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أوال -املنهجية والعملية التشاورية
ليممة ا سممتعرا
 -1يشممم هممذا التقريممر الام ة الممع ممدأت عممد وقممدث وقريممر كمموس الامما
الدوري الشام  ،ويركز على التوصيات الع قبلها البلد خالل اجلولة الاانية من ا ستعرا .
 -2و غ ممر ع ممداد ه ممذا التقري ممر ،أنشم م فريم م عمم م و م م  ،مؤلم م م ممن تلم م ال ممو ارات
واملؤسس ممات العام ممة ،يم يس ممر عملي ممة متا ع ممة التوص مميات الص ممادرة ع ممن ا س ممتعرا ال ممدوري الش ممام
السمما ؛ ونظيمم املعلومممات واصاصمما ات ذات الصملة؛ وأجممرم مشمماورات ممة وموعممة واسممعة مممن
اجلهات املعنية هبذه العملية ،مبا فيها منظمات اجملتمع املد .

اثنيا -اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كواب
 -3خالل الا ة قيد ا ستعرا  ،استمر سراين احلصار ا قتصادي والتجماري واملماا المذي
وارضه الو ايت املتحدة على كوس ،مع وشديد وطبيقمه خمارن نطماحل احلمدود اصقليميمة ،و سميما
يف القطاع املاا .ووشك هذه السياسمة العقبمة الرسيسمية أممام ونميمة كموس وانتهاكماً صمارخاً حلقموحل
اصنسان لشعبها .ويف هذا السياحل الصعب ،واص البلمد امرا التقمدم يف عمليمة مديج وذجمه
للتنمية ا قتصادية وا جتماعية.
 -4ويف ازيران/يونيممه  ،2017اعتمممدت اجلمعيممة الو نيممة للسمملطة الشممعبية الوثيقممة املتعلقممة
تصور النموذن ا قتصادي وا جتماعي الكويب للتنمية ا ش اكية ،وأسس اخلطة الو نية للتنمية
ا قتصادية وا جتماعية اىت عام  ،2030الع وساهم يف وعزيز النظام املؤسسي للبلد(.)1
 -5ووتشممبج كمموس سلتزامهمما سملعممايد الدوليممة حلقمموحل اصنسممان .وقممد صممدحل البلممد علممى  44صم ركاً
من الصمكو الدوليمة حلقموحل اصنسمان البماله عمددها ( 61أي  72,13يف املاسمة) ،وهمو مما عم كموس
ضمن وموعة الدول األعضا يف األمم املتحدة الع صدقت على أكّب عدد من هذه الصكو .
 -6ويف  28أيلول/سبتمّب  ،2015أودعت كموس صما التصمدي علمى ا وااقيمة رقمم 182
املتعلقممة رظممر أس موأ أشممكال عم م األ اممال ،وانضمممت ممذلا وموعممة البلممدان األعضمما يف
منظمة العم الدولية الع صدقت على ا وااقيات الامانية األساسية هلذه املنظمة.
 -7ويف  20ازيران/يونيممه  ،2013انضمممت كمموس روووكممول منممع وقمممع ومعاقبممة ا ممار
سألشممخا  ،وصاصممة النسمما واأل اممال ،املكمم وااقيممة األمممم املتحممدة ملكافحممة اجلر ممة املنظمممة
عّب الو نية.
 -8ويواص م البل ممد وعزي ممز و س ممة مماره املؤسس ممي ونظام ممه الق ممانو م ممن خ ممالل وع ممديالت
ومق اممات وت موا م مممع ااتياجممات اجملتمممع الكممويب ومممع املعممايد الدوليممة يف هممذا اجملممال .ويف ممار
عمليممة ممديج النممموذن الكممويب للتنميممة ا قتصممادية وا جتماعيممة ،جممرم ونقممي و ممديج ووعممدي
عدد كبد من املعايد القانونية ،يف اة ووجد معايد أخرم قيد الدراسة.
 -9ويف ه ممذا الص ممدد ،ممدر اصش ممارة س ممن ق ممانون العمم م اجلدي ممد ،الق ممانون رق ممم 116
لعمام  ،2013الممذي دخم ايممز النامماذ يف  17ازيران/يونيمه  ،2014فضمالً عمن املعممايد املكملممة
له .وخالل عملية عداد مشروع هذا القانون والتشاور شأنه ،روعيت متطلبات عملية التحسة
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اجلاري مة للنممموذن ا قتصممادي والتوصمميات الصممادرة عممن جلنممة خ مّبا منظمممة العم م الدوليممة املعنيممة
تطبي ا وااقيات والتوصيات.
 -10ويعز هذا القانون اجلديد احلمايمة القانونيمة ملبمدأ املسماواة وعمدم التمييمز يف ومال العمم ،
ويعيد أتكيد ا لتزام كاالة احلرية النقا ية وا التنظيم النقايب واملااوضمة اجلماعيمة .واعتممد مبمدأ
ا ع م اق ر م العم ممال يف ا نتس مماإ ش ممك مموعي اجلمعي ممات ووك مموين منظم ممات نقا ي ممة،
صممرق النظممر عممن بيعممة عقممود عملهممم أو خصاسصمها ،ووفقماً للمبممدأ الواممدوي الممذي دافممع عنممه
العمال الكو يون على مر التاريخ.
 -11ويف وال العمالة ،دأ نااذ أاكام عديدة مروبطمة سألشمكال اجلديمدة صدارة املمتلكمات
وونظيم العم  ،ممن خمالل ووسميع نطماحل العمم للحسماإ اخلما والرا طمات التعاونيمة .وممن مة
قيقهمما وعزيممز الضممما ت واحلمايممة املكاولممة لألشممخا
األهممداق الممع وسممعى هممذه املعممايد
العاملة يف مؤسسات القطاع غد احلكومي ،مبن فيهم العماملون يف مؤسسمات األعممال املشم كة
وذات رأس املال األجنيب.
 -12ويف  8ك ممانون األول/ديس مممّب  ،2016ج ممرم سم من مرس مموم الق ممانون رق ممم  " 339ش ممأن
أموممة املمرأة العاملمة" ومرسمموم القمانون رقمم " 340املعمدل لممنظم الضممان ا جتمماعي اخلاصمة فيممما
يتعل رماية األمومة".
 -13ويعممز مرسمموم القممانون رقممم  339وينش م اقوق ماً جديممدة لصمما األم واألإ ،واألس ممرة
صمماة عامممة ،غممر محايممة األمومممة ورعايممة األ نمما القاص مرين ،ويشممجع علممى املزيممد مممن التكام م
األسم ممري يف رعايم ممة األ ام ممال ،و م ممن ا م موافز سم ممتمرار امل م مرأة يف العم م م و عم ممادة دماجهم مما فيم ممه.
وفيممما يتعل م سمل مرأة العاملممة ،مدد مرسمموم القممانون رقممم  ،340يف امما ت ا سممتاادة مممن جمما ة
األمومة أو املمر أو احلمواد ،،ممدة املسماتات الال ممة كتسماإ احلم يف احلصمول علمى البمدل
املاا ،ويعاي املرأة يف هذه احلا ت من واجب املساتة يف نظام الضمان ا جتماعي(.)2
 -14ومنممذ وشمرين الامما /نوفمّب  ،2014أاتح مكتممب املممدعي العممام للجمهوريممة سممبالً ديلممة
خلدمة املوا نة ،هبدق ووسيع نطاحل ليات معاجلة شواغ السكان و/أو شكاواهم .ووتي هذه
الس ممب املش ممورة للمم موا نة يف املس مماس املتص مملة رماي ممة اق مموحل اصنس ممان املكاول ممة هل ممم ،ويكام م
استخدامها وعزيز مكانية اللجمو مؤسسمة املمدعي العمام ،و سميما لكبمار السمن واألشمخا
ذوي اصعاقمة واتتجمزين واملسملو ة امريتهم ،أو ملمن يتعمذر علميهم ،ألي سمبب خمر ،ا نتقمال
الوادات التا عة ملكتب املدعي العام للجمهورية يف البلد(.)3

اثلثا -النتائج والتحادت الرئيساية يف جماات تعزياز حقاوق اإلنساان ومحايتهاا يف
كواب منذ االستعراض السابق
ألف -احلقوق املدنية والسياسية
احلق يف احلياة
 -15وشك محاية ا مجيع الكو ية يف احلياة أولوية قصوم داسمة من أولوايت البلد.
 -16ويم ممنو قم ممانون العقم مموست عل م ممى عقم مموست شم ممديدة مل م مروكيب األفع م ممال الم ممع م ممدد اي م مماة
األشممخا وسممالمتهم البدنيممة .ووممزداد اممدة املسممؤولية اجلناسيممة عنممدما وكممون ولمما األفعممال مجممة
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عممن سممو اسممتعمال الصممالايات أو السمملطة ،أو عممن اسممتغالل االممة عجممز الضممحية ،أو عنممدما
يروكبها موظ أو وكي عام.
 -17واختذت احلكومة التدا د الال مة ملنع ونايذ اصجرا ات اتظمورة مبوجمب اوااقيمة مناهضمة
التع ممذيب وا وااقي ممة الدولي ممة حلماي ممة مجي ممع األش ممخا م ممن ا ختا مما القس ممري ،سعتباره مما هان ممة
للكرامة اصنسانية وانتهاكاً للمعايد الو نية والدولية يف هذا اجملال.
 -18ويشممك لممب املاممول أمممام اتكمممة سممبي ا نتصمماق الامموري للطعممن يف عممدم مشممروعية
اا ت سلب احلريمة وا اتجما املخالامة للحما ت أو لإلجمرا ات والضمما ت املنصمو عليهما
يف الدستور والقانون .وخالل الام ة املمتمدة مما مة عمام  2010وازيران/يونيمه  ،2017عاجلمت
ات مماكم  156دع مموم للما ممول أم ممام اتكم ممة .وقبل ممت الطل ممب يف مما دع مماوم منه مما واكم ممت
سصفران الاوري عن اتتجز.
 -19ووعممز ت خممالل ولمما الا م ة األنشممطة املوجهممة القضمماة املكلاممة مبراقبممة األشممخا
الذين ينهون عقوس م وهم يف االة اصفران املشمرو و تموجيههم ورعمايتهم ،وهمي أنشمطة ونسمقها
اتكمم ممة الشم ممعبية العليم مما ووتطلم ممب جهم مموداً اجتماعيم ممة واكوميم ممة لضم مممان عم ممادة دمم ممان هم ممؤ
األشخا اجتماعياً ومهنياً ،ونايذاً ملا ونو عليه قواعد وكيو.
 -20وخيضممع اسممتخدام األسمملحة ملراقبممة شممديدة الصمرامة مممن قبم السمملطات املختصممة ،ريممج
يقتصر استخدامها على أنشطة الدفاع عن البلد والنظام اتلي .و يسمم بيمع األسملحة الناريمة
و س ار هبا وليس من السه احلصول عليها.
 -21و ممري مكافحممة العن م ممة األشممخا جبميممع أش مكاله .ويعاقممب القممانون علممى أخطممر
مظمماهره ،مبمما يف ذلمما العن م العمماسلي .ويف عممام  ،2016وقيمع مكتممب املممدعي العممام للجمهوريممة
وا اد املرأة الكو ية على اوااحل للتعاون من أج استخدام السبي البدي (اهلماواي) لإل مال عمن
أفعمال العنم ضممد املمرأة .وسصضممافة ذلمما ،وبممذل جهممود مطممردة لتعزيممز وشممبع السممكان اقافممة
القضمما علممى السمملوكات العنياممة .و يمزال معممدل شممعور املموا نة سنعممدام األمممن منخاضماً جممداً،
و سيما مؤشرات جراسم القت .
 -22ومل وصدر اتاكم أي اكم سصعدام منذ وقدث التقرير السا  ،و يوجد االياً يف كوس
أي مدان هبذه العقو ة.
 -23ووشممك محايممة ايمماة األشممخا سمملييب احلريممة أولويممة سلنسممبة للحكومممة الكو يممة .ووضممم
مجيع السجون مراف صحية وموظاة بية وممرضة وما يكاي من املوارد واللوا م لضمان احلم
يف الرعاية الطبية اجملانيمة .ويف االمة وعمذر العمالن داخم نظمام السمجون ،يتمتمع النزيم ضمما ت
احلصول على الرعاية يف شبكة املستشايات الو نية ،دو ا متييز.
 -24ومممن الواجممب ومموفد الرعايممة الطبيممة ألي نيتجممز أو سممجة يشممعر سمل مر ؛ وكممذلا ملممن
يتبة أهنم راجة العالن ،و ن مل يطلبوا ذلا.
مارس مراقبممة صممارمة لتاممادي يممذا األشممخا
 -25ومتم م
قانونية لتاادي وقوع وفيات يف مراف ا اتجا واحلبس.
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 -26ومل وقتصممر كمموس علممى محايممة أرواح موا نيهمما ،م سمماتت يف سممة الظممروق املعيشممية
والصحية للشعوإ واألمم األخرم ،من خالل مشاريع التعاون الدوا واملساعدة التضامنية.
 -27ويف امما ت الك موار ،،يكا م نظ ممام ال ممدفاع املممد محاي ممة أرواح مجيممع الس ممكان وص ممحتهم.
وأاتح هممذا املبممدأ ،الممذي ي م يدخر جهممد و مممال يف سممبي نامماذه ،علممى أتممو ممما أتكممد خممالل مممرور
عصاري ماثيو و يرما القوية ،قا معد ت الوفيات سبب الكوار ،يف مستوايت منخاضة جداً.
احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة .وحرية الرأي والتعبري وتكوي اجلمعياا والتجما
السلمي
 -28منذ وقدث التقريمر السما  ،وواصم وعزيمز وما ت املشماركة لتمكمة الشمعب ممن ممارسمة مجيمع
احل مرايت الارديممة واحلقمموحل السياسممية ،وفق ماً ألاكممام الدسممتور والق موانة .و ممري ذلمما سسممتمرار ،لمميس
فقط خالل ف ات ا نتخاست ،و ا أيضاً خالل تل عمليات دارة الشؤون العامة.
 -29و ممري يف البلممد نقمما واسممع شممأن أكاممر املواضمميع ونوع ماً فيممما يتعل م سحليمماة السياسممية
وا قتصادية وا جتماعية والاقافية ،سوا على الصعيد الو أو على صمعيد العمامل ككم  .ووتمي
هيئة التلازيون واصذاعة ووساسط اصعالم اجلماهدي األخرم ،المع وكتسمي ما ع اهليئمات العاممة،
اصممول السممكان علممى املعلومممات الصممحيحة يف الوقممت املناسممب ،وويسممر مشمماركتهم يف مناقشممة
القضااي الو نية والدولية الراهنة.
 -30وخالل السنوات األخمدة ،وزايمد اسمتخدام ليمات التعبمد عمن المرأي المع وتيحهما وسماسط
اصعالم الرقمية ،ووعز ت اخليارات املختلاة املتااة للسمكان ص مدا ومناقشمة راسهمم شمأن قضمااي
متنوعة للغاية.
 -31واسممتمر العمم مممن أجم ايدة مسممتوم فعاليممة مراقبممة الشممعب لنشمما اهليئممات احلكوميممة
واملمالة املنتخبة واملوظاة العامة.
 -32ووو ممدت العالق ممة املنهجي ممة ممة النم مواإ الّبمل ممانية و خب مميهم و س ممنت دارة األجه ممزة
املكونممة للسمملطة الشممعبية .ووعممز ت مسممؤولية امل موا نة مممن خممالل التشممجيع الممداسم علممى مشمماركة
ر
السممكان شممك مباشممر يف وصممميم وونايممذ السياسممات وال مّبام الممع وعمما املشمماك الممع ممري
ديدها ويف املراقبة الاعالة لنشا احلكومة.
 -33ويف عممام  ،2015أجريممت انتخمماست جزسيممة للسمملطة الشممعبية ،أفضممت انتخمماإ 12 589
مندوسً يف اجملالس البلدية التا عة للسلطة الشمعبية .وممارس ام ا قم اع شمك موعي  7ماليمة
و 563أل م خممب ،أي ا مواا  88,30يف املاسممة مممن امل موا نة املممؤهلة للتصممويت؛ و مماو ت
نسبة األصوات الصحيحة  92يف املاسة.
 -34ويف ازيران/يونيممه  ،2017دعمما ولممس الدولممة ،وفق ماً ملمما يممنو عليممه دسممتور اجلمهوريممة
والقانون رقمم  72لعمام " ،1992قمانون ا نتخماست" ،انتخماست عاممة ختيمار املنمدو ة يف
اجملالس البلدية لو ية مد ا سنتان ونصم ؛ واملنمدو ة يف ومالس املقا عمات والنمواإ يف اجلمعيمة
الو نية للسلطة الشعبية لو ية مد ا مخس سنوات ،على التواا.
 -35ويف  26وشمرين الامما /نوفمّب  ،2017جممرت اجلولممة األو مممن انتخمماست املنممدو ة يف
اجملالس البلدية ،المع أفضمت انتخماإ  11 415منمدوسً .وووجمه شمك موعي صمنادي
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ا ق م اع  7مالي ممة و 610ق و 183خب ماً ،وهممو م مما ا م  89,02يف املاسممة م ممن امل موا نة
املممؤهلة للتصممويت ،وهممو رقممم أعلممى مممن الممرقم املسممج خممالل ا نتخمماست اجلزسيممة لعممام .2015
و لغت نسبة األصوات الصحيحة  91,79يف املاسة.
 -36ويف  3كممانون األول/ديسمممّب ،أجريممت اجلولممة الاانيممة ،وفقماً لقممانون ا نتخمماست ،يف 1 103
دواسممر يف  153لديممة .ومممن وممموع النمماخبة املسممجلة وفقماً للقمواسم اتدثممة يف املراكممز ا نتخا يممة
املعني م م ممة الب م م مماله ع م م ممددها  1( 3 225ملي م م ممون و 306ق و 769خب م م ماً) ،م م م ممارس احل م م م يف
التصويت  977 483كو يماً ،وهمو مما ام  74,80يف املاسمة .ومبما يقمارإ  93,49يف املاسمة ممن
األص موات الصممحيحة ،انتخممب  1 101منممدوإ ،ووعممة سلتمماا علممى داس مروة ج مرا جولممة لاممة
نتخاإ مماليهما.
 -37و در اصشارة املشاركة النشطة للشباإ يف عمليات صنع القمرار( .)4و 8,5يف املاسمة
م ممن أعض مما الّبمل ممان الك ممويب ( )52ه ممم ش ممباإ وقم م أعم ممارهم ع ممن  35س ممنة ،ال ممون الط ممالإ
والش ممباإ الع مماملة م ممن تل م م ش م مراس اجملتم ممع .ويبل ممه ع ممدد الش ممباإ ض مممن من ممدويب ال ممدواسر
ا نتخا ية وأعضا هياك احلكمم اصقليميمة امواا  .678ويف ا نتخماست البلديمة لعمام ،2015
شممك الشممباإ ممممن و م اوح أعمممارهم ممة  16و 30سممنة  15يف املاسممة مممن املنممدو ة املنتخب مة
(املستش م ممارين) الب م مماله ع م ممددهم  12 589من م ممدوسً .وأاتا م ممت اجللس م ممات الّبملاني م ممة املعق م ممودة يف
مؤسسممات التعل مميم الاممانوي األساس ممي وم مما قب م اجل ممامعي واملعاه ممد التقنيممة املتع ممددة التخصص ممات
واجلامعات ،وباد ً مامراً لآلرا ة أعضا الّبملان والشباإ شأن مواضيع ما النظمام السياسمي
الكويب وا نتخاست.

 -38ويف ار عملية التشاور شأن وثيقة تصور النموذج االاتصادي واالجتماعي الكاو
للتنمي ااة االيا ا اكية ووثيق ااة أس ااس اال ااة الوطني ااة للتنمي ااة االاتص ااادية واالجتماعي ااة حا ا
عام  ،2030شار أكار من مليون و 600 000كويب ،أكامر ممن  500 000ممنهم شمباإ،
وع ممدي ج ممز كب ممد م ممن

يف  47 470اجتماعم ماً ،أس ممارت ع ممن  208 161مق ام ماً وسلت مماا
ا الوثيقتة أو صيغتهما األصلية.
نيتوم وممْين م
 -39ويف ممار العمليممة التشمماورية السمما قة عتممماد قممانون العم م اجلديممد ،شممار 2 802 459
عممامالً يف  69 056مع ماً .وأ دم م يف هممذا القممانون  90يف املاسممة مممن املق اممات البمماله
عددها  171 680املقدمة خالل هذه العملية.

 -40و وم مزال وكام م ملنظم ممات اجملتم ممع امل ممد ص ممالايات واس ممعة و مكاني ممة وق ممدث ا ق اا ممات
واملشورة واآلرا واختاذ القرارات يف ار ممارسة الد قرا ية التشاركية املكرسة يف النظام الدستوري.
 -41ويف ممار املبممادرة التشمريعية ،يقم ح عم منظمممات اجملتمممع املممد الكممويب قموانة لتعزيممز
اقمموحل اصنسممان لممبع السممكان أو كلهممم ،وم مقيمهمما اجلمعيممة الو نيممة للسمملطة الشممعبية ووناقشممها
ودعممم دخممال وعممديالت علممى
غممر اعتمادهمما .وعلممى سممبي املاممال ،اق م ح ا مماد امل مرأة الكو يممة م
القمانون املتعلم موممة املمرأة العاملممة لتيسمد املسماواة مة املمرأة والرجم يف ممارسمة ام املشمماركة يف
ور ية األ نا ادياي الو دة ،مع ضمان اصجا ة املدفوعة األجر وا اتااظ سلوظياة .وعلى غمرار
ذلا ،شار ا اد املركزي للعمال الكو ية نشا  ،جانمب منظممات أخمرم ممن منظممات
اجملتمع املد  ،يف عملية عداد ومناقشة مشروع قانون العم الساري.
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 -42واس ممتمرت كاال ممة ممارس ممة احلم م يف التنظ مميم النق ممايب واملااوض ممة اجلماعي ممة ،وصم م ذل مما
شكالً ممن أشمكال املشماركة يف كموس .و مدخول قمانون العمم اجلديمد ايمز الناماذ ،سمن مسمتوم
قرار ومحاية ا العمال يف ا نتساإ شك وعي اجلمعيات ووكوين منظمات نقا يمة ،مبما
يف ذلا يف القطاع غد احلكومي.
 -43و ة  16نقا ة و نية ،منشأة وفم مبمدأ التنظميم الارعمي أو القطماعي .وممن ومموع القموة
العاملة النشيطة ،ينتسب النقاست  3 270 195عمامالً .ويعمم ممنهم و 2 818 523يف
القطاع احلكومي و 287 481يف القطاع غد احلكومي.
 -44ووشار النقاست يف وضع خطط التنمية وميزانية الدولة ويف ونايذها ورصدها .ويشمار
ممالوها يف مجيع عمليات عمداد القموانة يف وماا العمم والضممان ا جتمماعي ،و مري التشماور،
يف اا ت عديدة ،شأن مشاريع القوانة مع مجعيات العمال يف الكيا ت املهنية.
احلصوت على املعلوما م خالت تكنولوجيا املعلوما واالتصاال
 -45اصم م
احلصول عليها.

ممو ش ممام يف وط ممور وكنولوجي ممات املعلوم ممات وا وص مما ت ،وك ممذلا يف و ممال

 -46وسممجلت خدمممة اهلمماو ممواً ه مز مليممو خممط همماواي ممة عممامي  2014و.2016
ويتواص انتشار اخلدمة اهلاواية يف املنا الرياية ،مبا يف ذلا املنا اجلبلية وولما المع يصمعب
الوصول ليها .ووتوسع شبكة اهلواو اتمولة اخللوية وقريبماً كامر ممن  600 000خمط هماواي
س ممنوايً سملقارن ممة م ممع ع ممام 2015؛ ووتج مماو نس ممبة املس ممتايدين م ممن ه ممذه اخلدم ممة  85يف املاس ممة
من السكان.
 -47وووس ممع نط مماحل خدم ممة اصن ن ممت العام ممة ت مموفد أكا ممر م ممن  630قاع ممة مجاعي ممة لتص مما
اصن نممت وأكاممر مممن  400فضمما عممام لتصمما اصن نممت تقنيممة واي فمماي ( ،)WiFiويتممي ذلمما
ا سممتاادة مممن خدمممة اصن نممت العامممة يف  100يف املاسممة مممن لممدايت البلممد .ويف الوقممت المراهن،
يبله عدد مستعملي خدمات اصن نت  4ماليمة و 529ألم شمخو .و مدأ التسموي التمدر ي
خلدمة اصن نت املنزا.
 -48ووزايممد اسممتحدا ،مكانيممات الممدفع عممّب الوسمماس الرقميممة ،وذلمما مممن خممالل اخلممدمات
املصمرفية اهلاوايمة ،واخلممدمات املصمرفية عممن عمد ،والعمليمات املصممرفية عمّب اهلمماو النقمال ،وأجهممزة
الصرق اآلا.
 -49و و م مزال م ممة م ممدايت كبم ممدة وتما م م يف اروام مماع وك م ممالي التكنولوجيم ممات ويف احلص م ممار
األمريكي الذي يؤثر ،ضمن مساس أخرم ،يف استاادة كوس من شبكة اصن نت.
محاية احلق يف املساواة وعدم التمييز
 -50اس ممتمر موق م م اصدان ممة الداسم ممة جلمي ممع أش ممكال التميي ممز م ممن خ ممالل الق م موانة وال م مّبام
والسياسممات .ويقممر الدسممتور مبممدأ املسمماواة ممة مجيممع امل موا نة واظممر التمييممز .ويعاقممب ق ممانون
العقوست على مجيع أشكال التمييز.
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 -51ووواص م ونايممذ اصج مرا ات الراميممة القضمما علممى لاممات التمييممز العنصممري .ومنهمما،
على سبي املاال ،عطا قيمة أكّب لإلر ،األفريقي للسكان يف الّبام واملناه الدراسية جلميع
النظم التعليمية ويف وساسط اصعالم اجلماهدي؛ وال كيز قدر أكّب على استحدا ،قميم مناهضمة
للعنص مرية؛ و فسمماح ومما ت للنقمما والتاكممد شممأن املسمماس املتصمملة سلتمييممز العنصممري؛ ووعزيممز
اس اويجيات العم القاسمة على التعبئة اجملتمعية؛ وونايذ سياسات و رام عاممة وسماعد يف احلمد
من أي اختالق نيتم ة الائات السكانية.
 -52وأنشئت جلنة خوسيه أنطونيمو أ مونع ملكافحمة العنصمرية والتمييمز ،المع وشمك جمز اً ممن
اهليكم التنظيمممي لال مماد الممو للكتمماإ والانممانة الكممو ية .ووممنظم جلنمة أ ممونع أنشممطة للتوعيممة
التارخيية ،ومناقشات شأن مكافحة العنصرية والتمييز ووقوم عم مهم للتوعية هبذه املساس ة
شراس اجملتمع الواسعة.
 -53ومممن اصزمما ات املهمممة يف وممال ميممع اصاصمما ات املتصمملة هبممذه املسممألة نشممر الدراسممة
املعنونممة "لممون البشممرة وفق ماً لتعممداد السممكان واملسمماكن لعممام  ،"2012الممع أززهمما املكتممب الممو
لإلاصا واملعلوممات ومركمز دراسمات السمكان والتنميمة التما ع لمه ،والمع أاتامت معلوممات نيدثمة
شأن خاصية لون شرة السكان وشكلت استمراراً للبحو ،والدراسات السا قة يف هذا اجملال.
 -54ويف وش مرين الا مما /نوفمّب  ،2014ااتا م ألول م ممرة ي مموم مكافح ممة التميي ممز العنص ممري،
الممذي نظمممه الاممرع الكممويب للتنسمميقية اصقليميممة للسممكان املنحممدرين مممن أص م أفريقممي يف أمريكمما
الالوينية ومنطقة البحر الكارييب.
 -55و ققت زا ات مطردة يف مكافحة التمييز القاسم على أساس امليم اجلنسمي .وأدرجمت
وثيقة مشروع وصور النموذن ا قتصادي وا جتماعي الكويب للتنميمة ا شم اكية مسمألة التصمدي
جلميممع أشممكال التمييممز ،مبمما يف ذلمما علممى أسمماس اهلويممة اجلنسممانية وامليم اجلنسممي ،ضمممن املبمماد
الممع يقمموم عليهمما هممذا النممموذن .وعلممى غمرار ذلمما ،أدرن قممانون العمم اجلديممد مبممدأ عممدم التمييممز
علممى أسمماس امليم اجلنسممي ضمممن املبمماد األساسممية املنظرمممة للحم يف العمم  .واملسمماواة مبممدأ مممن
مباد النظام القانو الكويب املنصو عليها دستوراي.
 -56وأاتح ال ممّب م ال ممو لل ي ممة والص ممحة اجلنس مميتة ،ال ممذي ينس ممقه املرك ممز ال ممو لل ي ممة
اجلنسمية التما ع لممو ارة الصمحة العامممة ،ونسمي اسم اويجية واقيايمة داسمممة صشماعة اام ام اريمة امليم
اجلنسي واهلوية اجلنسانية.
 -57ووشم اصجرا ات املصممة اس اويجيات واقيايمة ،ووشمجيع العمم األكماد ي والبحمج
العلمممي ،وخممدمات التوجيممه القممانو والعممالن اجلنسممي ورعايممة املاليممات واملاليممة ومزدوجممي املي م
اجلنسمي ومغمايري اهلويمة اجلنسمانية واماملي صماات اجلنسمة وضمحااي العنم اجلنسما وا عتمدا
اجلنسممي علممى األ اممال ،ووضممع مرام وتمعيممة ،و نتممان م مواد مكتو ممة و عيممة  -ص مرية ،وكممذلا
ونسي شبكات التواص ا جتماعي واملناقشات عمّب اصن نمت واحلممالت الداعممة ام ام اريمة
املي اجلنسي ،جانب جرا ات أخرم.
 -58ومممن ممة األاممدا ،األكاممر أتثممداً علممى الصممعيدين الممو والممدوا األايم الكو يممة العشممرة
ملناهضممة كراهيممة املاليممة اجلنسممية ومغممايري اهلويممة اجلنسممانية ،املنظمممة يف ممار اليمموم العمماملي ملناهضممة
كراهية املالية اجلنسية ومغايري اهلويمة اجلنسمانية .ويمنظم همذا احلمد ،سمنوايً يف هافما ويف امدم
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املقا عممات الرسيس ممية ،مممع اخت مماذ ج مرا ات اا ممة لتعزي ممز احلقمموحل املتعلق ممة سملي م اجلنس ممي واهلوي ممة
اجلنسممانية مممن خممالل نيافم النشمما السياسممي وا جتممماعي ،ولتوعيممة املموا نة وواقممياهم يف هممذا
اجملال .و در اصشارة أيضاً نشا و ارة الصحة العامة للجنة الو نيمة للرعايمة الشماملة ملغمايري
اهلوية اجلنسانية ،الع اققت نتاس جديرة سلتقدير فيما يتعل صحة هؤ األشخا .
 -59و ر كوس وقدماً واضحاً يف وال وعزيز املساواة مة اجلنسمة عم البلمد تم الصمدارة
يف أمريكا الالوينية ومنطقة البحر الكارييب.
 -60وأويحت ملئات احلقوقية دورات للدراسات العليما يف ومال الشمؤون اجلنسمانية والقمانون،
والعن  ،واحلياة اجلنسية ،والذكورة؛ وأنش د لوم "الوسما ة ونموع اجلمنس واألسمرة"؛ واسمتحدثت
وسمماس وواص م ئ لااسممدة احلقمموقية ولممدعم وعزيممز الاقافممة القانونيممة لممدم السممكان؛ واسممتحدثت يف
ش ممعبة الق ممانون يف جامع ممات عدي ممدة امل ممادة ا ختياري ممة املس ممماة "الش ممؤون اجلنس ممانية والق ممانون".
واعتمممدت كليممة القممانون يف جامعممة هافمما منممذ عممام  2015اسم اويجية املنمماه الدراسممية املتعلقممة
سلشؤون اجلنسانية.
 -61وينظم ا اد الو للحقوقية الكو ية ك سنتة املؤمتر الدوا املتعل مبوضوع "املرأة
والشؤون اجلنسانية والقانون" .ويف أاير/مايو  ،2016نظمت الدورة السادسة هلذا املمؤمتر ولقيمت
زاا ماً كب ممداً .وهب ممذه املناس ممبة ،منح ممت املنس ممقة املقيم ممة ملنظوم ممة األم ممم املتح ممدة املعني ممة سألنش ممطة
التنايذية ألغرا التنمية يف كوس جاسزة األمم املتحدة املسماة "انضموا ا لتزام سملساواة ومنع
العنم اجلنسمما " مشممروع الشممؤون اجلنسممانية والقممانونة العدالممة املراعيممة لنمموع اجلممنس ،ضمممانة
للمساواة ة املرأة والرج .
 -62ووفممرت خبمدات مممن ا مماد املمرأة الكو يممة التممدريب يف وممال املسمماواة ممة اجلنسممة ملئممات
الصحاية وكتاإ السيناريو والانانة ومديري وساسط اصعالم.
 -63و ممة ش ممبكة لش ممعب دراس ممة موض مموع امل مرأة واملس مماواة ممة اجلنس ممة يف جامع ممات البل ممد.
وينس هذه الشبكةم ا اد املرأة الكو ية ،الذي يوجد لديه مركز للدراسات املتعلقة سملرأة ،يشمك
مرجعاً على الصعيد الو يف هذا اجملال.
 - 64وانضم مممت كم مموس احلملم ممة الم ممع أ لقهم مما األمم ممة العم ممام لألمم ممم املتحم ممدة نم ممذا ،
السيد سن كي  -مون ،من أج هنا العن ضد املرأة.
حقوق املرأة
 -65ق م كمموس أيض ماً نتمماس أخممرم مع ف ماً هبمما يف وممال وعزيممز اقمموحل امل مرأة ومحايتهمما .وقممد
ا ممد ،س ممن و ممدر ي لآللي ممة القانوني ممة واحلكومي ممة لتعزي ممز املس مماواة ممة املم مرأة والرجم م  ،ووع ممز ت
مشمماركة امل مرأة نشمما  ،علممى قممدم املسمماواة ،يف مجيممع ومما ت ونميممة البلممد ا قتصممادية والسياسممية
وا جتماعية.
 -66ووتمتع املرأة ،على قدم املساواة ،كام احلقموحل املتعلقمة سلعمم والضممان ا جتمماعي،
املنصو عليها يف املعايد القانونية السارية .و ص على األجمر املتسماوي لقما العمم املتسماوي
القيمممة ،ووتمتممع سحل م يف امممتال األراضممي ،واحلصممول علممى القممرو املصممرفية ،وا سممتاادة مممن
خدمات التعليم والرعاية الصحية اجملانية واجليدة النوعية ،وكذلا رقوقها اجلنسية واصزا ية.
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 -67ووضعت سياسات و رام لتعزيز استقالل املرأة ومتكينها اقتصمادايً واجتماعيماً وسياسمياً؛
وهلا احل يف ا ختيار احلر واملسؤول فيما يتعلم سلتخصميب واحلم يف اصجهما المذي مرم يف
املؤسسات الصحية ومن قب موظاة ذوي ممؤهالت بيمة عاليمة ،يف مار اام ام مبمدأ موافقتهما
يف مجيع احلما ت .ووتموافر خمدمات ونظميم األسمرة ا تمدا ممن املسمتوم األول ممن الرعايمة الصمحية
ووتاح للمراهقات خدمات متخصصة يف وال ب النسا .
 -68ومتام النسمما  60,5يف املاسممة مممن خر ممي التعلمميم العمماا .ويشممكلن  67,2يف املاسممة مممن
التقنيممة واملهنيممة يف مجيممع أأتمما البلممد .ووبلممه نسممبتهن  49يف املاسممة مممن القمموة العاملممة يف القطمماع
احلكممومي املممد ؛ واملسممتوم التعليمممي ألكاممر مممن  80يف املاسممة مممن العممامالت متوسممط أو عمماا.
ويشم ممكلن  48,6يف املاسم ممة مم ممن املم ممديرين ،و 81,9يف املاسم ممة مم ممن األسم مماوذة واملعلمم ممة والبم مماااة
العلمية ،و 80يف املاسة من املدعة العامة ورؤسا اتاكم اصقليمية والقضاة املهنية ومن القموة
العاملممة يف قطمماعي الصممحة والتعلمميم .ويشممكلن  53,5يف املاسممة مممن املنتمممة منظومممة العلمموم
وا تكار والتكنولوجيا ،وأكار من  64,2يف املاسة من املوظاة الذين يقدمون خمدمات يف مار
التعاون يف العديد من لدان العامل.
 -69وسصضممافة ذلمما ،وشممغ النسمما  48,86يف املاسممة مممن مقاعممد الّبملممان  -ممما ع م
كوس الدولة الرا عة يف العامل والاانية يف نص الكرة الغريب من ايج أعلى نسبة لتمايم املمرأة ،-
وفقماً لال ماد الّبملما المدوا؛ ويتمولرة منصمب رسميس احلكوممة يف عشمر مقا عمات ممن أصم 15
مقا عة يف كوس .ويف الوقت الراهن ،ة  14امرأة عضواً يف ولس الدولة ،وهو مما ام 45,16
يف املاسة من أعضاسه .وووجد امرأاتن ضمن النواإ اخلمسة لرسيس ولس الدولة.
حقوق اللفل
 -70اققت كوس زا ات مهمة يف وال رعاية و ا األ اال واملراهقة ،اظيت س ع اق
على الصمعيد المدوا ،مبما يف ذلما ممن قبم وكما ت األممم املتحمدة وصمناديقها و راوهما المع وعم
سملس م م م مماس ا جتماعي م م م ممة .ويف ع م م م ممام  ،2014صم م م م مني وقري م م م ممر اللجن م م م ممة ا قتص م م م ممادية ألمريك م م م مما
الالويني م ممة والك م ممارييب املعن م ممون "ا س م ممتامار م م ممن أج م م التغيم م مد" ك م مموس يف املروب م ممة األو يف املنطق م ممة
اصيبدية  -األمريكية يف وال ا ستامار يف الشباإ(.)5
 -71ووضعت كوس ،وصاها دولة رفاً يف اوااقيمة اقموحل الطام  ،خططماً وسياسمات و مرام
و ني ممة وس ممتهدق ه ممذه الائ ممة م ممن الس ممكان ،أدرج ممت فيه مما املب مماد املنص ممو عليه مما يف ه ممذه
ا وااقية .ووشم هذه اخلطط وا ت الصحة والتعليم ورعاية األشخا ذوي اصعاقة والرايضمة
والاقافممة والوقايممة ا جتماعيممة ووعزيممز احلقمموحل ومحايتهمما ،ضمممن مجلممة أمممور أخممرم .ووعتمممد هممذه
اخلطط هنجاً شامالً ومش كاً ة القطاعات(.)6
 -72و ري ونايذ خطة العم الو نية لأل اال واملمراهقة واألسمرة ،للام ة ،2020-2015
الع وشم اصجرا ات الع وضعها ك مؤسسة فيما يتعلم هبمذه الشمراس ممن السمكان وسألسمرة.
ووس ممتند ه ممذه اخلط ممة ثالث ممة مب مماد أساس ممية ه ممية مص مما الطام م الاض مملى ووك ممافؤ الا ممر
ومشاركة املنتمة هذه الائات وصاهم أصحاإ اقموحل .وونطبم همذه املبماد علمى املسماس
املتعلقة سأل اال داخ األسرة واجملتمع ،وبعاً لسنهم ومستوم وهم.
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 -73و ا ممدم السياس ممات ال ممع ك ممان هل مما أث ممر كب ممد يف رعاي ممة األ ا ممال واملم مراهقة ه ممي وعزي ممز
ش ممبكة مراك ممز يم موا األ ا ممال ات ممرومة م ممن الرعاي ممة األسم مرية ،ال ممع وض ممم  47مرك ممزاً يس ممتايد م ممن
خدما ا  447االً ومراهقا.
 -74ويف وممال قممانون األسممرة ،أدرجممت ممارسممة ا سممتماع القاص مرين يف مجيممع اصج مرا ات
الممع وعنمميهم ،اسممتناداً املاهمموم املتعل م سألهليممة التدر يممة لأل اممال املنصممو عليممه يف اوااقيممة
اقوحل الطا ؛ وأنشئت أقسام لشؤون األسرة يف نياكم البلدايت ،وتي وسوية املنا عات يف همذا
اجملال قدر أكّب من الاعالية.
 -75وج ممرم خم ممالل هم ممذه الا م م ة اسم ممتخدام اصذاع ممة والتلازيم ممون والسم ممينما ووسم مماس التواص م م
ا جتممماعي األخممرم علممى أتممو أكاممر فعاليممة لنشممر اقمموحل الطا م  .ولممدم اصذاعممة الكو يممة 133
ر واً موجهاً للطا  .ويعتمد زا  50يف املاسة من هذه الّبام على املشاركة النشطة لأل اال
ئ
منتدايت معنية سلطاولة.
أناسهم .وونظم  32يف املاسة من اصذاعات الباله عددها  96ذاعة
 -76وناذت ،يف ار مشمروع التعريم رقموحل األ امال واملمراهقة المذي ونجمزه و ارة العمدل
ممدعم م ممن اليونيس ممي  ،جم مرا ات مهم ممة للتوعي ممة والت ممدريب لااس ممدة املدرس ممة واآلس والقاصم مرين
والسكان من خالل احلمالت التاقياية عّب وساسط اصعالم اجلماهدي.
 -77ويف كممانون الاا /ين مماير  ،2015اعتم ممدت اس م اويجية التواص م ا جتم مماعي للم مراهقة
والشباإ الكو ية ،الع وتناول ا هتمامات املعرفية وال فيهية الرسيسية هلذه اجلماهد.
حقوق كبار الس

()7

 -78غمر وعزيمز وتممع شمام وأكاممر عمد ً لكبمار السمن ،ممري وضمع مرام لتقمدث الرعايممة
واملسمماعدة ا جتماعيممة هممذه الشممر ة مممن السممكان( ،)8يممّب ضمممنها سممة مسممتوايت و موافر
األدوية ومتا عة احلالة الصحية لكبار السن .ووقديم الرعاية وفقاً لالاتياجات الشخصية و شمك
مباشر ،ووراعي احلالة املادية وا جتماعية والصمحية واألسمرية ،ووموفر داسمرة املسماعدة ا جتماعيمة،
عند ا قتضا  ،احلماية للنواة األسرية يف شك عا ت مالية أو خدمات.
 -79ووروكمز رعايمة كبممار السمن علممى ثالثمة مرام فرعيمةة املؤسسممي ،وا ستشمااسي ،واجملتمعممي
الذي ري ورجيحه .ويشم الّب م اجملتمعي خدمة الاحو الصحي الدوري يف عيمادة بيمب
األسمرة؛ ونموادي كبمار السممن()9؛ ودور كبمار السممن( ،)10والرعايمة املنزليممة؛ وممدارس وممدريب مقممدمي
الرعايممة؛ ومطمماعم األسممر؛ و مرام التعلمميم اجلممامعي لكبممار السممن .وسلتعمماون مممع ممر م األغذيممة
الع مماملي ،ونا ممذ مش مماريع ل ممدعم ه ممذه الش ممر ة م ممن الس ممكان م ممن خ ممالل املس مماتة يف كاال ممة األم ممن
الغممذاسي والتغممذوي ،و سمميما مممن خممالل وعزيممز الممروا ط ممة نظممم احلمايممة ا جتماعيممة وسالس م
القيمة الزراعية.
 -80ول ممدم م ممديرايت العمم م يف كم م لدي ممة أخص مماسيون اجتم مماعيون وش ممم مه ممامهم دي ممد
خص مماسو الن مواة األس مرية واملش مماك ا جتماعي ممة املطروا ممة يف اجملتمع ممات ال ممع يق ممدمون خ ممدمات
ألفرادها .وكبار السن من ة الائات السكانية ذات األولويمة .ووموفر داسمرة املسماعدة ا جتماعيمة
سممة نوعيممة
خممدمات وسممتايد منهمما األسممر الممع وضممم أشخاص ماً مممن كبممار السممن ،و ممدق
ايمما م مممع قمماسهم يف يئممتهم املعتممادة .ووشممم هممذه اخلممدمات املسمماعدة ا جتماعيممة املنزليممة الممع
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وتممي خممدمات الرعايممة الشخصممية لكبممار السممن واألشممخا ضممعياي احلممال مممن ذوي اصعاقممات
الش ممديدة ال ممذين يعيش ممون مبا ممردهم ويعتم ممدون عل ممى الغ ممد يف القي ممام نش ممطتهم اليومي ممة .ووتعاق ممد
مديرايت العم يف البلمدايت ممع املسماعدين ا جتمماعية المذين وشمم مهمامهم وقمدث املسماعدة
الشخصممية ،والقي ممام سألعم ممال املنزلي ممة ،و ع ممداد الطعممام ،واملرافق ممة خ ممارن املن ممزل لقض مما األغ مرا
اصداريممة .ووتممي خممدمات اجتماعيممة ما م نظممام الرعايممة األس مرية ،واملسمماعدة ا جتماعيممة املنزليممة،
ودفع وكالي خدمة دور كبار السن ومراكز يوا كبار السن ،ضمن مجلة أممور ،سمة قمدرات
كبار السن سعتبارهم فاعلة أساسية يف اجملتمع.
 -81وملعاجلة مشمكلة وسمارع وومدة شميخوخة السمكان ،مذلت أيضماً جهمود صصمالح وصميانة
دور كبمار السمن ومراكمز يموا كبممار السمن .واروامع عمدد مراكممز يموا كبمار السمن  ،148ويبلممه
ع م ممدد األمس م ممرة ال م ممع ووفره م مما  11 771سم م مريراً .واروا م ممع أيضم م ماً ع م ممدد دور كب م ممار الس م ممن ليص م ممب
وموعهمما  ،276وبلممه اقتهمما ا سممتيعا ية  9 338شخص ماً .وسصضممافة ذلمما ،ف م ن  37يف
املاسة من كبار السن مدوون يف نوادي كبار السن القاسمة الباله عددها .13 945
 -82واروام م ممع عم م ممدد دواسم م ممر م م ممب الشم م مميخوخة يف البلم م ممد  50داسم م ممرة .و م م ممة  305أ بم م مما
متخصصة يف أمرا الشيخوخة وعلم الشيخوخة ويوجد قيد التدريب  132بيباً.
 -83وأدرجممت ك مموس مسممألة الدينامي مة السممكانية ،جان ممب عنصممر ش مميخوخة الس ممكان ،يف
ر وها القطري املش مع صندوحل األمم املتحدة للسكان ومع ر م األغذية العاملي.
حقوق األيخاص ذوي اإلعااة
 -84يف ار اجلهود الرامية نا وتمع يتمي فرصماً متكافئمة جلميمع املموا نة ،وموا الدولمة
عنايممة خاصممة لألشممخا ذوي اصعاقممة .ووعطممي هممذه السياسممة األولويممة لإلج مرا ات الراميممة
كاالة املشماركة الكاملمة والاعالمة هلمؤ األشمخا يف نيميطهم ا جتمماعي .وهلمذا الغمر  ،مري
ونايذ خطة العم الو نية لرعاية األشخا ذوي اصعاقمة ،المع مدق وعزيمز وونسمي وونايمذ
السياسممات وا س م اويجيات وال مّبام واخلممدمات الممع ويسممر سممة نوعيممة ايمما م ،ووضمممن هلممم
وكافؤ الار واصدمان واملشاركة النشطة يف التنمية ا قتصادية وا جتماعية.
 -85ويف عممام  ،2015خصصممت احلكومممة الكو يممة  349مليممون يممزو للمسمماعدة ا جتماعيممة،
وهممو ممما كا م احلمايممة املاليممة ملمما عممدده  175 106أشممخا  .ويوجممد ضمممن املسممتايدين مممن هممذه
ا سممتحقاقات  38 690شخص ماً مممن ذوي اصعاقممة ،و 3 931أ مم ماً لممديهن أ اممال ذوو عاقممات
شديدة و 5 166مستايداً من خدمة املساعدة ا جتماعية املنزلية الع وكا هلم الرعاية النهارية.
 -86ويتمتممع األشممخا ذوو اصعاقممة مبمزااي النظممام الممو للرعايممة الصممحية الكاملممة والشمماملة
واجملاني ممة .ولتلبي ممة ااتياج مما م اخلاص ممة ،ممة مراك ممز متخصص ممة وموظا ممون ذوو م ممؤهالت عالي ممة.
ويوجممد  30مركممزاً للطممب الناسممي البي ممداغوجي لرعايممة األشممخا ذوي اصعاقممة العقلي ممة و420
قاع ممة صع ممادة التأهيم م يف ممار الرعاي ممة الص ممحية األولي ممة يس ممتايد منه مما األش ممخا ذوو اصعاقم مة
البدنية  -احلركية .واستااد  25 000شخو من القات العم املتعلقة سص داع والتذوحل الا
الع نظمتها را طات األشخا ذوي اصعاقة.
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 -87ويش م ممار األ ا م ممال ذوو اصعاق م ممة يف مجي م ممع األنش م ممطة املوجه م ممة األ ا م ممال واملم م مراهقة
ويسمتايدون ممن احلمايممة العاممة ذا ما الراميممة ضممان ماسهم الشممام  .ويسمتايدون ،دو ما قيممود،
من النظمام المو للتعلميم الشمام واجملما  ،مبما يف ذلما التعلميم اخلما املتماح ملمن لمديهم نموع ممن
اصعاقممة العقليممة و تمماجون رعايممة متخصصممة .ووعم م و ارة التعلمميم مممن أج م سممة مسممتوم
عممداد املدرسممة غممر قي م قممدر أكممّب مممن اجلممودة يف ا هتمممام سأل اممال ذوي ا اتياجممات
التعليمية اخلاصة .ويكام هلمم احلصمول علمى الوسماس التكميليمة المع ويسمر مشماركتهم يف اجملتممع.
ويشم ذلا ،ضمن وسهيالت أخرم ،عمليات وكييم الطعمم القموقعي واأل مراق ا صمطناعية
وفقاً اتياجات ك فرد.
 -88و سن مستوم الرايضة األوملبية لألشمخا ذوي اصعاقمة يف كموس ،تموفد هياكم نيليمة
وو نيممة ،وهممو ممما مكممن الرايضممية الكممو ية مممن ااممتالل املروبممة  18يف سممبورة امليممداليات خممالل
األلعاإ األوملبية لألشخا ذوي اصعاقة لعام .2016
 -89وجممرم ال كيممز شممك خمما علممى اسممتاادة األشممخا ذوي اصعاقممة مممن وكنولوجيممات
املعلومممات وا وصمما ت اجلديممدة .ووممدرن ن موادي الشممباإ للحواسمميب واصلك ونيممات يف راوهمما
خمدمات لأل اممال ذوي اصعاقممة نواعهمما املختلاممة ،مممع وركيممز جهودهمما علممى اسممتحدا ،رويممات
وعليمية وألعاإ وعليمية وواقياية.

ابء -احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية
احلق يف الصحة
 -90واصلت كوس سة نوعية نظامهما الصمحي ،تموفد التغطيمة الشماملة واملسماعدة اجملانيمة.
وهممي أفض م لممد مممن ايممج نسممبة األ بمما عممدد السممكان ،وفق ماً ملنظمممة الصممحة العامليممة .ويف
عممام  ،2015لممه متوسممط العمممر املتوقممع عنممد الممو دة  78,4سممنة .و لممه معممدل وفيممات األ اممال
الممذين وق م أعمممارهم عممن سممنة وااممدة  4,3لك م أل م مولممود اممي .و ظممى متا عممة ممر م األم
والطا م سألولويممة يف نظممام الرعايممة الصممحية .ويف عممام  ،2016اخنا م معممدل وفيممات األ اممال
دون سن اخلامسة  5,5لك  1 000مولود اي .و لغت نسبة البقا علمى قيمد احليماة لمدم
ه ممذه الائ ممة العمري ممة  99,4يف املاس ممة .و ممري نس ممبة  99,9يف املاس ممة م ممن ال ممو دات يف مؤسس ممات
الرعاية الصحية.
 -91ولدم كوس  493 368عامالً يف قطاع الصحة .ويبله معمدل األ بما لكم 10 000
نسمة  ،80,2ومعدل أ با األسنان  15ومعدل املمرضة .79,3
 -92ويعمم  12 883بيبماً يف  10 782عيممادة ومستوصممااً يف اجملتمعممات اتليممة .ووكام
الرعاية الطبية الشاملة ملا نسبته  100يف املاسة من السكان(.)11
 -93واسممتمر وعميم البحممج يف وممال اللقااممات ضممد وموعممة فدوسممات منهمما الكمولدا ومحممى
الضممنا وفممدوس نقممو املناعممة البشمرية .ووعممز مسممتوم البحممج واصنتممان يف ومماا التكنولوجيممات
واألدويممة اجلنيسممة ووواص م عطمما األولويممة لمّبام سلغممة األثممر ،منهمما ولمما املتعلقممة طممب القلممب،
والسر ان ،و ب الكلى ،و ب العيون ،و راعة األعضا .
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 -94و ممري ولقممي األ اممال الكممو ية ضممد  13مرض ماً ،يف ممار ممر م للتحصممة يم معممد مممن ممة
ال مّبام األكاممر وغطيممة يف العممامل ،يعتمممد نسممبة كبممدة علممى اللقااممات املنتجممة يف البلممد .وجممرم القضمما
على  14مرضاً معدايً ،و وطرح وسمعة أممرا أخمرم مشماك صمحية لكمون معمد ا أد ممن 0,1
لك  100 000نسمة ووبله معد ت انتشار مخسة أمرا مستوايت منخاضة جداً(.)12

 -95و سنت أيضاً رام التصمدي لألو ئمة ،ممع عطما األولويمة لرعايمة األمهمات واأل امال،
وعالن أمرا األ اال املزمنة ،ورعاية األ اال ذوي اصعاقة وضحااي الكوار ،الطبيعية.
 -96ووع م ممز ال م ممّب م ال م ممو ملكافح م ممة األمم م مرا املنقول م ممة جنس م ممياً وف م ممدوس نق م ممو املناع م ممة
البشرية/اصيد  ،الذي اق نتاس ملحوظة .وأجري سنوايً أكار من مليو اختبار لادوس نقو
املناعة البشرية ،وهو ما كان له أثر ايب يف ايدة نسبة األشخا الذين يعرفون االتهم .ووبلمه
نسمبة انتشمار فمدوس نقمو املناعمة البشمرية/اصيد مة السمكان امل اوامة أعممارهم ممة  15و49
سنة  0,27يف املاسة ،ويكا العالن املضاد للادوسات العكوسة لك من تان ليه.
 -97ويف عام  ،2015كانت كوس أول لد يف العامل ينال شهادة اع اق من منظممة الصمحة
العاملية سلقضا على انتقال فدوس نقو املناعة البشرية ودا الزهري من األم الطا .

 -98وورمممي جهممود احلكومممة مواصمملة كاالممة ا سممتاادة الكاملممة مممن اخلممدمات الصممحية،
ورفع املؤشرات ،وجع نظام الرعاية الصحية الكويب متسماً سلكاا ة وا ستدامة ملواصلة وطويره،
سعتبممار ذلمما سمميداً للكرامممة اصنسممانية واصنصمماق .و لغممت امليزانيممة املخصصممة للصممحة العامممة
والرعاية ا جتماعية  10 369 400 000مليون يزو ،وهو ما ا  20,3يف املاسة من وموع
الناقممات اجلاريممة ،ويف الوقممت ذاوممه  12,0يف املاسممة مممن النمماو اتلممي اصمجمماا .واملبلممه احلقيق مي
املنا هو  10 650 100 000مليون يزو ،أي اواا  20,5يف املاسة.
احلق يف التعليم

()13

 -99اسمتمر عطمما األولويممة لتهيئممة الظممروق املاديممة و عممداد رأس املممال البشممري الممال م لضمممان
وعلي ئم جيرد وشام ووا للجميع يف مجيع مراا التعلميم ،غم النظمر عمن نموع جمنس الطمالإ
أو أفراد أسرهم ،أو لوهنم ،أو دخلهم األسري ،أو دينهم ،أو راسهم ،أو أفكارهم السياسية.
 -100ووفقاً للتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعمام  ،2015المذي أعدومه اليونسمكو ،وعتمّب
ك م مموس البل م ممد الواي م ممد يف أمريك م مما الالويني م ممة ومنطق م ممة البح م ممر الك م ممارييب ال م ممذي اس م ممتطاع ،خ م ممالل
الام ة  ،2015-2000قيم مجيممع األهممداق الشمماملة خلطممة التعلمميم للجميممع ،وقممد اقم هممذه
الغاية سلكاد ثلج دول العامل .واعتمّب هذا التقرير كوس لداً اق مستوم عالياً يف وطموير التعلميم،
وصممناها يف املروبممة  28عاملي ماً يف مؤشممر وطمموير التعلمميم للجميممع .واع م ق التقريممر أيض ماً ن كمموس
أا ممد البل ممدان ال ممع اقق ممت أعل ممى مس ممتوم م ممن التك ممافؤ ممة اجلنس ممة يف قط مماع التعل مميم .ويبل ممه
معدل اصملام سلقرا ة والكتا ة ة األ اال والبمالغة مممن وم اوح أعممارهم مة  10سمنوات و49
سنة  99,8يف املاسة(.)14
 -101ويبل ممه مع ممدل التس ممجي الص ممايف يف مرال ممة التعل مميم ا ت ممداسي  99,0يف املاس ممة واملع ممدل
اخل ممام  104,8يف املاس ممة .ويبل ممه املع ممدل يف مرال ممة التعل مميم الا ممانوي األساس ممي  90,0و 97,5يف
املاسة ،على التواا .ويف مرالة التعليم الاانوي ،يبله املعمدل الصمايف واملعمدل اخلمام  83,3و97,6
يف املاسة ،على التواا.
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 -102ووؤكممد النت مماس املسممجلة يف و ممال وعل مميم ذوي ا اتياجممات اخلاص ممة فعاليممة اجله ممود ال ممع
وبم ممذهلا كم مموس مم ممن أج م م قي م م وكم ممافؤ الام ممر جلميم ممع األ ام ممال وامل م مراهقة وكاالم ممة أي وشم ممك
ا ختالفمات يف النممو البمد والعقلمي واحلسمي عقبمات أممام انمدماجهم يف اجملتممع .وووجممد 365
مدرسة لتعليم ذوي ا اتياجات اخلاصة ،يبله عدد املسجلة هبا  37 025االً ومراهقاً.
 -103وومعممز التاقيم يف وممال اقمموحل اصنسممان نيدران مضممامة متعلقممة هبمما يف املنمماه الدراسممية يف
تل م مراا م التعلمميم وبع ماً ملسممتوم ممو الطممالإ ونضممجهم املعممريف .ووو ممدت الصمملة مبواضمميع ما م
املساواة ة اجلنسة ،واقوحل الطا  ،واحلياة اجلنسية ،والتنمية املستدامة ،ضمن مواضيع أخرم(.)15
احلق يف الثقافة
 -104ري وشمجيع ووعزيمز الانمون والعلموم جبميمع أشمكاهلا واامز اريمة اص مداع الام واألديب،
كج ممز م ممن احلقم موحل الاقافي ممة .ووواص مملت كاال ممة اس ممتاادة الس ممكان عل ممى أت ممو كامم م م ممن الان ممون
واآلداإ ،واختذت جرا ات متعددة ورمي صون الاقافة الو نية ومحايتها و ثرا قيمها.
 -105ووشممجع السياسممة الاقافيممة الكو يممة دمممان السممكان يف تلم العمليممات يف وممال الاقافممة ،ووركممز
علممى محايممة احلقمموحل الاقافيممة وعلممى وشممجيع املشمماريع الراميممة صممون اهلويممة وعلممى ضمممان احلا ماظ علممى
ال ا ،ووعزيز اصنتان الا واألديب واص داعي يف مجيع اجملا ت.
 -106و ة شبكة واسعة من املؤسسات الاقافية وتمأل ممن دوئر للاقافمة ومكتبمات ومتماا وخمزا ت
للكت ممب .ووكام م ا س ممتاادة الكامل ممة م ممن التعل مميم الام م يف املرال ممة ا تداسي ممة واملتوس ممطة والعلي مما والرعاي ممة
املتخصص ممة ملختلم م شم مراس الس ممكان واجلماع ممات احلامل ممة للاقاف ممة الش ممعبية التقليدي ممة .و ممري وش ممجيع
املعممار واملهرجمما ت والنممدوات الدوليممة وأايم املشمماركة يف تل م التظمماهرات الانيممة .وعلممى غ مرار ذلمما،
ممري ونايمذ مشمماريع وسمماهم يف ال فيممه الصممحي واملممأمون والشممام والتاقياممي لأل اممال واملمراهقة واجملتمممع
كلممه صمماة عامممة .ولتحقيم هممذه األهممداق ،ومموفر الدولممة الكو يممة التممدريب لممآل ق مممن مدرسممي الانممون
الذين يعملون يف املدارس التا عة لنظام التعليم العام ويف اجملتمعات اتلية.
 -107واهل ممدق املت مموخى ه ممو وقري ممب اخل ممدمات الاقافي ممة م ممن امل م موا نة واا ممز مش مماركتهم .ويف ه ممذا
الصممدد ،يوجممد أكاممر مممن  2 500مم ررون نيم ق لألنشممطة الاقافيممة ارسممون نشمما هم يف اجملممالس الشممعبية
ويف أماكن معات السكان .و ة  360مشروعاً اجتماعياً  -ثقافياً.
 -108ويش ممك احلا مماظ عل ممى الم م ا ،الاق ممايف ال ممو أا ممد الشم مواغ األساس ممية للدول ممة .ووعتم ممد
سياسممات و مرام حلمايممة ال م ا ،الاقممايف واملممادي وغممد املممادي والطبيعممي .ويف عممام  ،2016صممدرت
عممال ت سعتبممار موسمميقى السممون ( )El Sonورقصممة الرومبمما ( )La Rumbaوالشممعر الشممعيب الشمماوي
الكويب ( )El Repentismoو قوس القمرا ات األد يمة يف مصمانع التبمه ( )Lecturas de Tabaqueríaومرا ً
و نياً .وأعلن دران  504معامل ضمن املعامل األثرية الو نية واتلية واملنا اتمية.
 -109و ممة شممبكة واسممعة مممن املتمماا (أكاممر مممن  318متحاماً يف مجيممع أأتمما البلممد) وضممم ثممروة مممن
ال ا ،الو سقي ال مقيرم للغاية.
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احلق يف العمل ويف الضمان االجتماعي واملساعدة االجتماعية
 -110يف عممام  ،2016لممه عممدد العمماملة  4 591 100ش مخو ،ومعممدل البطالممة  2,0يف
املاس م ممة .ويف الع م ممام ذاو م ممه ،كان م ممت غالبي م ممة الع م مماملة وم م مزال و ك م ممز يف القط م مماع احلك م ممومي نس م ممبة
هم م ممزت  71,05يف املاسم م ممة ،رغم م ممم أن نسم م ممبة العمالم م ممة يف القطاعم م ممات غم م ممد احلكوميم م ممة ارواعم م ممت
 28,95يف املاسة.
 -111و ممدق التحممو ت احلاصمملة يف البيئممة ا قتصممادية للبلممد ،يف ممار عمليممة ممديج مموذن
سممة النظممام ا شم اكي وجعلممه مسمتداماً يف ظم الظممروق الراهنممة .و يتعلم األمممر
التنميمة،
مبمما يسمممى عممادة يف لممدان أخممرم "العممالن سلصممدمة" .ووفق ماً لممذلا ،مل ي م أي عام م ليواجممه
مصده لواده.
 -112ويف ممار عملي ممة ع ممادة وو ي ممع العم ممال ،وكام م احلماي ممة للمتض ممررين م ممنهم ،م ممن خ ممالل
عرو عم  ،ووغيد مكان العم  ،وضما ت األجر ،واملساعدة ا جتماعية عند ا قتضا .
 -113ووعتمد سياسات لتعزيز الار املتااة صدمان الشباإ يف سوحل العمم  ،وللمسماتة يف
استقرارهم امله وكذلا يف ودريبهم(.)16
 -114ويف عممام  ،2015لغممت ناقممات ميزانيممة الضمممان ا جتممماعي  5 635مليممون يممزو ،اسممتااد
منها  1 675 225شخصاً .وفيما يتعل سملتقاعدين ،اصلت ايدة يف متوسط املعا التقاعدي.
 -115و ممدق هممذه السياسممات وعزيممز املسمماواة ووكممافؤ الاممر وومموفد احلمايممة ملممن هممم يف
أمممس احلاجممة ليهمما .و ممدر اصشممارة ضمممنها وقممدث اصعمما ت األسممر العمماجزة ماليماً غممر
املساتة يف ا أ ممة السمكن ،ودعمم جهمود األسمر لبنما مسماكنها و صمالاها وصميانتها ،وونايمذ
سياسة القرو املصرفية ،وخا أسعار أكار من  122مادة من مواد البنا .
احلق يف الغذاء
 -116ومزال اصجمرا ات الراميممة ضممان احلم يف الغممذا واألمممن الغمذاسي للسممكان مممن ممة
أولمموايت السمملطات الكو يممة .وون يا مذ سياسممات ورم مي ضمممان و موافر األغذيممة واحلصممول عليهمما
واستخدامها على أتو سليم.
 -117ووواص م احلكومممة كاالممة اصممول مجيممع السممكان علممى امل مواد الغذاسيممة األساسممية سممعا ئر
مدعومة ،صرق النظر عن الدخ املادي لك شخو وأسروه.
 -118ويسممتمر ونايممذ اخلطممة الشمماملة للوقايممة واحلممد مممن فقممر الممدم سممبب نقممو احلديممد ،الممع
وستهدق األ اال والنسا احلوام  ،وهو ما أاتح اص قما علمى معمد ت همذا اخللم التغمذوي يف
مسممتوايت منخاضممة للغايممة .و ممة أيض ماً خدمممة التغذيممة املدعومممة لكبممار السممن واألشممخا ذوي
اصعاقمة وغممدهم مممن األشممخا املعرضممة للخطممر .ووناممذ مشمماريع ممدعم مممن اليونيسممي و ممر م
األغذيممة العمماملي ،وسمماهم يف وقلمميو مشمماك التغذيممة لممدم األ اممال األشممد عرضممة للخطممر ولممدم
النسا احلوام .
 -119وأدخلت وعديالت هبدق سة مردوديمة القطماع الزراعمي ،و لمو مسمتوايت أعلمى ممن
اصنتان اتلي ،وا ستعاضة عن الواردات ممن األغذيمة ،ووعزيمز القمدرة علمى التكيم ممع الظمروق
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البيئي ممة ،واحلا مماظ عل ممى التم موا ن اصيكول مموجي ،و نش مما روا ممط أق مموم ممة القط مماع الزراع ممي وسق ممي
القطاعات ا قتصادية.
 -120ومبوجب مرسوم القانون  300املتعل تسليم األراضي على أساس ا ا نتاماع ،سملم،
اممىت أاير/مممايو  ،2015غممر نتممان املمواد الغذاسيممة ،أكاممر مممن مليممون و 700ألم هكتممار مممن
األراضي على أساس ا ا نتااع أكار من  200أل شخو.
احلق يف السك الالئق
 -121ظهرت يف السنوات األخدة النتاس اص ا ية للتدا د املعتمدة هبدق ضاا ا ع املرونمة
عل ممى اصج م مرا ات املتعلق ممة نق م م ملكيم ممة املس مماكن ،وهب ممدق ايدة املب مماله والتس ممهيالت املصم ممرفية
واصعا ت املقدمة األشخا الطبيعية لبنا مساكنهم.
 -122ومنذ د نااذ ا وااحل رقم  7387للجنة التنايذية جمللس المو را "نظمام ممن اصعما ت
لألشممخا الطبيعيممة للقيممام عمممال نمما مسمماكنهم" ،جممرت املوافقممة علممى أكاممر مممن 63 000
عانة مالية( )17وسلم أكار من ليون يزو املسمتايدين؛ وممن هلمذا الغمر  200 000قمر
مبلغهمما  1 800مليممون يممزو؛ و يممع أكاممر مممن  57 000مسممكن ووهممب أكاممر مممن 157 000
منزل خر.
 -123و م مماو مبلم ممه املبيعم ممات السم ممنوية مل م مواد البنم مما  2 300مليم ممون يم ممزو .وسم مملمت الدولم ممة
سنوايً  10 000مسكن سعار مدعومة السكان.
 -124وجرم خالل الا ة املمتدة ما ة كمانون األول/ديسممّب  2016ونيسمان/أ ري 2017
سممن ق موانة عديممدة لتيسممد وسممليم مسمماكن يف ممور البنمما السممكان ليتم موا نا همما ناسممهم،
والغر من ذلا نق ملكية املساكن اجلاري ناؤها والباله عددها  16 887مسكناً ،و صمدار
السندات القانونية مللكية  20 021مسكناً ،وا ع اق سحل المداسم يف ملكيمة مسمااة املسمكن
للمتضممررين مممن الظ مواهر املناخيممة ،فض مالً عممن نق م ملكيممة املسمماكن املمنواممة مممن قب م الدولممة أو
الوادات السكنية األساسية الع وتيحها سعار مدعومة(.)18
تعزيز التعاون والتضام الدوليني
 -125وقمميم كمموس أواصممر التعمماون الوثيم مممع العديممد مممن لممدان املنطقممة والعممامل .و ممدر اصشممارة
ونايممذ مشمماريع يف ممار وعزيممز ومحايممة احلقمموحل ا قتصممادية وا جتماعيممة ،و سمميما يف ومماا الصممحة
والتعليم ،فضالً عن التعماون التقم يف تلم اجملما ت .واسمتاادت ممن همذا التعماون الائمات األشمد
ارما ً يف كاد من البلدان النامية ،مبا فيها السكان األصليون والنسا واألشخا ذوو اصعاقة.
 -126ومنمذ دايمة التعمماون يف مطلمع عهمد الاممورة الكو يمة ،قممدم أكامر ممن مليممون كمويب خممدمات
يف  186لداً.
ا عمه اصنسمما والقمماسم
 -127و لمى التعمماون درجمة أكاممر أتيممة يف قطماع الصممحة ،سلنظممر
على ما وفرومه الامورة ممن التمدريب الشمام للمموارد البشمرية .وووضم البيما ت التاليمة اجمم وعماون
كمموس يف هممذا اجملممالة وقممدث العممالن داخ م املستشممايات أكاممر مممن  1 500مليممون م مري ؛
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و نقمماذ أرواح أكاممر مممن  6ماليممة و 500ألم شممخو؛ و جمرا أكاممر مممن مليممونة و 900ألم
عملية و دة؛ و جرا أكار من  10مالية عملية جرااية.
 -128وأنق م ممذ األخص م مماسيون الكو ي م ممون أو ص م ممححوا مص م ممر  2 780 467شخص م ماً يف ل م ممدان
عديممدة ،يف ممار ممر م "عمليممة املعجممزة" ،الممذي اسممتااد يف سممياقه مممن عمليممات جلرااممة العيممون
سجملان  3,4مالية شخو يف  34لداً.
 -129وشاركت كوس مع لدان أخمرم ومنظممة الصمحة العامليمة يف مكافحمة فمدوس يبمو يف أفريقيما
الغر يمة .وقمدم أكامر مممن  250متعماو ً يف ومال الصممحة ممن لموا "هنممري ريم " الطميب( )19خممدمات يف
أكاممر املنمما وضممرراً( .)20ومنحممت منظمممة الصممحة العامليممة جمماسزة الممدكتور ا جونممه  -وو التذكاريممة
للصحة العامة هلذا اللوا  ،وذلا اع افاً عمله التضام يف اا ت الكوار ،واألو ئة اخلطدة.
 -130وشاركت كوس ،سلتنسي مع منظمة الصمحة العامليمة ،يف ونايمذ مر م ئ وقماسي يف البلمدان
األفريقية غد املتضررة من وس يبو  ،وكذلا يف أمريكا الالوينية ومنطقة البحر الكارييب.
 -131ويعم م ا مواا  49 000متعمماون كممويب مممن قطمماع الصممحة يف  63لممداً .وشممار عممدد
كبد منهم يف عاتة أو ثال ،عاات أو أكار.
 -132ويشم التعاون الكويب يف وال التعليم تل املستوايت التعليمية .ومنذ عمام ،2004
جرم ووسميع نطماحل التعماون يف ومال نيمو األميمة ومرالمة مما عمد نيمو األميمة ممن خمالل الّب ومة
الكو ية "نعم ،أ أستطيع" و"نعم ،أستطيع املواصلة" .ومكن ر م "نعم ،أ أستطيع" ،احلاسز
على جاسزة اليونسكو "امللا سيجونه" ،من وعليم  9 530 248شخصاً يف أكار من  30لداً
ومن وعليم  1 346 082شخصاً يف مرالة ما عد نيو األمية.
 -133واممىت املوسممم الدراسممي  ،2016-2015ختممرن مممن امل مدارس الكو يممة  73 548الب ماً
أجنبياً .وكان  18 798منهم من خر ي مدارس التعليم الاانوي العماا والتعلميم التقم املتوسمط؛
و 53 714م ممن خر ممي مؤسس ممات التعل مميم الع مماا 34 205 ،م ممنهم يف و ممال العل مموم الطبي ممة.
وينتمممي  87,3يف املاسممة مممن اخلممر ة لممدان أمريكمما الالوينيممة ومنطقممة البحممر الكممارييب وأفريقيمما
جنويب الصحرا .
 -134ويقدم أكار من  1 740مهنياً يف قطاع التعليم الكويب خدما م يف  17لداً يف أمريكا
الالوينيممة ومنطقممة البحممر الكممارييب وأفريقيمما .ويممدعمون مرام مروبطممة سلرعايممة الشمماملة يف مرالممة
الطاولممة املبك مرة ( ممر م علرممم ا نمما) ،ومبعاجلممة املشمماك املطرواممة يف عمليممة وعلمميم ووعلممم العلمموم
(الرايضمميات والاي مزاي والكيميمما ) يف التعلمميم اصعممدادي ،والتعلمميم التق م وامله م  ،ووعلمميم الكبممار،
ووعليم ذوي ا اتياجات اخلاصة.
 -135ووضممعت كمموس خّبا مما امل اكمممة يف وممال التصممدي للك موار ،،و سمميما للظ مواهر املاسيممة
واملناخية اجلوية الشديدة واألو ئة ،ت وصرق لدان املنطقة واجملتمع الدوا.

رابعا -تعاون كواب م آليا األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 -136لممدم كمموس سممج اافم يف وممال التعمماون مممع مجيممع ليممات اقمموحل اصنسممان الممع وسممتند
مباد عاملية وغد متييزية.
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 -137وواص م م البل ممد الوف مما سلتزاماو ممه ووعهداو ممه الدولي ممة مبوج ممب املعاه ممدات الدولي ممة حلق مموحل
اصنسان .وكوس ،كما سبقت اصشارة ،دولة رق يف  44صكاً من هذه الصكو (.)21
 -138ووعممز احل موار اص ممايب مممع اهليئممات املنشممأة مبوجممب املعاهممدات الدوليممة حلقمموحل اصنسممان.
و ذل البلد جهوداً كبدة للوفا سلتزاماوه فيما يتعل نيعداد التقارير ووقد ها هذه اهليئات.
 -139ومنممذ اجلولممة السمما قة مممن ا سممتعرا الممدوري الشممام  ،قشممت كمموس وقاريرهمما أمممام اللجنممة
املعني ممة سلقض مما عل ممى التميي ممز ض ممد املم مرأة ،وجلن ممة اق مموحل الطام م  ،واللجن ممة املعني ممة ر مما ت ا ختا مما
القسري .ووستعد ملناقشة وقريريها الدورية اللمذين قمدمتهما اللجنمة املعنيمة رقموحل األشمخا ذوي
اصعاقة وجلنة القضا على التمييز العنصري .و ري يف الوقت الراهن عداد وقارير دورية أخرم.
 -140ووؤكد احلكومة الكو يمة راد ما ملواصملة ووجيمه دعموات لمزايرة البلمد املكلامة مو ايت
يف ار اصجرا ات اخلاصة جمللس اقوحل اصنسان املنشأة على أسس غد متييزية.
 -141وكممدلي علممى هممذا ا لت مزام ،ارت البلم ممد يف عممام  2017املقممررة اخلاصممة املعنيممة جبوانممب
اقوحل اصنسان لضحااي ا ار سألشخا  ،سيما النسا واأل اال ،واخلبمدة املسمتقلة املعنيمة
رقوحل اصنسان والتضامن الدوا.
 -142و مماف البل ممد أيض م ماً عل ممى عالق ممات التع مماون الوثي م م م ممع تل م م املنظم ممات اصنس ممانية
ومنظمممات اقمموحل اصنسممان يف مجي مع أأتمما العممامل ،س موا يف قليمهمما أو يف ممار عاممات التعمماون
البلد سنوايً مئات من ممالي املنظمات احلكومية الدولية واملنظممات غمد احلكوميمة،
الدوا .ويزور م
مبن فيهم كبار مديري منظمة األمم املتحدة.
 -143وي ممزداد وو ممد عالق ممات التع مماون التقليدي ممة واص ا ي ممة القاسم ممة ممة ك مموس واللجن ممة الدولي ممة
للص ممليب األمح ممر .فق ممد وع ممز وب ممادل اخلم مّبات واحلم موار الان مماسي البن مما ش ممأن املس مماس ال ممع ظ ممى
س هتمام املش يف اجملال اصنسا ؛ و ري وطوير رام وأنشطة للتعاون يف عدد من اجملا ت،
و سيما وعزيمز القمانون المدوا اصنسما  .ويف عمام  ،2015و نما علمى دعموة ممن اكوممة كموس،
البل م ممد .ونظ م ممم يف هاف م مما  ،يف
ق م ممام رس م مميس اللجن م ممة الدولي م ممة للص م ممليب األمح م ممر م م مزايرة عم م م م
عممامي  2015و ،2017لقمما ان دوليممان شممأن القممانون الممدوا اصنسمما  ،سلتنسممي مممع املندو يممة
اصقليمية للجنة الدولية للصليب األمحر يف ملكسيا وأمريكا الوسطى وكوس.
 -144وواص ممالو كوس دعمهم النشيط لعم ولس اقوحل اصنسان واللجنمة الاالامة للجمعيمة
العامممة فيممما يتعلم تعزيممز مجيممع احلقمموحل علممى أتممو فعممال؛ وعارضموا سسممتمرار نيمماو ت ا سممتغالل
السياسي هلاوة اهليئتة.
 -145ووواصم م ك مموس وق ممدث وّبع ممات
وقدمت خر وّبعا ا ليها يف عام .2017

ماوض ممية األم ممم املتح ممدة الس ممامية حلق مموحل اصنس ممان.
ر

 -146و م ممري سنتظم ممام وقم ممدث املعلومم ممات الم ممع وطلبه م ما اصج م مرا ات املواضم مميعية جمللم ممس اقم مموحل
اصنسممان .ويقممدم البلممد شممك داسممم ردوداً علممى ا سممتبيا ت وغدهمما مممن لبممات املعلومممات الممع
يلها ليه املكلاون و ايت يف ار اصجرا ات اخلاصة.
 -147ووفا ً س لتزام ني الع عامة اجلمهور على نيتوم وقرير كوس املقمدم ليمة ا سمتعرا
الدوري الشام ونتاس هذا ا ستعرا  ،ناذت جرا ات وواصم عديمدة .فقمد نشمر التقريمر علمى
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املوقع الشبكي لو ارة الشؤون اخلارجية .وسصضافة ذلا ،نشرت منظمات من اجملتمع املد ،
ما اجلمعية الكو ية لألمم املتحدة ،أيضاً التقرير ونتاس استعراضه.
 -148ونظمت القات دراسية واجتماعات والقمات عمم ممع ممالمي منظممات اجملتممع املمد
لتعميم نتاس ا ستعرا الدوري الشام وسد عملية ونايذ التوصيات املقبولة ،فضالً عن وعماون
كوس مع هيئات معاهدات اقوحل اصنسان وغدها من ليات األمم املتحدة حلقوحل اصنسان.
 -149ونظممم منتممدم علممى شمبكة اصن نممت شممأن اقمموحل اصنسممان يف كمموس ،نوقشممت يف مماره
ووصمميات قممدمت خممالل ا سممتعرا الممدوري الشممام وأخممرم مممن قبم هيئممات معاهممدات اقمموحل
اصنسان .وشار نشا يف هذا املنتدم ممالون للحكومة وملنظمات اجملتمع املد .
 -150ونظمت أنشطة للتعري سلصكو الدولية حلقوحل اصنسان الع انضمت ليها كوس ومبا
يقوم ه البلد من أج الوفا تنايذها.

خامسا -األولوت والعوائق
 -151وتما أولوايت كوس يف وال اقوحل اصنسان فيما يلية
وعزيز النموذن ا قتصادي وا جتماعي الكويب للتنمية ا ش اكية وونايذ اخلطة
(أ)
الو نية للتنمية ا قتصادية وا جتماعية اىت عام  2030على أتو مر ئ ؛
(إ) مواص مملة وو ي ممد اص ممار الق ممانو واملؤسس ممي لتعزي ممز اق مموحل اصنس ممان ومحايته مما
ومواصلة ووسيع نطاحل العدالة ا جتماعية؛
(ن)

مواصلة وعزيز اقوحل اصنسان كلها للجميع ومحايتها؛

(د) مواصمملة سممة النظممام السياسممي الكممويب ،مممع الممدفاع عممن قمميم اجملتمممع الكممويب
والوادة الو نية ،ووشجيع ورسيخ الد قرا ية؛
(ه)
الاقافية؛

(و)

مواصلة وعزيز املشاركة الشعبية يف العمليات ا نتخا ية وعمليات صنع القرار؛
مواصمملة ووسمميع نطمماحل سممب اصممول مجيممع األشممخا

علممى املعلومممات وامل مواد

( ) مواص مملة املطالب ممة نيهن مما احلص ممار ا قتص ممادي والتج مماري وامل مماا ال ممذي وارض ممه
اكوممة الممو ايت املتحمدة علممى كموس ،والممذي كمادت الممدول األعضما يف األمممم املتحمدة أن مممع
علممى دانتممه .فهممذا احلصممار ينتهمما اقمموحل اصنسممان للشممعب الكممويب كلممه ويص مني ضمممن أفعممال
اصسدة اجلماعيم ممة ،مبقتضم ممى أاكم ممام اوااقيم ممة جني م م لعم ممام  1948ملنم ممع جر م ممة اصسدة اجلماعيم ممة
واملعاقبة عليها؛
(ح) مواصمملة املسمماتة يف وعزيممز نظممام األمممم املتحممدة حلقمموحل اصنسممان مممع التشممبج
مبباد املوضوعية واحلياد وعدم ا نتقاسية؛
( ) مواص مملة التع مماون ال ممدوا م ممع لي ممات األم ممم املتح ممدة حلق مموحل اصنس ممان ووق ممدث
مساعد ا التضامنية املتواضعة لدان أخرم.
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 -152ووتما املشاك والعقبات الع مول دون وعزيمز ومحايمة اقموحل اصنسمان يف كموس درجمة
أكّب فيما يلية
(أ)

استمرار سياسة احلصار الع ونتهجها احلكومات األمريكية املتعاقبة؛

(إ) وجممود القاعممدة البحريممة األمريكيممة يف خلممي غوانتمما مو ،وهممو جممز مممن اصقلمميم
الممو ااتلتممه الممو ايت املتحممدة رغمماً عممن رادة الشممعب الكممويب ،ووممدير فيممه مركممز ااتجمما غممد
قانو ونتها فيه اقوحل اصنسان؛
(ن) ما يشن ضد كوس من محمالت سياسمية  -عالميمة وش رموه أو وزيم واقمع البلمد،
غر فر را سلبية شأن الد قرا ية يف كوس ومتتع الكو ية رقوحل اصنسان؛
نيد الو ايت املتحمدة ومتويلهما واسمتخدامها لعممال ممن أجم وقموي النظمام
(د)
الدستوري الكويب وختريبه ،وذلا يف انتها صارخ حل الشعب الكويب يف ارية وقرير املصد.

سادسا -االستنتاجا
 -153رغممم ظممروق التخلم املوروثممة عممن املاضممي ا سممتعماري وا سممتعماري اجلديممد ،واحلصممار
الممذي وواص م الممو ايت املتحممدة فرضممه علممى الشممعب الكممويب ،ووجممود نظممام اقتصممادي دوا غممد
عممادل وغممد متكمماف متيم علممى كمموس ا نممدمان فيممه ،واألثممر املممدمر لألعاصممد وغدهمما مممن الظمواهر
الطبيعية ،فقد استطاع الشعب الكويب ارا وقدم مهم ومواصلة وعزيز و وه الاورية هبمدق نما
وتمع أكار عد ً وارية ود قرا ية ووضامناً ومشاركة وا دهاراً.
 -154ووقوم قوانة دولة كوس ومؤسسا ا واملهام املنو ة هبما علمى ممارسمة األغلبيمة العظممى ممن
العمال واملاقاة واملهنيمة والانمانة للسملطة .ويوجمد يف كموس وتممع ممد نشمط وواسمع النطماحل.
ويش ممار الكو ي ممون عل ممى أت ممو فع ممال ومن ممتظم يف عملي ممات ص ممنع القم مرار ،ل مميس فق ممط يف اجمل ممالة
السياسي وا نتخايب ،كذلا يف اجملا ت ا قتصادية وا جتماعية والاقافية.
 -155ووشممك سياسممة العممدا واحلصممار الممع ونهجهمما احلكومممات األمريكيممة املتعاقبممة مماه كمموس
عاسقماً خطمداً لتمتممع الكممو ية علممى أتممو كامم رقمموحل اصنسممان واحلمرايت األساسممية ،مبمما يف ذلمما
احل يف احلياة والسلم وارية وقرير املصد والتنمية.
 -156ووتعاون كوس مع جرا ات منظومة األمم املتحدة و ليا ا غمد التمييزيمة املنطبقمة عامليماً يف
وممال اقمموحل اصنسممان .ووؤكممد اسممتعدادها للمضممي قممدماً يف التعمماون الممدوا واحل موار احلقيقممي يف
وال اقوحل اصنسان.
 -157وسيواص الشعب الكويب متسكه سلاورة ودفاعمه عنهما ،ألهنما م يكنمت مجيمع األشمخا يف
البلمد مممن التمتممع سحلقمموحل املدنيمة والاقافيممة وا قتصممادية والسياسممية وا جتماعيمة .وسمميعم مممن أجم
ايدة فعاليتهمما ومردوديتهمما واسممتدامتها .وسيواص م كرامممة واعت مزا ووواضممع كاالممة اقوقممه يف اريممة
وقرير املصد ويف التنمية والسلم ،وسيعم من أج رسا نظام دوا عادل ود قرا ي ومنص .
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Notes
1 Ambos documentos reflejan la prioridad y atención que el Gobierno y el Estado Cubanos conceden a
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los derechos humanos. El documento Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de
Desarrollo Socialista, establece como uno de los principios de nuestro socialismo la garantía del
“ejercicio y la protección de los derechos y deberes económicos, sociales, culturales y cívicopolíticos, individuales y colectivos, conforme con la Constitución de la República y las leyes”. El
documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la
Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, aborda significativamente cuestiones de derechos humanos en
sus ejes estratégicos referidos al Gobierno Socialista y el Desarrollo humano.
También beneficia a las sancionadas a privación de libertad o sus sanciones subsidiarias o sujetas a
medida de seguridad que trabajan y que percibieron una remuneración económica en el término
establecido para el cómputo de la prestación.
La Fiscalía General de la República (FGR) se organiza de manera vertical en todo el territorio
nacional, siendo independiente de todo órgano local. Su labor en la protección de los derechos
ciudadanos tiene su fundamento legal en el artículo 63 de la Constitución, que confiere la posibilidad
de dirigir quejas y peticiones a las autoridades y recibir la atención o respuesta pertinente en un plazo
adecuado. La FGR presta atención a través de la comparecencia personal, la línea única, el correo
postal o la entrega de escritos, el correo electrónico y el portal web. El servicio de la línea única se
brinda a través del teléfono 0802 12345 durante las 24 horas los 7 días de la semana. La sección “El
Ciudadano” del portal web es otra vía utilizada para conocer sobre trámites pendientes en el país o
presentar quejas y reclamaciones sobre situaciones que requieren de la atención de esta institución.
Existe en el país un extenso sistema asociativo juvenil, que incluye a estudiantes de la educación
secundaria y universitarios, y a trabajadores de los diferentes sectores de la gestión económica estatal
y no estatal, al que los jóvenes se afilian voluntariamente y en el que desempeñan un rol decisivo en
la construcción de políticas sociales que les son inherentes y otras de trascendencia en el desarrollo de
la nación.
Cuba ocupa el lugar 11 en el “Índice de Desarrollo Juvenil” desarrollado por el Institute for Economic
& Peace de Londres. Encabeza la región de América Latina y el Caribe en este Índice que mide los
adelantos del Programa de Acción Mundial en Juventud y que está conformado por cinco variables
que tipifican la educación, la salud y el bienestar, la participación cívica, la participación política y el
empleo de las poblaciones jóvenes.
Desde diciembre de 2014 funciona una Red Nacional de Investigadores sobre Juventud que integran
en la actualidad 272 académicos y profesionales del trabajo con niños, niñas y jóvenes. Dicha red ha
logrado sistematizar el estudio de cuestiones relacionadas con estos grupos de población y llegar a
resultados relevantes para la construcción de plataformas de acción.
La población cubana alcanza 11 millones 239 mil 224 habitantes. La pirámide poblacional mantiene
un acelerado ritmo de envejecimiento. Las personas de 60 años y más representan el 19,8% de la
población.
En el marco del proceso de actualización del modelo cubano de desarrollo económico y social, se
creó una Comisión Gubernamental para atender y dar seguimiento a la implementación del
Lineamiento No. 116 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que expresa:
“Garantizar la implantación gradual de la política para atender los elevados niveles de envejecimiento
de la población…”.
Estos Círculos son una modalidad de atención y socialización de los adultos mayores en la
comunidad.
Las casas del Abuelo son instituciones sociales que brindan atención integral diurna a los ancianos
carentes de amparo filial en absoluto o de familiares que no pueden atenderlos durante el día. En estos
centros se les proporciona alimentación, asistencia médica y otros servicios de atención que satisfacen
las necesidades de estos adultos mayores y la demanda de familiares interesados en acceder a un
servicio de atención a tiempo parcial.
En Cuba nadie queda desamparado. El Estado Cubano garantiza, en todo el país, el traslado entre los
lugares de residencia y las unidades de salud correspondientes de todos los pacientes de hemodiálisis
para su tratamiento sistemático. Similar garantía existe para el traslado de niños con trastornos y
problemas serios de movilidad, lo que les permite asistir a escuelas especiales dispuestas en el país
para menores de edad con dichas afectaciones. Asimismo, se garantiza el traslado a medianas y largas
distancias de otras personas que requieren viajar desde su vivienda o centros de salud situados en
lugares lejanos o apartados de las ciudades, hacia hospitales especializados situados en las capitales
provinciales y La Habana.
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29 enfermedades transmisibles y formas clínicas están bajo control, 18 de ellas mediante vacunas.
Frente a los problemas económicos que afronta el país, agravados por el bloqueo impuesto por
Estados Unidos a Cuba y los huracanes que nos han azotado en los años recientes, el esfuerzo
mancomunado entre diferentes sectores ha permitido que las actividades docentes, investigativas,
deportivas y culturales se realicen adecuadamente. Los programas de cooperación internacional y de
intercambio permiten continuar desarrollando con calidad la formación de especialistas de alto nivel.
Se ha logrado mantener la realización de dos importantes congresos en la región de América Latina y
el Caribe en la esfera educacional: el Congreso “Pedagogía” y el Congreso “Universidad”. Ambos
favorecen que especialistas de alto nivel en el área de la educación intercambien experiencias y
buenas prácticas.
Los jóvenes cubanos poseen un alto nivel de instrucción, avalado por los estudios comparados
regionales que reportan que el 87,2% de la población joven cubana ostenta niveles educativos
alcanzados de enseñanza media superior y superior.
Especialistas cubanos, incluyendo del sector de la sociedad civil, han participado en foros, eventos y
cursos internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo en la Academia de Derechos
Humanos de Venecia 2017.
1 millón 551 mil 812 jóvenes integran la Población Económicamente Activa, lo que representa el
52,5% de la población joven total. El 95,2% de ellos está ocupado, la mayoría de ellos, al igual que en
la población total, en formas estatales de gestión laboral.
El Consejo de Ministros dictó el Acuerdo No. 8093, de 23/2/2017 que aprueba el nuevo "Reglamento
para el otorgamiento de subsidios a personas naturales interesadas en efectuar acciones constructivas
a su vivienda". Se emitieron la Resolución No. 61 del Ministro de la Construcción que establece el
“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUACIÓN DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA
VIVIENDA EN EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS PERSONAS NATURALES, CON
DESTINO A ACCIONES CONSTRUCTIVAS EN SU VIVIENDA”, de fecha 24 de marzo de 2017
y la No. 114/17 de la Ministra de Finanzas y Precios, igualmente vinculada al tema pues establece el
“PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAS
NATURALES INTERESADAS EN REALIZAR ACCIONES CONSTRUCTIVAS EN SU
VIVIENDA”.
Decreto Ley No. 342 de fecha 14 de diciembre de 2016 modificativo de la Ley General de la
Vivienda; Acuerdo No. 8089/17 del Consejo de Ministros sobre La autorización de la entrega de 16
887 viviendas estatales en ejecución, a personas naturales que acepten su terminación por esfuerzo
propio; Acuerdo 8093 del Consejo de Ministros, que derogó el Acuerdo No. 7387 del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros “Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas
naturales para realizar acciones constructivas en su vivienda” y aprobó el nuevo Reglamento;
Resolución No. 58/17 del Ministro de la Construcción que estableció el “Reglamento para la
Transferencia de viviendas en ejecución para su terminación por esfuerzo propio”; Resolución No.
59/17 “Procedimiento para la legalización de las viviendas a los afectados por eventos
climatológicos”; entre otras contenidas en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 15, de fecha 11 de
abril de 2017, normativas vigentes desde el mes de mayo.
El Contingente Internacional de Médicos Especializados en el Enfrentamiento a Desastres y Grandes
Epidemias “Henry Reeve”, fue constituido el 19 de septiembre de 2005, cuando el devastador huracán
Katrina ocasionó importantes daños en el Caribe y en el sur de los Estados Unidos de América. Desde
entonces hasta la fecha, ha realizado misiones de ayuda sanitaria y humanitaria en situaciones de
emergencia en 20 países, con un total de 24 brigadas médicas, en las que han participado 7 mil 491
profesionales de la salud cubanos, que han atendido a más de 3,5 millones de personas y salvado la
vida de unos 80 mil pacientes.
Durante un periodo de 4 meses atendieron en las instituciones de salud habilitadas para el manejo y
tratamiento del Ébola en Sierra Leona, Guinea Conakry y Liberia, a mil 485 pacientes y salvaron 333
vidas de esta mortal enfermedad.
Cuba es parte de los siguientes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos:
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial;
Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid; Convenio 100 OIT
relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor; Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera
de la Enseñanza 1960; Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza 1960; Convenio 111 OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación;
Convenio 111 OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; Convención para
la prevención y sanción del delito de genocidio; Convención sobre la imprescriptibilidad de los
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crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; Convenio Internacional para la supresión de
los atentados terroristas cometidos con bombas; Convenio Internacional para la supresión de los
atentados terroristas cometidos con bombas; Convenio Internacional para la supresión de los
atentados terroristas cometidos con bombas; Convenio Internacional para la supresión de los
atentados terroristas cometidos con bombas; Convenio Internacional para la supresión de los
atentados terroristas cometidos con bombas; Protocolo para modificar la Convención sobre la
Esclavitud; Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud; Convenio para la represión
de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena; Convenio 29 OIT relativo al
trabajo forzoso u obligatorio; Convenio OIT No.105 relativo a la abolición de trabajo forzoso;
Convención sobre el derecho internacional de la corrección; Convención sobre la protección y la
promoción de la diversidad de las expresiones culturales; Convenio 11 OIT relativo a los derechos de
asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas; Convenio OIT No. 87 sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación; Convenio 98 OIT relativo a la aplicación de los
principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva; Convenio 122 OIT relativo a la
política del empleo; Convenio 135 OIT relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los
representantes de los trabajadores en la empresa; Convenio 141 OIT sobre las organizaciones de
trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social; Convenio 151 OIT sobre la
protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de
empleo en la administración pública; Convención sobre los derechos políticos de la mujer;
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada; Convención sobre el consentimiento para el
matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios; Convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención sobre los
Derechos del niño; Protocolo Facultativo de la Convención del Niño relativo a la participación de
niños en los conflictos armados; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la Venta de Niños, la Prostitución y la Pornografía Infantil; Convenio 138 OIT sobre la
edad mínima; Convenio 182 OIT sobre las peores formas de trabajo infantil; Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad; Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I); Convenio de Ginebra para
aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar
(Convenio II); Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio
III); Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra (Convenio
IV); Protocolo Adicional sobre la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales
(Protocolo I); Protocolo Adicional sobre la protección de las víctimas de conflictos armados no
internacionales (Protocolo II).
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