   

ويبلغ متوسط  .  يف املائة بعد انتصار الثورة     ٥٦ِلد أكثر من     سنة؛ ووُ  ٤٠ و ١٨ بني    نائباً ١١٨أو امللونني؛ وتتراوح أعمار     
  . العايل من التعليم الثانوي أو مستوى التعليميا يف املائة املرحلة العل٩٩,٠٢ نسبة  سنة وبلغ٤٩العمر 

 وقد أفادت برامج واسعة النطـاق ذات منفعـة        .  العدالة االجتماعية واملساواة   رسيخوتدير كوبا برامج عديدة لت      -٥٢
  .عامة بصفة خاصة القطاعات االجتماعية اليت عانت اإلقصاء والتمييز خالل فتريت االستعمار واالستعمار اجلديد

ويوجد . فلدى املرأة احلقوق والفرص ذاهتا اليت يتمتع هبا الرجل        . وأُحرِز تقدم هائل يف جمال املساواة بني اجلنسني         -٥٣
وقد برهنت احلكومة عن إرادهتا السياسية     . ا يف ذلك حقوق اجلنسية واإلجناب     إطار قانوين حلماية وتعزيز مجيع حقوقها، مب      

ومن بني األمثلة على ذلك خطة العمل الوطنية ملتابعة مؤمتر بيجني العاملي الرابع بشأن املـرأة،                . والتزامها بالنهوض باملرأة  
واحتاد النساء الكوبيات هو    .  السياسات والربامج  وتكفل اخلطة مراعاة املنظور اجلنساين يف     . اليت جيري تقييم أدائها بانتظام    
  .اآللية الوطنية للنهوض باملرأة
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هـن  و.  يف املائة من القوة العاملة يف القطاع املدين التابع للدولـة           ٤٦,٢٣وفيما يتعلق بالعمالة، تشكل النساء        -٥٤
 فئة التقنيني والفنيني املهنية يف القطاع املدين         يف املائة من   ٦٦ يف املائة من جمموع املناصب اإلدارية؛ وميثلن         ٣٨,٢٦يشغلن  

 ٢٥,٨لتصبح ممثلة بنسبة     يف املائة    ١٦، رفعت املرأة متثيلها بنسبة      ٢٠٠٨ويف جملس الدولة املنتخب يف عام       . التابع للدولة 
 ٢٣٤قـانون رقـم     برسوم  املومتثلت خطوة أخرى إىل األمام يف جمال النهوض باملرأة يف حقل العمل يف اعتماد               . يف املائة 

 طفـل  إجازة األبوة لالعتناء بال    يطلببشأن ترتيبات األمومة بالنسبة للمرأة العاملة، وجييز لألم واألب أن يقررا أياً منهما              
  .بعد انتهاء فترة الرضاعة

من حق مجيع املـواطنني أن يقـدموا        " من الدستور،    ٦٣مبوجب املادة   . احلق يف تقدمي الشكاوى والتظلمات      -٥٥
".  للقـانون  ى ويوجهوا تظلمات إىل السلطات وأن يتلقوا العناية أو الردود املناسبة خالل فترة زمنية معقولة، وفقاً               شكاو

ويتلقى منهم الشكاوى وينظر فيها ويرد عليها خـالل         . روومجيع وكاالت الدولة ُملَزمة بإنشاء مكتب للتعامل مع اجلمه        
 الشعبية احمللية واإلقليمية واجلمعية الوطنية وجملس الدولة واملنظمات الـسياسية           كما تتلقى اهليئات  . الفترة الزمنية املطلوبة  

تب املدعي العـام إدارة حلمايـة       ـدى مك ـول. بـواالجتماعية االلتماسات والشكاوى وترد عليها يف الوقت املناس       
  .حقوق املواطنني

لدستور ومواد أخرى من الفصل الرابـع عـشر          من ا  ١٣١حتمي هذا احلقَّ املادةُ     . احلق يف املشاركة يف احلكم      -٥٦
، من حق مجيع املواطنني املؤهلني قانونا املشاركة يف حكم الدولة،           ١٣١فبموجب املادة   ". النظام االنتخايب "املتعلق مبسألة   

 بشكل مباشر أو من خالل ممثليهم املنتخبني يف هيئات سلطة الشعب، واملشاركة هلذا الغرض وفقما حيـدده القـانون يف                
وهذا احلـق مكفـول   . االنتخابات واالستفتاءات املنتظمة اليت جتري باالقتراع القائم على أسس احلرية واملساواة والسرية 

  .١٩٩٢ لعام ٧٢مبوجب قانون االنتخابات، القانون رقم 

الدولة  من موارد    اً أيضاً  مستفيد ضالً عن كونه   من املواطنني صاحب السلطة السياسية فحسب؛ ف       طنوامكل  إن    -٥٧
  . يف ملكيتهاكاًيوثرواهتا ووسائل إنتاجها األساسية وشر

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -سادساً 
  .حققت كوبا تقدما هاما يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٥٨

. مل اآلن على تعميم التعليم العـايل       وتع ١٩٦١قضت كوبا على األمية يف عام       . حق جلميع الكوبيني  : التعليم  -٥٩
. ، على أن التعليم خدمة عامـة ُتقـدَّم باجملـان       "التعليم والثقافة "وينص الفصل اخلامس من الدستور، الذي يتعلق مبسألة         

  .وتؤدي الدولة هذه املهمة بوصفها واجبا غري قابل للتفويض وحقا جلميع الكوبيني دون أي متييز أو امتياز

ال البشري لتأمني تعليم جّيد للجميع، شامل وجماين علـى املـستويات             امل ولة الظروف املادية ورأس   ووفّرت الد   -٦٠
  . كافة، بغض النظر عن نوع جنس الطالب أو أفراد أسرهم أو لوهنم أو دخلهم أو دينهم أو آرائهم أو أفكارهم السياسية

 يف  السنة األوىل وحىت سن اخلامسة    ن  ـلعمرية م ا للشرحية ا  ـوكانت نسبة التسجيل يف املدارس مبختلف أشكاهل        -٦١
سن السادسة وحىت احلاديـة   نسبة التسجيل للشرحية العمرية من       بلغتو.  يف املائة  ٩٩,٥  قد بلغت  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الفترة  
  يف املائة من   ٧٠ويلتحق حنو   .  يف املائة  ٩٩,٢سن السادسة إىل الرابعة عشرة       يف املائة وللشرحية العمرية من       ٩٩,٧عشرة  
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 يف  ١٠٠ويتلقـى   . اً ساكن ٣٠ولكوبا أستاذ لكل    .  سنة باجلامعة  ٢٣ و ١٨الشبان الكوبيني الذين تتراوح أعمارهم بني       
  . املائة من األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة العناية املناسبة يف مدارس متخصصة

هيز املعلومات باحلاسوب بداية من املـستوى       تعليم جت : وتشمل املشاريع املنفَّذة  . لتحسني مستمر  التعليم   ضعوخي  -٦٢
االبتدائي؛ وتكنولوجيا التعليم مثل التلفزيون والفيديو يف كل صف؛ وإنشاء قناتني تلفزيونيتني للتعليم؛ ووضع برامج تعليم                

توى جامعي خاصة باملسنني؛ وإنشاء وحدات على املستوى اجلامعي يف كل بلدية بغية إتاحة وصول اجلميع إىل هذا املـس         
ن الوصول إىل املـستوى اجلـامعي وأداء عمـل          ـ م ناـيني آالف الشب  ـومكَّن برنامج املرشدين االجتماع   . التعليمي

  .اجتماعي مفيد

وجتـاوزت  . للتعليمالكوبية   يف املائة من نفقات ميزانية الدولة        ١٩,٣نسبة  للتعليم  ، ُخصصت   ٢٠٠٧ويف عام     -٦٣
  .اليونسكو لتوفري التعليم للجميعكوبا بكثري األهداف الستة لربنامج 

ُتعزز كوبا الثقافة والعلم جبميع مظاهرمها وتنهض هبما، كما هو الـشأن بالنـسبة إىل حريـة             . احلق يف الثقافة    -٦٤
كافـة  والثقافة يف متنـاول     . اإلبداع الفين، والدفاع عن هوية كوبا الثقافية واحلفاظ على تراثها وثروهتا الفنية والتارخيية            

فرص متكافئـة لتطـوير     يتمتعون ب ن الذين يعيشون يف املناطق الريفية،       و املواطن ن فيهم ملواطنني، مب  اجملتمع، ومجيع ا   شرائح
وتعترب كوبا الثقافة أحد املصادر الرئيسية للتطور، ملا تقدمه من ثراء روحي وإبداعي وعاطفي وأخالقي               . إمكاناهتم الكاملة 

  .غري املادي املادي وألمةوأديب للمجتمع ولتراث ا

 علـى مـستوى     ٣٧ منها على مستوى التعليم االبتدائي و      ٢٠ مدرسة فنون،    ٧٢ويشمل نظام التعليم يف كوبا        -٦٥
التحق باملدرسـة العليـا     ،  ٢٠٠٧/٢٠٠٨وأثناء العام الدراسي    .  خمصصة لتدريب معلمي الفنون    ١٥التعليم اإلعدادي و  

ويف اجملموع، يتجـاوز عـدد      . يون وكاماغ ولعايل يف مقاطعيت هولغ    طالباً، كما توجد كليتان للتعليم ا      ١ ٥١١للفنون  
التعليم يف مجيع أحناء    الطيف الواسع جملاالت    كَّن  ميو.  طالب ٢٧ ٠٠٠الطالب الذين يتلقون تدريباً جمانياً يف جمال الفنون         
  . )٤(واسعة من املؤسسات الثقافيةوتوجد يف مجيع أحناء كوبا شبكة . البلد من االرتقاء بالكفاءات الفنية إىل مستويات عليا

وتسترشد سياسة  . وال ختضع العمالة لتقلبات السوق    .  يف كوبا  ةدستوريمكانة  للحق يف العمل    . احلق يف العمل    -٦٦
العمالة الكاملة؛ وتساوي فرص العمل دون أي نوع من أنواع التمييز؛ وحرية اختيـار العمـل؛                : العمالة باملبادئ التالية  

حلصول على عمل؛ واحلق إثبات أهلية الألمن االجتماعي؛ ومنح مكافآت مالية حلضور دورات تدريبية؛ ووالعمل كأساس 
 العمـل؛ ومواصـلة     كانيف تقاضي أجر متساوٍ عن عمل متساو؛ وحظر عمل األطفال؛ وضمان الصحة والسالمة يف م              

  . حتسني املهاراتلغرضالتدريب 

تفاقيـات  اليات منظمة العمل الدولية، مبا فيها سبع اتفاقيـات مـن ا            اتفاقية من اتفاق   ٨٩وصدَّقت كوبا على      -٦٧
 يف بعض احلـاالت،     ، تتجاوز لبمع أحكام تلك االتفاقيات،     تتفق  وقوانني العمل والقوانني االجتماعية     .  الثماين األساسية

  .احلماية جلميع العمالاملعايري الدولية اليت حددهتا تلك االتفاقيات، حيث تكفل على نطاق أوسع احلقوق واملنافع و

وتوجد برامج ملعاجلة االحتياجات اخلاصة لدى النساء       .  يف املائة  ١,٨، بلغت نسبة البطالة     ٢٠٠٧ويف هناية عام      -٦٨
  . من مجلة فئات أخرى من األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصةواألشخاص الذين قضوا عقوباتواملعاقني والشباب 
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جلان الـصحة   للعمل يف    هتدريباً خاصاً خيّول  يتلقى  ل االجتماعي، وهو مسؤول     وأنشأت كوبا وظيفة مفتش العم      -٦٩
قانوهنا من أكثر قوانني العامل تطـوراً يف        قبل الوالدة وبعدها و   ملا  كما توفّر كوبا مرافق شاملة      . والسالمة يف أماكن العمل   

  . )٥(جمال إجازة األمومة

الدستور ل على خدمات صحية جيدة جماناً، وهو حق يكفله          يضمن لكل كويب احلق يف احلصو     . احلق يف الصحة    -٧٠
  ).٤، الفصل األول، املادة ٤٥القانون رقم (وقانون الصحة العامة ) ٥٠املادة (جلميع الكوبيني 

 وله شبكة واسـعة مـن      كامالً وُيعمل احلق يف الصحة عن طريق نظام الصحة الوطين، الذي متوله الدولة متويالً              -٧١
وتتراوح اخلدمات املقدمة بـني الرعايـة       .  عامل صحي  ٥٠٠ ٠٠٠لصعيد الوطين يعمل فيها أكثر من       املؤسسات على ا  

مماثلـة ملؤشـرات   ؤشرات الصحية يف كوبا    املو. األساسية والوقائية والعمليات اجلراحية باستخدام أحدث التكنولوجيات      
مع  لكل ألف مولود حي،      ٥,٣، الذي يبلغ    دةالواحومن تلك املؤشرات معدل وفيات الّرضع دون سن         . البلدان املتقدمة 

  . عاما٧٧,٩٧ً عند الوالدة يبلغ مرتقبعمر 

ورغم األثر السليب لسياسة الواليات املتحدة العدائية واحلصار املفروض على اقتناء املوارد والتكنولوجيات الطبية،             -٧٢
، توسطوتسعى، على املديني القصري وامل.  االمتيازمستوى معايريعلى لإلبقاء على خدماهتا الصحية داً جباراً هجتبذل كوبا 

 لكل ألـف  ٥ عاماً وللحد من وفيات األطفال دون سن اخلامسة ألقل من           ٨٠لزيادة العمر املرتقب عند الوالدة ليتجاوز       
برنامج استثماري كبري، يشمل جتديد الكـثري مـن املستـشفيات، واملـصحات املتعـددة               جيري تنفيذ   و. مولود حي 
  .  وتشييد مرافق جديدة مثل مراكز علم الوراثة وأجنحة إعادة التأهيل،صات وغريها من الوحدات الصحيةاالختصا

ـ اوُتمنح األولوية للربامج ذات األثر البالغ مثل طب القلب، والسرطان، وطب الكلى، وطب العيـون وزر                 -٧٣  ةع
كما جيري حتسني   .  األمراض على حنو مبكر    تشخيصأجل  من   فحص مجيع السكان     وأُحرز املزيد من التقدم يف    . األعضاء

تطعـيم يف   الفعالية بعض الربامج األخرى، مبا فيها برنامج األم والطفل؛ وبرنامج التطعيم، الذي يضمن أعلى معـدالت                 
 .األمراض املعدية؛ ورعاية املسنني؛ وبرامج مكافحة التدخنيالوقاية من العامل؛ و

 املوارد اليت تواجهها نتيجة وضعها قيودرغم الصعوبات املالية و   وكوبا،  . يلالتعاون والتضامن على الصعيد الدو      -٧٤
كبلد نامٍ يتعرض حلصار شديد من جانب الواليات املتحدة ونظام اقتصادي دويل يفتقر إىل العدل، قد أسهمت إسـهاماً                   

 . متواضعاً يف دعم قضية حقوق اإلنسان لدى الشعوب األخرى

 عامـل   ٣٤١ ٠٠٠ مشل التعاون الكويب يف اخلارج ما يربو على          ٢٠٠٨مايو  /أيار ٣١ وحىت   ١٩٦٣ومنذ عام     -٧٥
ويف الوقت احلاضر، يقـدم     .  بلدان ١٠٤ خبري وتقين صحي يف      ١٢٦ ٠٠٠ا يربو على    ـممنهـم   بلداً،   ١٥٤مدين يف   

 .لداً ب٧٤ يف القطاع الصحي يف ٣٨ ٠٠٠ بلداً، منهم أكثر من ٩٦ خبري وتقين كويب خدمات يف ٥١ ٠٠٠حنو 

 ٢٠٠٤يوليـه   /، وهي برنامج تضامين جلراحة العيون، ساعدت منذ متوز        "عملية املعجزة "ب العمليـة املعروفة   و  -٧٦
 . بلداً على استعادة بصرهم٣٣ مليون مريض من ١,٣ أكثر من ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥وحىت 

") أجل أنـا قـادر  (" "Yo si pudeo"ون، مثل ـرباء كوبيـا خـل وضعهـت وسائـويف قطاع التعليم، أثبت  -٧٧
الـسكان  تعلـيم  اليني من األشخاص، وخباصـة  امل، فعاليتها يف تعليم ")زيدأنا قادر على امل(" "Yo si puedo seguir"و
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أكتوبر، مكّنت هذه / تشرين األول١٤وحبلول . ن من أصول أفريقية والنساء يف املناطق الريفية  ي والسكان املنحدر  نياألصلي
 ١٢٤ شاب من    ٣٠ ٠٠٠ويدرس يف كوبا أكثر من      .  بلداً ٢٤ مليون شخص يف     ٣,٤ من تعليم ما يربو على       األساليب

 . يدرسون الطب٢٤ ٠٠٠بلداً ومخسة أقاليم فيما وراء البحار، منهم 

 ٥٢ ٠٠٠، خترج من جامعات كوبا ما يربو على   ٢٠٠٧/٢٠٠٨لعام الدراسي   وا ١٩٦١ عام   ا بني ويف الفترة م    -٧٨
 . شاب من أفريقيا٣٤ ٠٠٠ بلداً ومخسة أقاليم فيما وراء البحار ، مبن فيهم أكثر من ١٣٢ من شاب قدموا

 الطوارئ إىل   الت أنشئت وحدة هنري ريف الدولية لتقدمي املساعدة الطبية يف حا          ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٩ويف    -٧٩
 ٢ ٥٦٤ يف غواتيماال، و   ٦٨٧ عامل،   ٤ ٠٠٠وشارك يف عملها منذئذ ما يربو على        . البلدان املتضررة بالكوارث الطبيعية   

وقدموا املساعدة .  يف الصني٣٥ يف بريو، و٧٩ يف املكسيك، و٥٤ يف إندونيسيا، و١٣٥ يف بوليفيا، و٦٠٢يف باكستان و
 . روح بشرية٤٦٨ ٠٠٠ عملية جراحية وأنقذوا ١٩ ٠٠٠ ماليني ضحية، وأجروا أكثر من ٣الطبية إىل ما يربو على 

 ة حقوق املواطنني محاي-سابعاً 

 شكاوى أو ة وفّعال مشترك بني الوكاالت، يشمل أيضاً منظمات سياسية واجتماعية، لتلقي أي           شامللكوبا نظام     -٨٠
، ومعاجلتها والرد عليها، وفقما     طلبات ترد من أفراد أو جمموعات من األفراد تتعلق بتمتعهم بأي حق من حقوق اإلنسان              

  . من الدستور٦٣املادة تنص عليه 

 ١٩٩٧ لعـام    ٨٣ون رقم   ـوجب القان ـف مب ـام، املكل ـ الع ّدعيوالضامن الرئيسي هلذا احلق هو مكتب امل        -٨١
 من املـادة    ٢ومبوجب الفقرة   . مبعاجلة الشكاوى اليت يقدمها املواطنون بشأن انتهاكات مزعومة حلقوقهم        )) ج(٨املادة  (

.  الشرعية على النحو الكامل بقرار صادر عن املدعي العـام           من القانون، فإن املكتب مسؤول عن إصدار أمر بإعادة         ٢٤
وعندما يتعلق األمر بشكوى ضد إجراء اختذته هيئة ما، يتوىل املدعي العام التحقيق يف مجيـع االدعـاءات، وإذا كـان                     

ويتها النهائية ويكون واملدعي العام جمرب على متابعة القضية حىت تس. الشرعيةإعادة  حقوقه وبالتايل رّد، يأمر باًالشخص حمقّ
  .قراره ملزماً للجناة

وبغية تعزيز هذا الدور، أنشأ مكتب النائب العام إدارة محاية حقوق املواطنني وإدارات مماثلة يف كل مكتب من                    -٨٢
  .ويف البلديات، ُيكلف أحد املدعني العامني هبذا اجملال من جماالت العمل. مكاتب املدعي العام اإلقليمية

، يف التقارير والشكاوى والدعاوى اليت يوجهها إليـه         عّينعي العام امل  املّدخالل  ن  مالعام،  ّدعي   مكتب امل  وينظر  -٨٣
ـ           .  للقانون وحيقق فيها ويرد عليها     املواطنون وفقاً   ّدعيوعادة ما يتابع أهم الشكاوى فريق من املتخصصني من مكتب امل

  . املناسب ملنع حدوث انتهاكات أخرىالعام، الذي ينظر يف احلاالت الناشئة ويتخذ اإلجراء

: ومنـها  املواطنني املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،        التماساتولكوبا هيئات وآليات أخرى للتعامل مع شكاوى و         -٨٤
، واإلدارات اليت تتعامل مـع      اهري وخباصة آلياهتا املكلفة بالتعامل مع اجلم      ،املنظمات االجتماعية، والشرطة الثورية الوطنية    

يف كل هيئة من هيئات اإلدارة احلكومية املركزية، ومكتب أمني اللجنة التنفيذية جمللس الوزراء، ومندوبو اجملالس                 اهرياجلم
 كذلك اللجان الدائمة التابعة للجمعيـة الوطنيـة،         ،الشعبية البلدية واجملالس اإلدارية على صعيدي البلديات واملقاطعات       

  .رياهوآليات جملس الدولة اليت تتعامل مع اجلم
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ولكوبا ضمانات قانونية تكفل حق كل فرد، سواًء أكان كوبياً أم أجنبياً، يف الدفاع عن حقوقه أمام احملاكم أو                     -٨٥
احتياجات متاماً واملكيف وفق وهذا النظام، املوثوق . السلطات املختصة وتطالب بالدفاع عن تلك احلقوق من االنتهاكات

  . وتطلعاتهلة فعاليته وقدرته على االستجابة الحتياجات الشعبلكفاخيضع لتحسني منتظم الشعب الكويب، 

ومن هذه اآلليات نظام العاملني االجتماعيني،      . ولكوبا آليات وطنية أخرى لرصد وتعزيز إعمال حقوق اإلنسان          -٨٦
االجتماعيـة إىل  وُتقدَّم املساعدة . الذين يقدمون خدمات للمجتمع احمللي ويقفون على ما حتتاجه األسر يف كوبا من دعم            

املساعدة يف البيت،   األشخاص   من بني هؤالء     ١٦ ١٨٠ويتلقى  .  أشخاص ٥٩٩ ٥٠٥ أسرة ويستفيد منها     ٣٢٨ ٤٦٢
 يف املائة أمهات عامالت هلن أطفال يعـانون مـن           ٠,٦ة معوقون و  ـ يف املائ  ٢١,٨ون، و ـمسنمنهم   يف املائة    ٧٧,٦و

  .إعاقات شديدة

  . نظام النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتهاوستواصل كوبا العمل على حتسني  -٨٧

  نظام السجون-ثامناً 

وأنشأت نظام سجون إنسانيا بأمت معىن الكلمـة        املستبد،  باتيستا  حكم  ألغت الثورة نظام السجون املوروث عن         -٨٨
يل كل سـجني حـىت   ويستلهم النظام من مبدأ إعادة تربية وتأه     . أساسه احترام القوانني واللوائح وتطبيقها تطبيقاً صارماً      

  . يف اجملتمعيندمج جمدداً

وأُنشئت سجون جديدة، بعضها مغلـق والـبعض        . وأُغلقت السجون البالية اليت كانت تفتقر إىل أبسط املرافق          -٨٩
  . أفضل املمارسات يف معاملة السجناءرسّختهااآلخر مفتوح، استناداً إىل معايري ومبادئ وضعها العلم اجلنائي الدويل و

  : أهم العناصر الرئيسية لنظام السجون يف كوبا ما يليومن  -٩٠

الـدنيا  النموذجيـة   د  ـلقواعل ٩٥ لاً لألحكام ا  إدخال حتسينات على قوانني ولوائح السجون، تطبيق        )أ(  
  ملعاملة السجناء؛

ط، خالء سبيلهم املشرو  عرب أنظمة خمتلفة حىت إ    من املرور   اعتماد وحتسني نظام متدرج، ميكّن السجناء         )ب(  
  إىل فترة العقوبة الدنيا الواجب قضاؤها؛استناداً سلوكهم ونتيجة حسن 

اسـتناداً إىل   (وضع معايري لتصنيف نزالء السجون بغية ضمان معاجلة أفضل للمجموعات واألفـراد               )ج(  
  ؛)الشخصية، ومستوى اخلطر، وما إىل ذلكصائص القانوين، ونوع اجلنس، والسن، واجلنسية، واخلالوضع 

، والتهويـة،   نـارة زنزانات مجاعية وفردية يتوفر فيها اهلواء، واإل      (تشييد مبان تناسب مرافق السجون        )د(  
  ؛)واملرافق الصحية واألدواش

 لضمانات  املشاركة الطوعية يف العمل االجتماعي املفيد املدفوع األجر وفقاً لسلم األجور الوطين ووفقاً              )ه(  
  الصحة والسالمة يف مكان العمل؛

  تقدمي املساعدة املالية ألسر السجناء وتوفري الضمان االجتماعي للسجناء؛  )و(  
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  اعتماد نظام فرعي للتعليم يف السجون للدراسة العامة والتقنية، مبا يف ذلك تعميم التعليم على اجلميع؛  )ز(  

  طب األسنان؛اعتماد نظام فرعي يكفل للسجناء الرعاية الصحية األساسية والرعاية الطبية املتخصصة و  )ح(  

  ؛الترفيهأنشطة يف جماالت الفن والرياضة وإقامة   )ط(  

ـ قوقيون، وعلماء   احل(ملوظفي السجون   أثناء اخلدمة   املستمر  لتدريب  التدريب التقين واملهين وا     )ي(   نفس، ال
  ).داريوناملسؤولون اإلجتماع، وال، وعلماء اأخصائيو تقومي القصورتربية، والوعلماء 

  . السجونقانونالدستوُر، والقانونُ اجلنائي، وقانونُ اإلجراءات اجلنائية وها بوضوح اأرسسجون الأسس نظام و  -٩١

 العام واخلدمات االجتماعية وجلان ّدعيرك وزارة الداخلية، واحملاكم الشعبية واحملاكم العسكرية، ومكتب املاوتش  -٩٢
  .العام أساسي يف هذا اجملالدور املّدعي و. السجوننشطة يف دعم وكفالة احترام الشرعية يف نظام مشاركة الوقاية، 

وبفضل النهج التدرجيي يف املعاملة داخل السجون، ميكن للسجناء أن يكسبوا فترة تصل إىل شهرين عن كل سنة        -٩٣
السجون ذات التدابري األمنية املـشددة إىل       إمكانية النقل من    من سنوات عقوبة السجن كمكافأة على السلوك احلسن، و        

  .احتجازية غري  أخّفوحتويل العقوبات بالسجن إىل عقوباتأقل تشدداً، جون ذات تدابري أمنية س

  . وميثالن جرمية مبوجب القانون تاماًوالعنف وسوء املعاملة، البدنية والعقلية، حمظوران حظراً  -٩٤

كما يوفر له املاء الـصاحل        كيلوكالوري يومياً  ٢ ٤٠٠عن  سعراته احلرارية   قل  توُيقدَّم للسجني غذاء كاف ال        -٩٥
  . رطالً عند كل زيارة له٤٠وبإمكان أُسرته أن تزّوده باملواد الغذائية وغريها من املواد يف حدود . للشرب

كما يتلقـى الـسجناء     . اًـاً وافي ـوتسجن النساء يف سجون خمصصة هلن مجيع موظفيها إناث مدربات تدريب            -٩٦
ـ  ـون األحداث أو يف أماكن منفصلة عن سجون الكب        ويسجنون يف سج  . الشبان معاملة خاصة   وىل رعايتـهم   ـار ويت
  .موظفون متخصصون

وهـي  (ويظل السجناء على اتصال منتظم بأسرهم عن طريق الزيارات، واستعمال األجنحة املخصصة لألزواج                -٩٧
لوك ، ميكن أن ُيمنح الـسجناء  وللتشجيع على حسن الس. ، واملكاملات اهلاتفية والرسائل )متوفرة للرتالء من كال اجلنسني    

ويؤخذون إىل املستشفيات أو إىل مؤسسات مراسم دفن      . أيضا تراخيص أو زيارات خاصة لبيوهتم دون مرافقة حارس هلم         
  . يف حالة إصابة أحد أقارهبم مبرض عضال أو وفاتهاجلنازاتإىل املوتى أو 

 أو احلواجز اليت حتول دون االتـصال        زجاجضبان أو ال  وُتنظَّم الزيارات دون أي نوع من أنواع األسالك أو الق           -٩٨
ويف إطار املعاملة الشاملة لرتالء السجون، وبغية احلد إىل أقصى حد من اآلثار السلبية للعزل      . املباشر بني السجناء وأسرهم   

م حق السجناء يف اعتناق أي      كما حيتر . بة للمراكز الثقافية والرياضية والتارخيية واالقتصادية      مراقَ االجتماعي، ُتنظم زياراتٌ  
  .معتقد وتلقي املساعدة الدينية

ولنظام السجون مستـشفيات، ومراكـز صـحية        . وُتكفل جلميع السجناء الرعاية الطبية ورعاية طب األسنان         -٩٩
وُتكفل للسجناء رعايـة    . ومراكز طبية، وتوجد يف كل مقاطعة مستشفيات عادية ختصص فيها أجنحة للمحكوم عليهم            
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فى من مستشفيات البلد وتقوم أفرقة طبية تتألف من طائفة من األخـصائيني بزيـارات               ـ يف أي مستش   ةتخصص م يةطب
  .منتظمة للسجون

 سجني للوقاية والدعم والرعايـة املتخصـصة،        ١ ٠٠٠ سجني، وطبيب أسنان لكل      ٣٠٠ويوجد طبيب لكل      -١٠٠
  .اً سجين١٢٠وممرض لكل 

تم الـوالدة يف    وت. لطبية أثناء فترة احلمل وتنقل إىل أجنحة خاصة لتلقي الرعاية         وتتلقى السجينة احلامل الرعاية ا      -١٠١
كما تتلقى السجينة احلامل وجبات غذائية خاصة حمسنة أثناء         . ظروف توازي ظروف املستشفيات حبضور موظفني طبيني      

كامل الوقت لـضمان الرضـاعة     واحدة؛ وتظل السجينة أثناء هذه الفترة مع طفلها         الفترة احلمل وحىت بلوغ الطفل سنة       
  .وعند هناية السنة، ميكن أن ُيسلّم الطفل إىل أفراد األسرة أو يودع يف دار حضانة جماناً. الطبيعية

وتركز باخلصوص على التعليم، لتعزيز فعالية إعـادة تأهيـل الـسجناء            . وتواصل كوبا حتسني نظام السجون      -١٠٢
لتحويل السجون إىل مدارس، واملساعدة على إنقاذ ) Tarea 500" (٥٠٠ة ـمهامل"ت مبادرة وُصمم. وإدماجهم اجتماعياً

  . جرائميرتكبون الشباب والقاصرين الذين قد توجيهو

 يف املائة من الـسجناء      ٩٠ يف املائة من سجون كوبا حيضرها طوعياً         ١٠٠وُنظّمت دورات تدريبية للسجناء يف        -١٠٣
نشورات املالدورات باستخدام تكنولوجيا الفيديو، وتلفزيون الدائرة املغلقة، ووتدرَّس . الذي يقّضون حالياً عقوبات سجن 

حىت الصف الثاين عشر، إىل جانب      يوفر التعليم   و.  مدرِّسني من وزارة التعليم    شورةتربوية وغريها من املواد التعليمية، مب     ال
لصحية، والكهرباء، واحلرف اليدوية، واللحام،     ، والنجارة، والتركيبات ا   البناء باآلجر تقين يف اختصاصات مثل     التدريب  ال

الدولـة  كما ُنظّمت دورات يف جتهيز املعلومات باحلاسوب ويف الرياضة البدنيـة، وتـشجَّع     . واحلالقة للذكور واإلناث  
  والثقافية، وكذلك أنشطة املهرجانات واملسابقات املتخصصة الـيت تـنظَّم بـني   فيهيةاألنشطة الرياضية، والتراملكتبات و 
 ).اجلامعي( التعليم العايل زاولةكما تتاح للسجناء فرصة م. السجون

، ُشيِّدت مرافق جديدة، تسّمى مراكز العمل والتعلُّم، لتمكني األشخاص احملرومني من حريتهم،             ٢٠٠٥ويف عام     -١٠٤
  . شاملةاملختارين على أساسْي السلوك واالنضباط من الدراسة والعمل يف إطار نظام مفتوح، لكسب ثقافة

  قوق اإلنساناألمم املتحدة حلمع آليات كوبا  تعاون -تاسعاً 
ت إرادهتا الواضحة يف إجـراء حـوار        دقد أب و. لكوبا تاريخ حافل من التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان           -١٠٥

  .د االحتراموس ينشريطة أصريح ومفتوح يتناول مجيع القضايا، 

. هم رئيس جلنة حقوق اإلنـسان     نيب زيارة بعثة تتألف من مخسة أفراد، من          تلقت حكومة كوبا   ١٩٨٨ويف عام     -١٠٦
  .خاصةحقوق اإلنسان يف كوبا تستدعي معاملة يف جمال حالة أي وسلّم تقرير البعثة بعدم وجود 

 ، جّددت كوبا إرادهتا للتعاون مع األمني العام لألمـم املتحـدة ملتابعـة             ١٩٨٩ويف السنة التالية، أي يف عام         -١٠٧
لتالعب هبذه العملية خدمة ألغراضها االواليات املتحدة فعل قرار وتوقّفت هذه العملية ب . التوصيات الواردة يف تقرير البعثة    

يف محلتها املعادية لكوبا يف الفتـرة  وابتزازها ، استمر ضغط الواليات املتحدة    ١٩٩٨وباستثناء عام   . العدائية املناوئة لكوبا  
  .٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩٠من عام 
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، مل توِقف تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنـسان  زائفة على هذه املناورات ال  ةاملبدئيمعارضتها  وحكومة كوبا، رغم      -١٠٨
 مفـوض األمـم   ١٩٩٤أول البلدان اليت زارها يف عام       من  وكانت كوبا   . هذه اليت تنطبق عاملياً وعلى أساس غري متييزي       
  . أياال الّسواملتحدة السامي حلقوق اإلنسان، السيد خوسيه

لحريـات،  ل يةفرنساملنظمة ال هي -زيارهتا وفداً من منظمات غري حكومية دولية ل، دعت كوبا ١٩٩٥ويف عام    -١٠٩
وحظي ممثلو هـذه املنظمـات      .  ومرصد حقوق اإلنسان   ؛أطباء العامل منظمة  واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، و     
 كانوا يزمعون القيام به، مبا يف ذلك زيارة عدة سجون ومقابلة السجناء الذين              بدعم السلطات الكوبية الكامل وأجنزوا ما     

  .ترغب يف مقابلتهمكانت تلك املنظمات 

كل من املقرر اخلاص املعين مبسألة استخدام املرتزقة واملقرر         إىل  زيارهتا  ل، وّجهت كوبا دعوتني     ١٩٩٨ويف عام     -١١٠
  .١٩٩٩ابعني للجنة حقوق اإلنسان، اللذين قاما بالزيارتني يف عام اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة الت

ها اإلجراءات املواضيعية للجنة حقوق اإلنسان وجملـس حقـوق         منها  ت كوبا بانتظام املعلومات اليت طلب     توقدم  -١١١
، قدمت  ٢٠٠٦أغسطس  /ويف آب . وقدمت كوبا عدة تقارير دورية هليئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان         . اإلنسان

اخلامس والسادس إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وناقشتهما وتستعد لتقدمي تقريرهـا               املوحدين  تقريريها  
  .الدوري الثالث إىل جلنة حقوق الطفل وتقريرها الرابع عشر إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري

 من أهم املعاهدات    ٤١ اإلنسان الدولية وهي دولة طرف يف        وصّدقت كوبا على عدد كبري من صكوك حقوق         -١١٢
  .يف هذا اجملال

 أدى إلغاء الوالية غري الشرعية للممثل الشخصي املزعوم للمفوض السامي حلقوق اإلنسان املعين     ٢٠٠٧ويف عام     -١١٣
ويف هـذا   . ق اإلنـسان  سياسة التعاون متتد لتشمل حقو    توسع نطاق   حبالة حقوق اإلنسان يف كوبا إىل متكني كوبا من          

 تـشرين   ٦ -أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨(السياق، تلقّت زيارة من السيد جان زيغلر، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء              
، وأكدت حكومة كوبا استعداها لتوجيه دعوات أخرى إىل غريه من ممثلي اإلجـراءات اخلاصـة                )٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

، وقّعت كوبا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد ٢٠٠٨فرباير /ويف شباط. جمللس حقوق اإلنسان
  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وشاركت كوبا بنشاط يف عملية إنشاء مؤسسة جملس حقوق اإلنسان وال تزال تضطلع بدور هام يف تعزيز عمل            -١١٤
  .ئيسة حلركة عدم االحنيازوربصفتها دولة اجمللس 

  واملشاكل العوائق  -عاشراً 
 ميثِّل احلظر االقتـصادي     .حكومات الواليات املتحدة املتعاقبة   انتهجتها  سياسة العداء واحلظر والعدوان اليت        -١١٥

ـ  الثانيةمن املادة   ) ج(والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة عمل إبادة مجاعية وفقاً للفقرة             عـام  ن اتفاقيـة     م
وظلّـت هـذه   . ١٩٠٩ اقتصادية وفقاًَ ملؤمتر لندن البحري لعام       اًربوحنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها        مل ١٩٤٩

والغـرض  .  سنة ٥٠السياسة اليت تتبعها الواليات املتحدة ضد كوبا لفترة تناهز          السمات  احلرب االقتصادية مسة ثابتة من      
  .كوبا" واإلطاحة حبكومةالتجويع وخلق اليأس "، هو ١٩٦٠أبريل / نيسانذلك يفأُعلن منها، كما 
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وقانون ) ١٩٩٢(قانون توّريتشيلّي ما يسمى بعلى نطاق واسع احلصار بإثارة للتنديد   أكثرها   العناصر و  شهرإن أ   -١١٦
ويقـدَّر الـضرر    . نتهك القانون الـدويل   تمع ميثاق األمم املتحدة و    تتعارض  وأحكامهما  ). ١٩٩٦( بورتون   -هيلمز  

االقتصادي املباشر الذي تأثر منه الشعب الكويب بفرض الواليات املتحدة احلصار االقتصادي والتجاري واملايل ضد كوبا                
ومع مراعـاة   .  مليار دوالر  ٩٣ مبا يربو على     ٢٠٠٨مايو  / سنة خلت وحىت أيار    ٥٠منذ بدء تطبيق هذين القانونني قبل       
  . مليار دوالر٢٢٤,٦ املبلغ بالسعر احلايل عادلبه على مر الزمن، ياخنفاض سعر صرف الدوالر وتقلُّ

. وأثناء الفترتني الرئاسيتني إلدارة الرئيس جورج بوش، تفاقم العداء ضد كوبا إىل مستويات مل يسبق هلا مثيـل                   -١١٧
، اليت تتضمن فـصالً  ٢٠٠٦يوليه /لجنة مساعدة كوبا حرة وإضافته الصادرة يف متوزا يسمى ب  مل ٢٠٠٤مايو  /وتقرير أيار 

 إرادة  رغـم " تغيري النظـام  "فرض  : مبا يلي املتمثلة يف القيام    سرياً عن األعمال العدائية، يفضحان نوايا سلطات واشنطن         
  . اللجوء إىل القوة العسكرية لتحقيق ذلكبعادالشعب الكويب، دون است

 واهلجمات عن طريـق اإلذاعـة والتلفزيـون؛         املرتزقة؛ واهلجوم البيولوجي  غارات  وعاىن الشعب الكويب من       -١١٨
؛ والتهديد بشّن حرب نووية يف عـام        قادتهوالتشجيع اخلارجي على اهلجرة غري الشرعية والعنيفة؛ واخلطط الغتيال كبار           

؛ وعاىن كذلك من أعمال ختريب وإرهاب أدت إىل سقوط العديد من الضحايا وإىل تعرُّض كوبا إىل نكـسات                   ١٩٦٢
  . أهدافها االقتصادية واالجتماعيةكربى يف حتقيق

وعاىن الشعب الكويب من آفة اإلرهاب اليت شّجعت عليها أو نظّمتها أو مّولتها أو مسحت هبا ببساطة يف إطـار                      -١١٩
مرتزقـة،  لل ها عملية إرهابية ضد الشعب الكويب واجتياح      ٦٨١ت  نفّذو. اإلفالت من العقاب حكومة الواليات املتحدة     

ومع .  مدى احلياةةدنيإعاقة ب كوبياً ب٢ ٠٩٩أصيب  رجالً وامرأة وطفالً، فيما     ٣ ٤٧٨موثّقة، إىل فقدان     و مثبتةومجيعها  
ن تعسفاً يف الواليات    يَتجزحمذلك ال يزال مخسة شبان من حماريب اإلرهاب واملدافعني عن حقوق اإلنسان للشعب الكويب               

  .سيوأُسرهم ألبشع أنواع التعذيب النفهم  نيعرضماملتحدة و

يتمثل اهلـدف  .  لتنفيذ سياسة حكومة الواليات املتحدة املعادية لكوبا  م واستخدامه مانتداب املرتزقة ومتويله    -١٢٠
سياسة الواليات املتحدة املعادية لكوبا على      للعدوان على األمة الكوبية ومعاداهتا يف جتنيد وتوجيه مرتزقة عمالء ل          الرئيسي  

  .املرتزقة بالدعم اللوجسيت واملايلالء ؤاألراضي الكوبية ذاهتا وتزويد ه

وفقاً الحتياجات  أساليب عملهم    لصاحل السياسة اإلمربيالية املنتهجة ضد الشعب الكويب         ونف املرتزقة العامل  وكّي  -١٢١
. وحتول أفرادها من غزاة إىل إرهابيني ومن إرهابيني إىل مدافعني ومهيني عن حقوق اإلنسان             . ومراحل استراتيجية العدوان  

  .وتلجأ احلمالت السياسية واإلعالمية املعادية لكوبا إىل أشد التقنيات ووسائل التضليل اإلعالمي تعقيداً

 واألجور يف سبيل تنفيذ سياسة حكومـة الواليـات          لتجنيدوزادت بقدر هائل االعتمادات واملوارد املخصصة ل        -١٢٢
 مليون دوالر للعمليات احلكومية     ٨٠، خصصت إدارة بوش     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ففي السنتني املاليتني    . املتحدة املعادية لكوبا  

  .وُخصص قدر أكرب لتمويل العمليات السرية اليت تنفذها أجهزة املخابرات. يف كوبا" تغيري للنظام"الرامية إىل فرض 

االً جتارية املزعوم وتغطيته من جانب وسائط اإلعالم الدولية أعم" شقاق الداخليلا " ما يسمىوميثل إنشاء ومتويل  -١٢٣
ن أصل كويب   ـابية م ـا اإلره ـساس للمافي وباألمرحبة ال للمرتزقة املنتدبة يف كوبا للعمل ضد شعبها فحسب، بل أيضاً             

  .يف ميامي
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ويعاقب عمـالء   . كفل احترام دستوره وقوانينه   تضمن حريته وسيادته و   تويدافع الشعب الكويب عن ثورته، اليت         -١٢٤
فقـاً  يف مجيع األحوال و   دوماً و وذلك  اجلرائم اليت يرتكبوهنا،    على  تدمري الشعب الكويب    إىل  ن  القوة األجنبية الذين يسعو   

  .ألرقى املعايري الدولية للعدالة واإلنسانية

. كان للخراب الناجم عن األعاصري والعواصف املدارية دوماً أثر سليب إىل حد ما يف كوبـا               . الظواهر املناخية   -١٢٥
 تقريباً أشد التأثريات دماراً     اكوبا بأكمله أراضي   لإلعصارين األخريين غوستاف وأيك اللذين اجتاحا        وميثل التأثري املشترك  

ورغم أن التدخل السريع والفعال حلكومة كوبا ووحـدات         . هايف تاريخ هذه الظواهر من حيث مدى الضرر الذي أحدث         
وقُدِّرت اخلسائر مبدئياً   . ر، فقد كان الضرر شديداً    حال دون تفاقم الكارثة وساعد على احلد من الدما        قد  دفاعها املدين   

؛ إضافة إىل الزراعة، وقطاع السكن الذي كان من أشد القطاعات تضرراً، حيـث              اتدوالرمن ال  مليارات   ٥ مببلغ يناهز 
  .نها تدمرياً كامالًسكناً م م٦٣ ٢٤٩  ُدمر مسكن،٤٤٤ ٠٠٠ األضرار مبا يربو على حلقت

إن التنديد غري املشروع بكوبا لفترة سنوات من جانب جلنة          .  ضد كوبا يف األمم املتحدة     محلة حقوق اإلنسان    -١٢٦
عنصراً أساسـياً   ل  شكّ) ١٩٩٧-١٩٩٢(واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة      ) ٢٠٠٥-١٩٩٠ (بائدةحقوق اإلنسان ال  

نه إجياد ذريعة ملواصلة وتكثيف سياسة العداء  وكان اهلدف م  . يف سياسة حكومات الواليات املتحدة املتعاقبة املعادية لكوبا       
  .الشعب الكويبعلى واحلصار والعدوان 

املمثل الشخصي للمفوض السامي حلقوق اإلنسان املعين من يسمى بوميثِّل قرار جملس حقوق اإلنسان إلغاء والية          -١٢٧
ري الشرعية والتميزية للتدابري املتخذة ضد كوبـا        ادالً واعترافاً بالطبيعة غ   ـاً تارخيياً ع  إجراءحبالة حقوق اإلنسان يف كوبا      

  . عاما٢٠ً طوال

سـيادهتا  شريطة احتـرام    ملناقشة أي موضوع،    وهي مستعدة   آلية االستعراض الدوري الشامل     إىل  كوبا  أيت  وت  -١٢٨
 لكوبـا واملنـشأة   غري أهنا لن تعترف بوجاهة أي أحكام قيمية تستند إىل وثائق أعدهتا اآلليات اخلاصة املعادية            . وكرامتها

  .مبوجب قرارات فرضتها الواليات املتحدة على جلنة حقوق اإلنسان السابقة

   االستنتاجات-حادي عشر 
 عن املاضي االستعماري واالستعماري اجلديد، واحلصار الشديد املفـروض مـن         ةالتخلف املوروث ظروف  رغم    -١٢٩

 غري عادل وغري متكافئ محل كوبا على إجياد مكان هلا فيه، نظام اقتصادي دويلوجود جانب حكومة الواليات املتحدة، و
واألثر السليب لألعاصري وغريها من الكوارث الطبيعية املتزايدة التواتر والتدمري، متكَّن الشعب الكويب من إحراز تقدم هام                 

وتـستند  . دميقراطية ورمحة ومشوالًوال يزال يعزز اجنازاته الثورية هبدف بناء جمتمع أكثر عدالً وحرية واستقالالً وإنصافاً و       
إىل ممارسة السلطة من جانب األغلبية العظمى للعمال واملثقفني وأصحاب املهـن            ومؤسساهتا ووظائفها   كوبا  دولة  قوانني  
القـرار، ال يف    صـنع   ويشارك الكوبيون على حنو فعال ومنتظم يف عمليات         . ونشطهائل  ولكوبا جمتمع مدين    . والفنانني

  .ياسي واالنتخايب فحسب، بل أيضاً يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاجملالني الس

عائقاً خطرياً  تشكل  كوبا  جتاه  كومات الواليات املتحدة املتعاقبة     حلسياسة العداء واحلصار والعدوان     ما انفكّت   و  -١٣٠
 مبا فيها احلق يف احلياة، والسلم، وتقرير املـصري           حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،     كامالً حيول دون متتع الكوبيني متتعاً    

  .وفضالً عن ذلك، تنتهك هذه السياسة عدة حقوق من احلقوق األساسية للشعب الكويب. ُرقيوال
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وتتعاون كوبا مع مجيع اإلجراءات واآلليات غري التمييزية والشاملة لنظام حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة                  -١٣١
  .لة التعاون الدويل واحلوار احلقيقي بشأن حقوق اإلنسانوهي مستعدة ملواص

 وهي الثورة اليت مكّنت من إعمال احلقـوق املدنيـة           ،وسيواصل الشعب الكويب التمسك بثورته والدفاع عنها        -١٣٢
ثـر  وسيعمل الشعب الكويب على جعل الثورة أك. والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية لكل شخص يف هذا البلد    

والسلم ويف إرساء نظام دويل     ّرقي  ضمان حقوقه يف تقرير املصري، وال     بكرامة واعتزاز   وسيواصل  .  واستدامة يةفعالية وإنتاج 
تطبيق األعمال اجليدة واألفكار العاملية لزعيمه الوطين خوسيه مـاريت،  واصل بعزم وثبات وسي. نصفعادل ودميقراطي وم 

  ".لبشريةالوطن هو ا"قولة املصاحب 

Notes 
1  Por las limitaciones establecidas al número de palabras para la elaboración de este documento, no será posible 
aplicar un enfoque de género a cada artículo, sustantivo y adjetivo. 
2  Cuba es Estado parte de numerosos instrumentos internacionales en la materia, entre ellos: la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados; la Convención Internacional sobre la Represión y el 
Castigo del Crimen del Apartheid; la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la educación; la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención 
Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. En febrero 
de 2008, Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
3  El país contaba al cierre de junio de 2008 con más de 570 mil computadoras, que equivalen a 5,1 PC por 
cada 100 habitantes, un 70 por ciento de las cuales están conectadas en red. Existen 2 180 dominios - solo en la 
extensión .cu - y más de 3 500 sitios en Internet. El uso social de las TIC permite, que a pesar de las limitaciones del 
bloqueo al acceso a las tecnologías y a la conectividad por fibra óptica submarina internacional, tengamos más de 
1 336 000 usuarios de servicios de Internet, de ellos 327 mil usuarios que navegan por Internet pleno. 
4  Existen en el país, entre otras instalaciones culturales, 376 librerías, 20 casas de la trova, 514 salas de video - 
incluyendo 334 en los videos club juveniles -, 377 bibliotecas públicas, 290 museos y 3 carpas de circo. Más 
de 2 mil 500 promotores culturales profesionales se desempeñan en Consejos Populares, circunscripciones y 
asentamientos poblacionales. 
5  La presente ley garantiza la licencia de maternidad pagada al 100 por ciento durante 18 semanas (seis prenatal), 
más una extensión de dicha licencia con el 60 por ciento de la remuneración hasta un año después del nacimiento del 
niño, con el derecho de reintegración al puesto de trabajo una vez concluida dicha licencia. 
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