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أولً -معلومات عامة عن كوبا
 -1مجهورية كوبا أرخبيل يتألف من جزيرة كوبا وجزيرة الخوبينتود وأزيد من َ 1 600جزيرة
وجزي رررة ررعابية منلف ررةت وتبل رري مس رراحتها اإلمجالي ررة  109 884.01كيل رروم ا مربعر ر ا.
وجزي رررة ُ
ُ
وينقسم إقليم البلد إىل  15مقاطعة وبلدية جزيرة الخوبينتود اخلاصة.
 -2وي كز سكان اجلمهورية يف جزيرة كوبا وجزيرة الخوبينترودت وبراقي األرخبيرل غرري مرأهول
تقريب ات باستثناء املراكز السياحية املوجودة يف بعض اجلُزيرات الشعابية املنلف ة.
 -3وكوبررا هرري أكررح جررزر البحررر الكرراري ت وحتتررل فيرره موقع ر ا اس ر اتي ي ات علررى بعررد 150
كيلرروم ا مررن الواليررات املتحرردة دفلوريرردا رراالات و 77كيلرروم ا مررن هررايق رررق ات وح روا 140
كيلوم ا من جامايكا جنوبات وحوا  210كيلوم ات من املكسيك ديوكاتان غربا.

 -4وينقسم البلد يف الوقت الراهن إىل  15مقاطعةت وبلديرة خاصرة واحردةت و 167بلديرة.
واملقاطع ررات ه رري :بين ررار دي ررل ري رروت وأرتيميس ررات وهافان ررات وماي ررابيكيت ومات ررانزا ت وفي ررا ك ررالرات
وس رريينفويغو ت وس ررانكق س رربرييتو ت وس ررييغو دي أب رريالت وكام رراغويت وال تون ررا ت وأولغر ر ت
وغرامنات وسانتياغو دي كوبات وغوانتاناموت وبلدية جزيرة الخوبينتود اخلاصة.

ثانياً -الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية للدولة
ألف -الخصائص الديمغرافية للبلد
 -5وفق ا للنتائج النهائية لتعداد السكان واملساكن الذي أجراه املكتب الروطين لححصراءات
واملعلومات يف عام 2012ت يبلي عدد سكان كوبا  11مليونا و 167ألفا و 325نسمة.
مررو
 -6وأكررد التعررداد مررا سر لته اإلحصرراءات الدميغرافيررة السررنوية فيمررا يتعلر با فررا
سرركان البلرردت حي ر يقررل عررن العرردد املس ر ل يف تعررداد عررام  2002بر ر  10 418نسررمةت أي
مبعدل سنوي متوسطه  0.01 -يف املائة تقريبا.
 -7وبنهاية عام 2014ت بلري مرو الرذكور يف كوبرا  5 601 414واإلنرا 5 636 903ت
وهو ما مثل  49.8يف املائة و 50.2يف املائة من مرو السركانت علرى التروا ت مبؤ رر للرذكورة
نسرربته  994ذكرررا لكررل  1 000أنثررى .وخيتلررف هررذا املؤ ررر حسررب األقرراليمت حي ر يتررأرج
ب  918و.1032
 -8ويالحظ يف اجملتمع الكويب اجتاه حنرو ريلوخة السركانت حير ُسر ل يف عرام 2014
ما نسربته  19.0يف املائرة مرن السركان البرالغ مرن العمرر  60سرنة وأكثررت يف حر م ميثرل مرن
ت اوح أعمارهم ب  0و 14سنة سوى  16.7يف املائة.
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 -9وتعررزى رريلوخة السرركان باألسررا إىل مررا لرروحظ مررن ارتفررا للعمررر املتوقررع وا فررا
ملستويات اخلصروبةت وال سريما منرذ أواخرر عقرد السربعينات مرن القررن املانريت عنردما بلري معردل
اإلجنرراا اإلمجررا أقررل مررن  .1واسررتمر هررذا الونررعت حي ر م يشرركل مررن ت ر اوح أعمررارهم ب ر
ص ررفر و 14س ررنةت بنهاي ررة ع ررام 2014ت س رروى  16.7يف املائ ررة م ررن م ررو الس رركان يف حر ر
ارتفعررت نسرربة السرركان البررالغ مررن العمررر  60سررنة وأكثررر إىل  19.0يف املائررةت وهررو مررا ميثررل
باألرقررام املطلقررة  2 140 738نسررمة مررن هررذه الفمررة العمريررة .ويسررتنتج مررن ذلررك أن متوس ر
رف العمررر يت اوزهررا د 39.4و 40.4سررنة علررى التروا  .وبالتررا ت
العمررر ينرراهز  40سررنة ومنتصر َ
ارتفعت الشيلوخة يف غ ون  30سنة بنسبة  7.7يف املائة.
 -10وقلصت اإلجنازات املهمة الق حققتها كوبا يف ا املساواة ب اجلنسر ومتكر املررأة
معدالت الوالدة يف البلدت وال سيما يف سن مبكرة .ووصول املرأة الكوبية بال قيود إىل مسرتويات
التعلريم العليرا وإدماجهرا يف سروق العمرل علرى قردم املسراواة مرع الرجرل وبررامج الصرحة اجلنسررية
والص ررحة اإلجنابي ررة وتنظ رريم األس رررة ال ررق ميك ررن للمر ررأة االس ررتفادة منه ررا ومس ررتويات االس ررتقالل
االقتصادي الق حققتهات هي عوامل من ب أخرى كان هلا أثر يف االجتاه حنو تقليص الوالدات.
 -11ورغ ررم أن ه ررذه العوام ررل تش رركل إجن ررازات ال ج رردال فيه ررا للث ررورة الكوبي ررةت فق ررد أث رررتت
تمع ررةت ل رريف فقر ر يف ح ررم النم ررو الس رركاين ووتريت ررهت وإمن ررا ك ررذلك يف بنيت رره س ررب الفم ررات
العمريةت ما أدى إىل يلوخة السكان.
 -12وبقر رري صر ررايف اهل ر رررة اخلارجير ررة السر ررل مسر ررتقرا خر ررالل السر ررنوات األخر رررية يف مسر ررتوى
يفر رروق  35ألر ررف ر ررلصت باسر ررتثناء مر ررا وقر ررع يف عر ررامي  2013و 2014منر ررذ ونر ررع الل ر روائ
التنظيميررة اجلديرردة املتعلقررة برراهل رةد . 1وبصرررا النظررر عمررا إذا كرران هررذا العامررلت بسرربب ح مرره
وطبيعتهت ميثل خسارة سركانية للبلردت فران االسرتقرار املسر ل خرالل هرذه السرنوات يعرين أن هرذا
املتغري ليف وحده السبب احملتمل ال فا السكان امللحوظ.
 -13وجتر رردر اإل ر ررارة إىل متغر ررري اخلصر رروبة الر ررذي يتلر ررذ منح ر رى تنازلي ر را منر ررذ سر ررنوات .ففر رري
عررام 2000ت ُس ر ل أكثررر م ررن  143أل ررف والدةت وبلرري ه ررذا الرررقم أدل مس ررتوياته التارخيي ررة يف
ع ررام  2006مب ررا يزي ررد قل رريالا ع ررن  111أل ررف والدة .وبع ررد ن ررو م ررن االنتع ررا بل رري ذروت رره يف
عام  2011بتس يل  133ألف والدةت عاد إىل اال فا إىل  123ألف ا يف عام .2014
 -14ومعرردل وفيررات األطفررال مترردن منررذ سررنوات عديرردةت وإن كرران مييررل إىل اال فررا بوجرره
عام .ووفق ا لبيانات عام 2015ت بلي معردل وفيرات األطفرال يف البلرد  4.3لكرل ألرف مولرود حري

__________
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ينبغرري يف هررذا السررياق أن يونررع يف االعتبررار أنرره يف كررانون الثاين/ينرراير  2013نُفررذت ل روائ تنظيميررة جديرردة
متعلقر ررة بر رراهل رة دالقر ررانون مبرسر رروم رقر ررم 2012/302ت الر ررذي يعر رردل قر ررانون اهل ر رررة رقر ررم  1312املر ررؤر 20
أيلول/سبتمح  1976ت ويت لى ذلك عمليا يف مزيد من املرونة الدائمة يف دخول البلرد ومغادرترهت وهرو مرا كران
له أثر فوري يف النمو السكاين خالفا ملا جررى وصرفه .غرري أن التقرديرات تشرري إىل عرودة الرديناميات الدميغرافيرة
إىل معدالت النمو السلبية اعتبارا من عام .2015
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ومعر رردل وفير ررات األمهر ررات  35.1لكر ررل  100ألر ررف مولر ررود حر رري يف عر ررام  .2014وبلر رري معر رردل
اخلصوبة اإلمجا دعدد األطفال لكل امرأة يف العرام ذاتره  1.68ومعردل اإلجنراا اإلمجرا دعردد
البنات لكل امرأة .0.81
 -15ورغررم أن رخررر تعررداد للسرركان أجررري يف عررام 2012ت فرران البلررد سصرري سررنويا سرركانه
علررى الصررعيدين الرروطين واإلقليمرري اسررتنادا إىل اإلحصرراءات الدميغرافيررة والسر الت احليويررةت الررق
تتسررم يف كوبررا ررودة عاليرة مررن حير التغطيررة والنوعيررة .ومررن الناحيررة الدميغرافيررةت ررهد البلررد يف
عام  2006حالة م يسرب هلرا مثيرلت تكرررت يف سرنوات أخررىت ومتثلرت يف منرو دميغررايف سرل .
واتسررم العقررد األخررري بتنرراوا سررنوات ينمررو فيهررا عرردد السرركان وأخرررى يررنلفض فيهررات ولكررن
بنسب طفيفة دائم ا.
 -16وبف ل السياسات العامة والرحامج االجتماعيرة ذات األثرر الكبرريت حتسرنت نوعيرة حيراة
الشررعب الكررويب إىل حررد كبررري خررالل نصررف القرررن األخررري .ومكنررت نررمانات احلصررول بشرركل
ررامل و رراين علررى خرردمات الرعايررة الطبيررةت ومسررتويات التعلرريم العاليررة الررق حققهررا الكوبيررونت
ف الا عن بررامج الصررا الصرحي احل رري والسرالمة الصرحية مرن زيرادة معردل العمرر املتوقرع يف
كوبر ررا إىل أن بلر رري مؤ ر ررات تنفر رررد قر ررا الر رردول األكثر ررر تقر رردما .ويبلر رري معر رردل العمر ررر املتوقر ررع يف
كوب ررا  78.45س ررنةت أو  76.50لل ررذكور و 80.45لحن ررا  .ويتل ررذ مع رردل الوفي ررات منح ررى
تصاعدي ا نتي ة لشيلوخة السكان .ففي عام 2014ت جتاوز عدد الوفيات  96ألف حالة.
 -17ووفقا لتعداد عام  2012املذكورت يوجرد يف كوبرا  556ألفرا و 317لصرا مرن مجيرع
الفمررات العمريررة لررديهم إعاقررة مررا .وميثررل هررذا الرررقم نسرربة  5يف املائررة مررن مررو السرركانت ويهررم
باألسا الفمة العمرية  60سنة وأكثر.
 -18ويشررري توزيررع السرركان سررب لررون البشرررة إىل أن معظررم الكرروبي ت أي 7 160 399
نسر ررمةت مر ررن الب ر ريض .ومر ررن جهر ررة أخر رررىت يُعر رررا  1 034 044نسر ررمة أنفسر ررهم بر ررأ م سر ررود
و 2 972 882بأ م مولدون.
 -19وال توجررد يف كوبررا أقليررات إثنيررةت وإمنررا منتمررون إىل مجاعررات إثنيررة أخرررى ينتظمررون يف
رركل تمعررات صررغرية أو أُسرررت ال يشرركل أي منهررات منفصرالات نسرربة  1يف املائررة مررن السرركان.
وميك ررن اإل ررارة م ررن بي ررنهم إىل الكن رراري ت والكت رراالني ت والغاليس رري ت والباس رركي ت والص رريني ت
واهلررايتي ت واجلامررايكي ت واليابرراني ورخ ررين مررن أصررول متنوعررة جرردات وهلررم نفررف احلقرروق الررق
يتمتع قا باقي الشعب الكويب .وجتدر اإل ارة إىل يلوخة هذه الفمات السكانية كنتي ة لعدم
وجود تدفقات لله رة مرن رأ ا إ رباقا وللترأثري القروي جليرل منحردر مرن زجيرات بر أ رلا
منتم إىل هذه الفمات السكانية وكوبي .
 -20ويتسم السكان الكوبيون بتنو وتعدد أ كاهلم املورفولوجية كنتي ة لالختالط والتفاعل
والتمررازا الكثيررف ب ر أ ررلا ذوي مسررات عرقيررة متنوعررة :القوقررازيونت والزنرروات واملغوالنيررونت
واهلنررود األمريكيررون وغررريهم مررن ذوي األصررول العرقيررة امللتلطررة .ومنررذ بدايررة احلقبررة االسررتعماريةت
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وإىل جانب الشعوا األصليةت والسكان املنحدرين من أصول إسبانية وأفريقيةت بدأت تظهرر فمرة
من املولدين املتعددي األعراق .وكنتي ة لحبادة اجلماعية للسكان األصرلي مرن قبرل املسرتعمرين
اإلسبان وانصهار من تبقى منهم يف التيارات األساسية لتمازا األعراقت أنحت النواة األساسية
هلررؤالء اخلالسرري تُعرررا باسررم املولرردينت وفق ر ا لللطرراا االسررتعماري الصرررا .وأنررفى وصررول
العمررال اوس رريوي الحق را إىل البل ررد بررالتزامن م ررع جل ررب العبيررد للعم ررل يف م رزار قص ررب الس رركر
والقيام بأعمال أخرى مسحة جديدة على التمازا ب األعراق.
 -21وأنفى الشكل اخلا إلدماا املكونات البشرية امللتلفة يف البنية االجتماعية والطبقية
ويف عالقررات اهليمنررة املصرراحبة هلررا م ررام ودالالت علررى املظهررر اجلسرردي ل ررلا ولررون
بشررر،مت وأُرسرريت بررذلك أسررف تعريررف البرريض والسررود واخلالسرري وحتديرردهم هلررويتهم كفمررات
"عرقية" أساسية مكونة للمشهد االجتماعي الكويب .وباملوازاة مع هذا التقسيمت أفررزت عمليرات
تالقر الثقافررات ومتازجهررا نزعررة حنررو االنرردماات نررتج عنهررا ررعور باالنتمرراء إىل قوميررة عرقيررة وإىل
ثقافررةت هرري الثقافررة الكوبيررة .وبالتررا ت ال ينفرري الطررابع األحررادي العرررق لسرركان كوبررا أن إحرردى
مسا،م املميزة هي التنو الكبري ألمناطهم الظاهرية.
 -22أمررا وصررو السرركان النا ررط اقتصررادي ات فقررد بلرري عررددهم  5 105 500ررلصت
وهو ما ميثل  54.6يف املائة من مو السكان الذين تبلي أعمارهم  15سنة وأكثر.
 -23ويق رريم م ررو الس رركان يف  3 885 900وح رردة س رركنية .ويق رريم معظ ررم الس رركان يف
املنرراط احل ررية د 76.8يف املائررة ت وتعتررح عاصررمة البلرردت هافانررات املقاطعررة الررق ي كررز فيهررا أكررح
عرردد مررن السرركان .وكوبررا بلررد متسررم بتوسررع ح ررري عررا املسررتوى يتزايررد بشرركل غررري ملحرروظ.
ووفق ا لتعداد السكان لعام 2002ت كران يقريم يف مسرتوطنات بشررية تعترح ح ررية 8 479 329
نس ر ر ررمةت أي أن نس ر ر رربة الس ر ر رركان احل ر ر ر رري مثل ر ر ررت  75.9يف املائ ر ر ررة .ووفقر ر ر را لتع ر ر ررداد الس ر ر رركان
لعام 2012ت بلي هذا العدد  8 575 189نسمةت أي ما يعادل  76.8يف املائة.
 -24واملقاطع ر ررات ال ر ررق تس ر ر ر ل أعل ر ررى مس ر ررتويات م ر ررن التح ر ررر ه ر رري هافان ر ررات ومات ر ررانزا ت
وسرريينفويغو ت باإلنررافة بلديررة جزيرررة الخوبينتررود اخلاصررةت حي ر تفرروق نسرربته فيهررا كلهررا  80يف
املائة .ويغلب الطابع الريفي يف بينار ديل ريو واملنطقة الشرقيةت باسرتثناء سرانتياغو دي كوبرات حير
ال تصل نسبة التح رر يف أي منهمرا إىل  70يف املائرة .وترحز نرمن هرذه اجملموعرة غرامنرات بوصرفها
املقاطعة األقل حت را يف البلدت بنسبة  61.3يف املائة فق ت رغم أن مسرتوى حت ررهات باملقارنرة مرع
تعداد السكان لعام 2002ت منا بنسبة  2.3يف املائةت وهي من أعلى النسب يف البلد.
 -25وال تزال هافانا املقاطعة ذات الكثافة السكانية األعلرى يف البلردت مبرا معدلره 2 913.6
نسمة يف الكيلوم املربع يف اية عام 2014ت وذلك بفارق كبري عرن براقي املقاطعرات .وتليهرات
بال تي ررب التن رراز ت س ررانتياغو دي كوب ررات وأرتيميس ررات وأولغ ر ت ال ررق تف رروق الكثاف ررة الس رركانية ق ررا
املتوس الوطين د 102.3نسمة يف الكيلوم املربع  .ومن ب األقاليم الق توجد قا أدل كثافة
سرركانيةت بال تيررب التصرراعديت جزيرررة الخوبينتررودت وكامرراغوايت وماتررانزا ت حير تقررل عررن 60
نسمة يف الكيلوم املربع.
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منحى المؤشرات السكانية بحسب لون البشرة
 -26تُظهررر بيانررات تعرردادات السرركان خررالل األع روام السررت املانررية تزايررد نسرربة السرركان
اخلالسي  .وس ل تعداد السكان لعرام  1953مرا نسربته  72.8يف املائرة مرن البريضت و12.4
يف املائ ر ررة م ر ررن الس ر ررودت و 14.8يف املائ ر ررة م ر ررن اخلالس ر رري أو املول ر رردينت وتش ر ررمل ه ر ررذه الفمر ر ررة
األخر رررية األ ر ررلا املنح ر رردرين م ر ررن أص ر ررل رس ر رريوي .وتغ ر ررريت ه ر ررذه األرق ر ررام يف ع ر ررام 2002ت
حي ر ر ر بلغر ر ررت  65.0و 10.1و 24.9يف املائر ر ررة علر ر ررى الت ر ر روا  .وبلغر ر ررت مر ر ررؤخرات يف تعر ر ررداد
عام 2012ت  64.1و 9.3و 26.6يف املائةت على التوا .
 -27أما وصو نسبة الذكور إىل اإلنا ت فهي متشراقة لردى السركان البريض واخلالسري
وتتسررم بغلبررة طفيفررة لحنررا علررى الررذكورت مبعرردل  983و 989رج رالا لكررل ألررف ام ررأةت علررى
التروا  .غررري أن ررة غلبررة للررذكور علررى اإلنررا بر السرركان السررودت بنسرربة  1 105رجرال لكررل
ألف امرأة.
 -28وإىل جانررب نررو اجلررنفت يعتررح السررن اخلاصررية الدميغرافيررة األساسررية األخرررى للسرركان.
ويشرركل مررن تبلرري أعمررارهم  60سررنة وأكثررر  20.0يف املائررة مررن السرركان البرريضت و 19.3يف
املائة مرن السركان السرود وبالكراد  13.7يف املائرة مرن السركان اخلالسري  .ويالحرظ يف السرياق
الدميغرايف الكويب الفارق ب الفمة السكانية األخرية والفمت األخري .
 -29ويبلرري متوسر العمررر لرردى السرركان البرريض  40.4سررنة ومنتصررف العمررر  39.1سررنة.
ويبلرري هررذان املؤ رران لرردى السرركان السررود  42.5و 41.1سررنة علررى الت روا ت يف ح ر يبلغرران
لدى السكان اخلالسي  36.1و 35.3سنة على التوا .
 -30وليف التوزيع اإلقليمي للسركان سرب لرون البشررة مت انسر ا .وت رم مقاطعرات سرانكق
س رربرييتو ت وف رريال ك ررالرات وأولغر ر أعل ررى النس ررب املموي ررة م ررن الس رركان الب رريضت حير ر تع ررادل أو
تف ر رروق  80يف املائ ر ررةت بينم ر ررا تسر ر ر ل أدل النس ر ررب يف غوانتان ر ررامو وس ر ررانتياغو دي كوب ر ررات حير ر ر
تنرراهز  25يف املائ ررة م ررن م ررو الس رركان .وتوجررد يف مق رراطعق هافان ررا وس ررانتياغو دي كوب ررا أعل ررى
النس ررب م ررن الس رركان الس ررودت حي ر تبل رري  15.2و 14.2يف املائ ررةت عل ررى التر روا  .كم ررا يش رركل
اخلالسيون أغلبية السكان يف غوانتاناموت وسانتياغو دي كوبات وغرامنرات حير تبلري نسربتهم 62.8
و 60.2و 54.3يف املائة من مو السكانت على التوا .
 -31ومياثرل مؤ ررر حت رر السرركان البريض ذلررك املسر ل فيمرا يتعلر مب مرو السرركان الررذي
يناهز  77يف املائرة .أمرا وصرو السركان السرودت فيقريم مرا يزيرد بقليرل عرن  85يف املائرة مرنهم
يف مناط تعتح ح ريةت يف حر ال تصرل هرذه النسربة فيمرا يتعلر بالسركان اخلالسري إىل 72
يف املائة.
 -32ونس ر رربة الس ر رركان ال ر ررذين بلغر ر روا مس ر ررتويات التعل ر رريم الع ر ررا يف البل ر ررد مرتفع ر ررة .وق ر ررد أ
هررذه املرحلررة التعليميررة  11.2يف املائررة مررن مررو السرركان البررالغ مررن العمررر  60سررنة وأكثررر.
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ويش رركل الس رركان الس ررود أعل ررى النس ررب يف ه ررذا اجمل ررالت حير ر أ  12.1يف املائ ررة م ررنهم ه ررذا
املس ررتوى التعليم رري .ويل رريهم الس رركان الب رريض بنس رربة  11.5يف املائ ررة ا يف األخ ررري اخلالس رريون
بنسبة  10يف املائة.
 -33وتب ر لتلررف املؤ ررات عرردم وجررود ف روارق وانررحة ب ر الفمررات السرركانية سررب لررون
البشررة يف كوبررات ويعكرف ذلررك برال ررك الطريقرة املنصررفة الرق تن ذفررذ قرا السياسررات االجتماعيررة.
ويحز نمنها ما يلي:


نسبة األ رلا ذوي اإلعاقرة .دالبريض  5.2يف املائرة والسرود  5.4يف املائرة
واملولدون  4.3يف املائة مما نسبته اإلمجالية  5يف املائة



نسبة العامل يف الشركات الت اريةت واجلمعيات امللتلطةت والشرركات األجنبيرة -
البنيررة العموديررة دالبرريض  0.9يف املائررة والسررود  1.0يف املائررة واملولرردون  1.1يف
املائة مما نسبته اإلمجالية  1يف املائة



متوسر ر ع رردد األ ررلا يف غ رررا الن رروم يف املس رراكن دالب رريض  1.7يف املائ ررة
السود  1.8يف املائة واملولدون  1.8يف املائة مما نسبته اإلمجالية  1.7يف املائة



ردم مالحظررة ف روارق
وتعكررف املؤ ررات املتعلقررة ب ررالتعليم نسررب ا مماثلررة .ويؤك ررد عر ُ
ردم وجررود إجحرراا أو متييررز فيمررا يتعل ر بامكانيررة
مهمررة سررب لررون البشرررة عر َ
الوصول إىل التعليم العا .

املرحلة املنهاة دبالنسبة املموية

المجموع
ال يء
االبتدائي
الثانوي األساسي
عامل مؤهل
ما قبل اجلامعي
التقين املتوس
التقين املتوس يف علوم ال بية
العا أو اجلامعي
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المجموع

١٠٠
١٣٫٥
١٣٫٥
٢٣٫٨
١٫٣
٢٢٫٥
١٣٫٦
٠٫٦
١١٫٢

البيض

١٠٠
13٫6
14٫0
23٫7
1٫1
22٫0
13٫6
0٫6
11٫5

السود

١٠٠
10٫9
12٫2
24٫3
1٫8
23٫3
14٫7
0٫8
12٫1

املولدون

١٠٠
14٫0
13٫0
24٫1
1٫6
23٫6
13٫2
0٫6
10٫0



عدم وجود فوارق ذات أمهية يف ال الدراسات العليا دالبيض  17.8يف املائرة
والسود  17.3يف املائة واملولدون  16.2يف املائة



عدم مالحظة فوارق كبرية يف املناصرب الرق يعتحهرا اجملتمرع أكثرر رقيرات مرن قبيرل
املديرين والفني والعلماء واملفكرين.
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الفمة املهنية
املدراء واملسريون على مجيع املستويات
الفنيون والعلماء واملفكرون

المجموع

٨.٦
١٥.4

البيض

السود

املولدون

9.0
15.6

8.1
15.6

8.0
14.8

ثالثاً -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
 -34م ذكر ررن انتصر ررار الثر ررورة يف  1كر ررانون الثاين/ينر رراير  1959الشر ررعب الكر ررويب مر ررن حتقي ر ر
اس ررتقالله احلقيق رري وإجي رراد الظ ررروا املؤاتي ررة للتمت ررع الكام ررل والش ررامل مي ررع حق رروق اإلنس رران.
وأتاحررت التحرروالت االقتصررادية والسياسررية واالجتماعيررة العميقررة إمكانيررة الق رراء علررى مظرراهر
احليف البنيوية املوروثة عن ف ة هيمنة االستعمار واالستعمار اجلديد الرق قاسراها البلرد .وأُرسريت
قواعد بناء تمع دميقراطي وعادل وتشاركي ومنصف وت امين وأُحرز تقدم دائم يف هذا اجملال.
 -35وعنرردما انتصرررت الثررورة الكوبيررةت كرران البلررد يعرراين مررن أقصررى حرراالت التبعيررة السياسررية
واالقتصررادية املطلقررة للواليررات املتحرردةت ومررن التللررفت والفسررادت والتالعررب السياسرري واإلداريت
وسرروء التغذيررة املررزمنت واالحت رراز التعسررفيت وممارسررات التعررذيب وحرراالت االختفرراء واإلعرردام
خررارا نطرراق الق رراءت واألميررةت واإلمهررال وقصررور اخلرردمات الصررحيةت وتفشرري الفقررر علررى نطرراق
واسعت والعنصرية وباختصارت احلرمان املطل من احلقوق الفردية واجلماعية.
 -36وأنشررأ الشررعب الكررويبت بارادترره السررياديةت نظامرره السياسرري واالقتصررادي واالجتمرراعيت
املكر يف دستور مجهورية كوبا لعام  .1976وقرام برذلك عقرب فشرل النمراذا والصريي املتعاقبرة
الق فرنتها القوى الق هيمنت على البلد .وعانت كوبا من جتارا مهينة :التدخالت العسكرية
والترردخل الرردائم مررن جانررب الواليررات املتحرردةت واألثررر ال ررار ملعاهرردات الت ررارة احلرررة اجملحفررة
بشرركل وانر ت وا يررار مررا يسررمى بالدميقراطيررة الحجوازيررة الليحاليررة .وفرنررت حكومررات الواليررات
املتحردةت بتواطرؤ مرن األقليرة احلاكمرة الكوبيررةت دكتاتوريرات وحشرية قبرل أن تتراح للشرعب الكررويب
إمكانية ممارسة حقه يف تقرير املصري رية.
 -37ويف  1كانون الثاين/يناير 1959ت أخذ مبدأ املساواة يت سد يف مجيع مناحي احليراة يف
البلرردت وانعكررف ذلررك سرواء يف املعررايري القانونيررة أو يف السياسررات الررق اعتمررد،ا الدولررة الكوبيررةت
و ررعارها األساس ري عرردم االكتفرراء مب رررد صررياغة القررانون فررال بررد مررن ترمجررة املفرراهيم اجملررردة إىل
حقر رروق ملموسر ررة .وم يتر ررأت ذلر ررك إال بف ر ررل التحر رروالت السياسر ررية واالقتصر ررادية واالجتماعير ررة
والثقافيررة العميقررة الررق با رررها البلررد منررذ فر ة طويلررة وال يرزالت رغرم الصررعوبات االقتصررادية واألثررر
السررل لعوامررل خارجيررةت وال سرريما احلصررار االقتصررادي والت رراري واملررا الررذي تفرنرره الواليررات
املتحدة على كوبا.
 -38ومنذ ذلك احل ت ويف إطرار التحروالت الرق أحردثتها الثرورةت مبرا يف ذلرك االسرتفادة مرن
التعليم والثقافةت ميكن احلدي عن عملية لتعزيز كرامة الشعب الكويب كله وحتقي مطالبه.
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 -39ومنذئ ر ررذت ب ر رردأت عملي ر ررة عميق ر ررة ومس ر ررتمرة م ر ررن التح ر رروالت السياس ر ررية واالجتماعي ر ررة
واالقتص رراديةت ذات ج ررذور حترري ررة عميق ررةت  ،رردا إىل إرس رراء األس ررف الالزم ررة للتمت ررع الكام ررل
ووفررت احلمايرة القانونيررة
باملسراواة والعدالرة االجتماعيرة وتعزيرز املشراركة الشرعبية جلميرع الكروبي ُ .
لتلررك العمليررة بانشرراء إطررار دسررتوري وقررانوين ي ررمن جلميررع امل رواطن املسرراواة الكاملررة والتمتررع
ميع حقوق اإلنسان.
 -40ويقرروم نظررام كوبررا الرردميقراطي علررى مبرردأ "حكررم الشررعب للشررعب مررن أجررل الشررعب".
ويشرار الشرعب الكرويبت مرن خرالل مؤسسراته السياسرية واملدنيرةت ويف إطرار قوانينهرات يف ممارسررة
احلكم ومراقبة احلكومة بنشاط.
 -41وكوب ررات وفق ر ا مل ررا ي ررنص علي رره دس ررتور اجلمهوري ررةت دول ررة ا ر اكية عمالي ررة مس ررتقلة وذات
سرريادةت ينظمهررا اجلميررع ملررا فيرره خررري اجلميررعت بوصررفها مجهوريررة وحدويررة ودميقراطيررةت مررن أجررل
التمتع باحلرية السياسيةت والعدالة االجتماعيةت والرفاه الفردي واجلماعيت والت امن اإلنساين.
رار ه ررذه الس ررلطة
 -42والسرريادة يف ي ررد الش ررعبت ال ررذي تنب ررع من رره س ررلطة الدول ررة كله ررا .ومت ر َ
بشكل مبا ر أو من خالل مجعيات السلطة الشعبية وغريها من هيمات الدولة املنبثقة عنها.
 -43ويعكررف نظررام كوبررا السياسرري إرادة ررعبها .إنرره مشرررو أصررلي ر ت يسررتند إىل ترراريخ
حاف ررل م ررن الكف رراح م ررن أج ررل املس رراواة والت ررامن بر ر الرج ررل واملر ررأةت وم ررن أج ررل االس ررتقاللت
والسيادةت وعدم التمييزت والوحدةت واملشاركةت وسلطة الشعبت والعدالة االجتماعية.
 -44ودس ررتور مجهوري ررة كوب ررا ه ررو الق ررانون األمس ررى ال ررذي ي ررع األس ررف السياس ررية واالقتص ررادية
واالجتماعية للدولة وحكومتها ويرسي مبراد تنظريم هيمرات الدولرة ويرنص علرى حقروق املرواطن
وواجبا،م وعلى ال مانات األساسية املكفولة هلمت ف الا عن الطابع اإللزامي إلعماهلا.

 -45وتتررألف دولررة كوبررا مررن هيمررات تشرريعيةت وتنفيذيررةت وإداريررةت وق ررائيةت وماليررةت للمراقبررة
والدفا  .وت طلع كل موعة من اهليمات مبهمة داخل جهاز السلطة.

 -46واجلمعيررة الوطنيررة للسررلطة الشررعبية  -وهرري هيمررة متثيليررة أحاديررة اجمللررف  -هرري اهليمررة العليررا
ملمارسة سلطة الدولرة .ومتثرل وتعكرف اإلرادة السريادية للشرعب برمترهت وفقمرا ترنص عليره املرادة 69
من الدستور .وهي اهليمة الوحيدة الق تتمتع بالسلطة التأسيسية والتشريعية يف اجلمهورية.
 -47و لررف الدولررةت وفقمررا تررنص عليرره املررادة  89مررن الدسررتورت هررو هيمررة اجلمعيررة الوطنيررة
للسرلطة الشررعبية الررق متثلهرا يف فر ة مررا بر الردوراتت وتنفررذ قرارا،ررا وت رطلع كررذلك باملهررام الررق
يسندها إليها الدستور .وميثل الدولة الكوبيةت وطنيا ودوليات على أعلى مستوى.
 -48و لف الوزراء هو أعلى هيمة تنفيذية وإدارية ويشكل حكومة اجلمهورية.
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 -49ويتشرركل لررف الرردفا الرروطين ويسررتعد يف أوقررات السررلم لقيررادة البلررد يف حالررة وقررو
حرررات أو أثنرراء احلرررات أو يف حالررة التعبمررة العامررة أو حالررة الط روار  .ويررنظم القررانون الشررؤون
التنظيمية هلذا اجمللف ومهامهت وفقما تنص عليه املادة  101من دستور اجلمهورية.
 -50وتعررود مهمررة إقامررة العرردل إىل الشررعبت ومتارسررها بامسرره احملكمررة الشعرربية العليررا واحملرراكم
األخرى املنشأة كم القانون.
 -51ومكتررب امل رردعي العررام لل مهوري ررة ه ررو هيمررة الدول ررة ال ررق تتمثررل أه رردافها األساس ررية يف
مراقبة سيادة القانون وصو ا وتعزيز اإلجراءات اجلنائية العامة ومبا ر،ات باسم الدولة.
 -52ومكت ررب املراق ررب امل ررا الع ررام لل مهوري ررة هيم ررة ه رردفها ومهمته ررا األساس ررية مس رراعدة
اجلمعي ررة الوطني ررة للس ررلطة الش ررعبية و ل ررف الدول ررة يف تنفي ررذ إجر رراءات املراقب ررة املالي ررة عل ررى أعل ررى
املسررتويات هليمررات الدولررة واحلكومررة .ويقر ح سياسررة الدولررة الشرراملة يف ررا ةايررة املاليررة العامررة
واملراقب ررة االقتص ررادية اإلداري ررة .ومب رررد املوافق ررة عليه ررات ي رردير وينف ررذ ويراق ررب إجر رراءات تطبيقه ررات
كما يدير بشكل منه ي النظام الوطين ملراجعة احلسابات ويشرا عليه وينفرذ اإلجرراءات الرق
يراها نرورية ل مان اإلدارة السليمة والشفافة للممتلكات العامة ومينع ويكاف الفساد.
 -53ومجعيررات السررلطة الشررعبيةت املنشررأة علررى صررعيد املقاطعررات والبلررديات داخررل املنرراط
السياسررية  -اإلداريررة الررق ينقسررم إليهررا اإلقلرريم الرروطينت هرري أعلررى اهليمررات احملليررة ملمارسررة سررلطة
الدولررةت وبالتررا ت تتمتررع بررأعلى سررلطة ملمارسررة مهررام الدولررة كررل منهررا يف املنطقررة اخلانررعة هلررا.
و ررة  168مجعيررة بلديررةت ت ررم  14 537منرردوب ات معظمهررم ال يتقانررون أجرررا عررن هررذه املهمررة
وكلهم ينتلبون بأكثر من  50يف املائة من األصوات لوالية مد،ا سنتان ونصف.
 -54وليست هيمات السلطة الشعبية الت سيد الوحيد للدميقراطية االجتماعية يف كوبا .ذلرك
أن رره جي ررري تشر ر يع أ رركال م ررن الدميقراطي ررة املبا رررة وثقاف ررة تش رراركيةت تش ررمل عم ررل املنظم ررات
اجلماهريية واالجتماعية الرق تعكف تعددية اجملتمع الكويب.
 -55وال تُعتمررد الق ررارات املهمررة إال عنرردما يتحق ر التواف ر االجتمرراعي علررى أوسررع نطرراق.
وال تنحصررر مشرراركة امل رواطن النشررطة يف اختيررار وتر رري وانتلرراا ومراقبررة وعررزل ممثلرريهمت بررل
يتسع نطاقهرا ليشرمل مشراركة واسرعة ومنه يرة ومتأصرلة بقردر كبرري جردا يف مجيرع جوانرب احليراة
االجتماعيررة .ويت لررى ذلررك يف ثقافررة تشرراركية تت رراوز بكثررري ترردخل امل رواطن املبا ررر يف نظررام
متثرريلهمت وتكتمررل باملشرراركة املثريررة يف توجيرره اجملتمررع ومراقبترره مررن خررالل منظمررات ومؤسسررات
اجملتمع املدين.
 -56وتع ر ا الدولررة الكوبيررة باملنظمررات اجلماهرييررة واالجتماعيررة املنبثقررة عررن مسررار الكفرراح
التارخيي لشعبها وتش عهات وت م هذه املنظمات قطاعات لتلفرة مرن السركان ومتثرل مصراحلهم
اخلاصة وتُشركهم يف مهرام بناء اجملتمع وتوحيرده والدفا عنه.
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 -57ويتر ررألف اجملتمر ررع املر رردين يف كوبر ررا مر ررن أكثر ررر مر ررن  2 200منظمر ررةت أبرزهر ررا املنظمر ررات
االجتماعيرة واجلماهرييرة  -الررق ت رم النسرراءت واملرزارع ت والعمرالت والشررباات والطرالات والرررواد
وسكان األحياء  -والرابطات العلميةت واملهنيرةت والتقنيرةت والثقافيرةت والفنيرةت والريانريةت والدينيرةت
ورابطر ررات األخر رروة والصر ررداقة والت ر ررامن وأي رابطر ررات أخر رررى تعمر ررل مبقت ر ررى قر ررانون الرابطر ررات
دالقانون رقم  54يف إطار الدستور الكويب.
 -58ويكفل النظام السياسي الكويبت كم ع ويته ومتثيليته الواسعق النطاق وقدرته الكبرية
على التعبمةت هلذه املنظمات غري احلكومية صالحيات واسعة وقدرة اق احيةت فيمرا يتعلر باسرداء
املشررورة وإبررداء الررأي واقرراذ القرراراتت يف إطررار ممارسررة الدميقراطيررة التشرراركية الررق أرسرراها النظررام
الدسررتوري القررائم .وتوجررد يف هررذا الصرردد بعررض املنظمررات االجتماعيررة واجلماهرييررة الررق لررديها
مسار طويلت وأخررى ظهررت يف خ رم انتصرار الثرورة و كرم نررورة إتاحرة اإلمكانيرة لقطاعرات
واسعة من السكان لكي يصبحوا فاعل مبا رين يف عملية التغيري.
 -59ويقررر الدسررتور مبرراد النظررام االنتلررايب الكررويب وإجرراءات إصررالح الدسررتورت جزئي ر ا أو
كلير ا .وإذا تعلر هررذا اإلصررالح ب كيبررة وصررالحيات اجلمعيررة الوطنيررة للسررلطة الشررعبية أو لررف
الدولة التابع هلا أو باحلقوق والواجبات املكرسرة يف الدسرتورت توجرب كرذلكت يف حراالت معينرةت
إق رراره بأغلبيررة أص روات امل رواطن الررذين س ر هلررم االنتلرراات وذلررك يف اسررتفتاء ترردعو إليرره هلررذا
الغر اجلمعية الوطنيةت وفق ا ملا تنص عليه املادة  137من الدستور.
 -60وال ينحصر ررر نظر ررام احلماير ررة القانونير ررة حلقر رروق اإلنسر رران يف كوبر ررا يف الر ررنص الدسر ررتوري
فحقوق اإلنسان مفصلة ومكفولة على النحو الواجب يف قوان مونوعية وإجرائية أخرى سارية
املفعررول .وتكررر ق روان ت ومراسرريم بق روان ت ومراسرريم أخرررىت ومقررررات جمللررف الرروزراءت وق ررارات
للوزراء ورؤساء اهليمات املركزيرة التابعرة للدولرةت املزايرا املكتسربة وتُرتمم املبراد واحلقروق والواجبرات
املنصو عليها يف الدستورت والق حتدد العالقة ب أفراد اجملتمع وب األفراد والدولة.
 -61أما وصو

النظام االنتلايب الكويبت فسماته الرئيسية كالتا :

الس ر ر ل االنتلر ررايب العر ررامت مر ررع التس ر ر يل الشر ررامل والتلقر ررائي واجملر رراين جلمير ررع
دأ
املواطن الذين تفوق أعمارهم  16سنة ممن س هلم التصويت
املبا ر للمر ح يف مجعيات الناخب

دا

ال

دا

عدم وجود ةالت انتلابية متسمة بالتمييز ومستهدفة للرب ومكلفة

دد

الشفافية .جيري فرز األصوات علنا

ا اط تأييد األغلبية .لكي يُنتلرب املر ر ت يلزمره احلصرول علرى أكثرر مرن 50
ده
يف املائة من األصوات السليمة املدىل قا

12

GE.16-14765

HRI/CORE/CUB/2016

جيررري التصررويت ريررة وعلررى قرردم املسرراواة ويف س ررية .ومررن ح ر مجيررع امل رواطن
دو
نتلب روات مررا عرردا يف احل رراالت الررق يررنص عليهررا القررانون .وبررالنظر إىل عرردم
الكرروبي أن يَنتلب روا ويُ َ
وجود أي قوائم ل حزاات فان الناخب يصوتون مبا راة لصاحل املر الذي يرغبون يف انتلابه
دز

جرواز انتلرراا وإعررادة انتلرراا مجيررع أع رراء اهليمررات التمثيليررة ملمارسررة سررلطة

دح
ف ة واليتهم

خي ررع مجيررع املنتلب ر للمسرراءلة بشرركل دوري وجيرروز عرزهلم يف أي حلظررة مررن

الدولة

دط
دي

ال يتقانى النواا واملندوبون مقابالا نظري أداء مهامهم

املشاركة الكثيفة للناخب .

تعكف تركيبة الحملان تنو قطاعرات اجملتمرع يف أعلرى درجاتره .وجيرري انتلراا
د
نائ ررب ع ررن ك ررل  20 000نس ررمةت أو موع ررة يف رروق ع رردد أفراده ررا  10 000ررلص .ومجي ررع
األقاليم التابعرة للبلرديات ممثلرة يف اجلمعيرة الوطنيرة .ويتعر أن يكرون مرا أقصراه  50يف املائرة مرن
النواا كحد أقصى مندوب للدوائر االنتلابية ويعيشون يف اإلقليم الذي تشمله
تنتلب اجلمعية الوطنية من ب أع ائها لف الدولرة ورئيسره .ورئريف لرف
دل
الدول ررة ه ررو رئ رريف الدول ررة ورئ رريف احلكوم ررة .وينبغ رري أن جيت رراز رئ رريف الدول ررة واحلكوم ررة عمليتر ر
انتلر ررابيت  :األوىل كمر ر ر ملنصر ررب النائر رربت ا انتلر رراا الن ر رواا لر ررهت كر ررذلك بر رراالق ا احلر ررر
واملبا ر والسري
املبادرة التشريعية من ح اجملتمعت وليست حكرا على النواا .وجيوز للنقابات
دم
واملنظمات الطالبية والنسائية واالجتماعية واملواطن أنفسهم اق اح القوان ت ريطة احلصرول يف
احلالة األخرية على دعم  10 000مواطن ممن س هلم التصويت
تُع ر َرر القر روان عل ررى النر رواا للنظ ررر فيه ررا ويوافَر ر عليه ررا بأغلبي ررة األصر روات.
دن
وال يناقَش أي قانون يف جلسة علنية إال عندما يتب بونوحت عقب إجراء مشاورات متكررة مع
النواا وأخذ مق حا،م يف االعتبارت أن األغلبية تؤيد مناقشته واملوافقة عليه .ويشمل تنفيذ هذه
العملية مشاركة السكان يف حتليل ومناقشة الق ايا االس اتي ية
ال توجررد أيررة أحرزاا سياسررية يف االنتلابررات ويترروىل الشررعبت بشرركل مبا ررر
د
ردور الررذي ت ررطلع برره األح رزاا يف البلرردان األخرررى .وال يشررار احلررزا
أو مررن خاللرره ممثليررهت الر َ
الشريوعي يف العمليررة االنتلابيررةت وإمنرا يشرركل ال ررامن جلود،ررا و رفافيتها .ولرريف لزامر ا أن يكررون
نتلرب .ولريف  34.24يف املائرة
الشلص من منانلي احلزا الشريوعي الكرويب كري ي ر أو يُ َ
مررن منرردويب الرردوائر االنتلابيررة الررذين يت رراوز عررددهم  15ألررف منرردوا مررن منانررلي احلررزا
الشرريوعي الكررويب .وير ر الشررعب وينتلررب ممثلري السررلطة احملليررة .وير ر املنرردوبون يف مجعيررات
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اا يف اجلمعي ررة الوطني ررة واملن رردوب يف مجعي ررات املقاطع رراتت وذل ررك عق ررب عملي ررة
البل ررديات النر رو َ
مشاورات مكثفة مع املنظمات االجتماعية.
 -62ومررن العناصررر املميررزة للنظررام االنتلررايب الكررويب وليتررهت املت سرردة يف ح ر اجلميررع يف
التصويتت وبالتا االلتزام بروح املواطنة .ويت لى ذلك يف إدراا مجيرع الكروبي ممرن هرم يف سرن
التصررويت تلقائيرا يف السر ل االنتلررايبت علررى خررالا النمرراذا االنتلابيررة للردول األخرررى حير
يتع على الشلص أن يس ل نفسه كي ميار حقه يف التصويت.
 -63ورغم أن ممارسة احل يف التصويت ليف إلزاميا يف النموذا االنتلايب الكرويبت فهرو حر
مدين يعرا من خالله كل مواطن عن التزامه إزاء اجملتمع ويتمتع بامكانية إنرفاء املصرداقية علرى
النظام السياسي القائم .ويعكف ذلك االقتنا بأن املستوى احلقيقي للشررعية واملصرداقية يتحقر
مبشاركة املواطن .
 -64ووفق ر ر ر ا للبيان ر ررات الرمسي ر ررةت ص ر رروت يف مجي ر ررع االنتلاب ر ررات ال ر ررق ج ر رررت يف كوب ر ررا من ر ررذ
عام  1976حىت اون أكثر من  85يف املائة من الناخب  .وهذه املستويات العالية من املشراركة
الش ررعبية دلي ررل عل ررى دع ررم أغلبي ررة امل ر رواطن للنم رروذا السياس رري ال ررذي اخت رراره الش ررعب الك ررويب
بارادته السيادية.
 -65ويت رروخى النظ ررام االنتل ررايب ال روارد وص ررفه س ررابقا إدم رراا أ رركال الدميقراطي رة املبا رررة يف
الطررابع التمثيلرري احلتمرري الواج رب ت روافره يف املؤسسررات يف الدميقراطيررة احلديثررة .ويف حالررة كوبررات
وكما هو احلال يف أي تمع معاصر رخرت يفو املرواطن جرزءا مرن سرلطاته إىل ممثليره املنتلبر
الررذين ميارسررون دور الوسرري بر الفرررد وهيمررات إدارة اجملتمررع .ورغررم ذلرركت جيررري تعزيررز املشرراركة
احلقيقية للناخب وعالقتهم الفعلية مع املنتلب ت منذ حلظة تر ي الناخب أنفسرهم للمر رح
حىت مراقبتهم هلم من خالل رليات املساءلة والعزل.

رابعاً -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -66لرردى مجهوريررة كوبررا نظررام قررانوين يررنظم حقرروق الفرررد وسميهررا .ووفقر ا لررذلكت ال يكتفرري
القانون الكويب بتحديد ال مانات القانونيرة األساسرية املعر ا قرا عامليرا واملتصرلة مايرة حقروق
اإلنسانت بل يقر كذلك نمانات مادية للممارسة احلقيقيرة والفعالرة جلميرع احلقروق سرواء كانرت
مدنية وسياسيةت أو اجتماعية واقتصادية وثقافية.
 -67وبرراقرار دسررتور مجهوريررة كوبررات يف  24ررباط/فحاير 1976ت ُكرسررت موعررة كبرررية مررن
احلقرروق والواجبررات وال ررمانات األساسرريةت الررق جسرردت للمرررة األوىل أفكررار املسرراواة والعدالررة
االجتماعية الق يُعليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
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 -68ويف الفص ررل الس ررابع م ررن الدس ررتورت "احلق رروق والواجب ررات وال ررمانات األساس ررية"ت ت رررد
باألسررا املبرراد وال ررمانات املتصررلة قرروق اإلنسرران واحلريررات األساسرريةت الررق تتما ررى مررع
احلقوق الواردة يف اإلعالن العراملي حلقروق اإلنسران وغرريه مرن الصركو الدوليرة حلقروق اإلنسران.
وتُتممها فصول أخرى من الدستور وأحكام القانون العادي .وتشملت نمن مجلرة أمرورت امللكيرة
الشلصرريةت وامل رريا ت واملطالبررة ررح ال رررر أو التعررويض علررى النحررو املالئررم واحلصررول عليهمررات
وعرردم احلرمرران مررن اجلنسرريةت واملسرراواة يف احلقرروق والواجبررات بر الررزوج ت واملسرراواة يف احلقرروق
بر ر األطف ررال املول ررودين يف إط ررار العالق ررة الزوجي ررة أو خارج ررهت وحري ررة اإلب رردا الف ررينت واحلر ر يف
التصويتت وغري ذلك.
 -69ومررن ب ر احلقرروق وال ررمانات املع ر ا قررا يف النظررام القررانوين الكررويب ح ر اإلنسرران يف
احلياة واحلرية وحرمة لصه وسالمتهت واحل يف العمل والراحرة وال رمان االجتمراعي واحلر يف
حرم ررة املس رركن واملراس ررالتت وحر ر الش ررلص يف أال س ررا َكم ويُرردان إال م ررن قب ررل كم ررة لتص ررة
مبوجررب ق روان صررادرة قبررل وقررو اجلرميررة ووفق را لحج رراءات وال ررمانات الررق تررنص عليهررا هررذه
الق روان واحل ر يف االسررتعانة مبحررام واحل ر يف عرردم التعررر ألي نررو مررن العنررف أو ال ررغ
لحكرراه علررى اإلدالء بشررهادة وتطبير القررانون اجلنررائي بررأثر رجعرري عنرردما يكررون ذلررك يف صرراحل
املتهم وااللتزام مبراعاة القانون وااللتزام باالمتثال ل حكام وغريها من القرارات النهائية الصرادرة
عن احملاكم ورصد مكتب املدعي العام لسيادة القانون وصونه هلا.
 -70كم ررا ج رررت كفال ررة احلق رروق الدس ررتوريةت ف ر رالا ع ررن رلي ررات ووس ررائل إنفاذه ررا واس ررتعادة
الشرررعية إزاء أي انتهررا هلررات مررن خررالل قروان تكميليررة كثررريةت جترردر اإل ررارة نررمنها إىل قررانون
العقوبررات دالقررانون رقررم  62لعررام  1987ت وقررانون الرابطررات دالقررانون رقررم  54لعررام  1985ت
وقانون اإلجراءات اجلنائيةت وقانون االنتلابات دالقرانون رقرم  72لعرام  1992ت وقرانون األسررة
دالقانون رقم  1289لعام  1975ت وقانون العمل دالقانون رقم  116لعام . 2013
 -71ويتمث ر ررل أح ر ررد املب ر رراد األساس ر ررية لسياس ر ررة التنمي ر ررة االجتماعي ر ررة للدول ر ررة الكوبي ر ررة من ر ررذ
ع ررام  1959ح ررىت اون يف املعامل ررة التف ر ريلية للفم ررات االجتماعي ررة األ ررد حرمانر ر ا و،ميشر ر ا يف
مرحلررة مررا قبررل الثررورة وهرري :األطفررال والنسرراء واملسررنون وسرركان األريرراا والشررباا واأل ررلا
ذوو اإلعاقة وكذلك األ لا ذوو الدخل احملدودت من ب فمات أخرىت دون أي متييز.
 -72ولرردى كوبررا نظررام ررامل وفعررال مش ر ب ر املؤسسررات  -يشررمل مشرراركة منظمررات
سياسررية واجتماعيررة  -لتلقرري أي رركاوى أو التماسررات ترررد مررن فرررد أو مجاعررة أ ررلا بشررأن
التمت ررع ب ررأي ح ر م ررن حق رروق اإلنس ررانت ومعاجلته ررا وال رررد عليه ررات وفقم ررا ت ررنص علي رره امل ررادة 63
من الدستور.
 -73وال رامن الرئيسرري هلررذا احلر هررو مكتررب املردعي العررام لل مهوريررةت وهرو اهليمررة املكلررفةت
مبروجب القانرون رقم  83لعام  1997دالفقرة الفرعية دا من املادة  8ت مبعاجلرة املطالبرات الرق
يقرردمها املواطنررون بشررأن االنتهاكررات املزعومررة حلقرروقهم .وقررول لرره املررادة  24مررن القررانون ذاترره
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ديف الفقرررة الفرعيررة  2منهررا ت مسررؤولية األمررر باعررادة الشرررعية علررى النحررو الكامررلت بقررار يصرردره
املرردعي العررام .وعنرردما يتعلر األمررر بشرركوى نررد إجرراء اقذترره هيمررة مررات سقر املرردعي العررام يف
مجيع االدعاءات ويأمرت إن كران الشرلص قرات بررد حقره إليره وبالترا إعرادة الشررعية .واملردعي
العام ملزم مبتابعة الق ية إىل ح تسويتها النهائية .ويُ َلزم املنتهكون بتنفيذ قراره.
 -74وبغية تعزيرز هرذا الردورت أنشرأ مكترب املردعي العرام إدارة ةايرة حقروق املرواطن ت ف رالا
ع ررن إدارات مماثل ررة يف ك ررل مكت ررب م ررن مكات ررب امل رردع الع ررام عل ررى ص ررعيد املقاطع ررات .ويف
البلديات يوجد مد عام مكلف قذا اجملال.
 -75ويعتمررد مكتررب املرردعي العررام مررن أجررل أداء مهامررهت اهليكررل التررا  :هيمررة مركزيررةت و15
مكتبر ا للمرردع العررام يف املقاطعرراتت و 168يف البلرردياتت ومكتبرران خاصرران يف كررل مررن بلديررة
جزيرة الخوبيتود اخلاصة ومنطقة باراديروت ويتواءم هذا اهليكل مع التعديالت املدخلرة علرى التقسريم
السياسري  -اإلداري للبلردت مبوجرب القرانون رقرم 110ت املرؤر  1را/أغسرطف 2010ت "املعرردل
للق ر ر ررانون رق ر ر ررم  1304امل ر ر ررؤر  3متوز/يولي ر ر رره  1976بش ر ر ررأن التقس ر ر رريم السياس ر ر رري  -اإلداري".
وبف ررل هررذا اهليكررلت يُكفررل جلميررع امل رواطن الكرروبي الل رروء إىل هررذه املؤسسررة يف حالررة وقررو
انتهاكات حلقوقهم.
 -76وتتمتع هيمات مكتب املدعي العام لل مهورية بصالحية القيرام بعمليرات التفتريشت مرن
أجرل التحقر مررن تنفيررذ القررانون يف السر ونت واملراكررز اإلصررالحيةت ووحرردات احلرربف االحتيرراطي
للمتهم وأي مركز رخر لالحت از أو احلبف أو االعتقال.
 -77وينظررر مكتررب املرردعي العررامت مررن خررالل املرردعي العررام املعر ت يف البالغررات والشرركاوى
واملطالبررات الررق يقرردمها املواطنررون وفق را للقررانون وسق ر فيهررا ويرررد عليهررا .ويتررابع أهررم املطالبررات
بش رركل منه رري فرير ر م ررن املتلصصر ر الت ررابع ملكت ررب امل رردعي الع ررام .وينظ رررون يف األس ررباا
الكامنة وراءها ويتلذون بالتا إجراءات ملنع وقو انتهاكات جديدة.
 -78وتوجررد يف البلررد هيمررات ورليررات أخرررى ملعاجلررة رركاوى امل رواطن والتماسررا،م املتعلقررة
قوق اإلنسان .ويرحز نرمنها :املنظمرات االجتماعيرة والشررطة الثوريرة الوطنيرةت وواصرة رليا،را
املعنية بشؤون السكان واملكاتب املعنيرة بشرؤون السركان يف كرل هيمرة مرن هيمرات اإلدارة املركزيرة
للدول ررةت وأمان ررة الل ن ررة التنفيذي ررة جملل ررف ال رروزراء ومن رردوبو اجلمعي ررات البلدي ررة للس ررلطة الش ررعبية
واجملالف اإلدارية على صعيدي البلديات واملقاطعاتت وكذلك اهليمات الدائمة لل معيرة الوطنيرةت
ورليات لف الدولة املعنية بشؤون السكان.
 -79وتوجد يف كوبا ال رمانات القانونيرة الالزمرة لتمكر أي رلص  -سرواء كران كوبير ا أم
أجنبير ر ا  -م ررن ال رردفا ع ررن حقوق رره أم ررام احمل رراكم أو الس ررلطات امللتص ررة واملطالب ررة مايته ررا م ررن
االنتهاكات .وجرى بشكل منه ي حتس هذا النظامت املتوائم مرع احتياجرات الشرعب الكرويبت
من أجل كفالة فعاليته وقدرته على االست ابة لتطلعات الكوبي واحتياجا،م.
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 -80ومن ر ررذ أن اعتم ر رردت اجلمعي ر ررة الوطني ر ررة للس ر ررلطة الش ر ررعبية املب ر رراد التوجيهي ر ررة للسياس ر ررة
االقتصر ررادية واالجتماعي ر ررة يف ع ر ررام 2011ت ا مكر ررت كوب ر ررا يف عملي ر ررة تنقر رري للنظ ر ررام الق ر ررانوين
ورقري اجملتمررع الكرويبت وتنميتره املسررتدامةت وحتسر نوعيرة حيرراة
واملؤسسري ترمري إىل نررمان تقردم ُ
الكرروبي ت والتقرردم حنررو إقامررة تمررع يررزداد عرردالا وحريرةا واسررتقالالا وت ررامن ا وإنصرراف ات ف رالا عررن
الدفا عن استقالل البلد وسيادته.
 -81ويعمررل كررل مررن اجلمعيررة الوطنيررة للسررلطة الشررعبيةت و لس ري الدولررة والرروزراءت وهيمررات
الدولررةت كررلجم يف ررال اختصاصررهت مررن أجررل إنشرراء اإلطررار الرروطين القررانوين واملؤسسرري لتحرردي
النمرروذا االقتصرراديت بغررر احلفرراظ بشرركل مسررتدام علررى مبرراد العدالررة االجتماعيررة واملسرراواة
والت امن الق متيز اجملتمع الكويب.
 -82ومنررذ عررام  2009حررىت اونت اعتُمرردت معررايري جديرردة توسررع نطرراق القاعرردة التشرريعية
حلقرروق اإلنسرران .ومررن بينهررا تلررك املتعلقررة بتسررليم األرانرري علررى أسررا حر االنتفررا ت واملتعلقررة
بال مان االجتماعيت والعمالةت والسكنت والعمل للحساا الشلصيت نمن مجلة أمرور .ومرن
جهررة أخرررىت أُحرررز تقرردم يف حتسر النظررام القررانوين للبلرردت وذلررك مررن خررالل تنفيررذ موعررة مررن
التعديالت الق تتواف مع احتياجات اجملتمع الكويب.
 -83كم ررا تع ررزز نظ ررام حق رروق اإلنس رران املشر ر بر ر املؤسس ررات .فم ررن بر ر أوج رره التق رردم
األخرررىت جيررري العمررل مررن أجررل حتقي ر أداء عررا اجلررودة فيمررا يتعل ر باقامررة العرردلت مررع ال كيررز
بشرركل خررا علررى مراعرراة ال ررمانات القانونيررة يف احملاكمررات الشررفويةت وكررذلك خررالل مجيررع
مراحرل الرردعاوى الق ررائية العاديررةت الررق تشررمل أي ر ا املرحلررة التح رريية أو مرحلررة التحقير ت مررن
خالل تفاعل أكثر فعالية ب املتهم و اميه .وباإلنافة إىل ذلكت أُدخلت حتسينات على إجراء
املصاحلة الق ائية يف ق ايا األسرة وعلى اإلجراءات املعتمدة يف ا العمل واالقتصاد.
 -84وأف ت هذه التردابري إىل توسريع نطراق ةايرة حقروق اإلنسران وأمرن املرواطن يف البلردت
ما ساهم يف تعزيز العدالة االجتماعية .ويف إطار ممارسة اإلرادة السيادية للشعبت ستواصرل كوبرا
حتس نظام ةاية حقوق اإلنسان.
نظام السجون
 -85أزال ررت الث ررورة الكوبي ررة نظ ررام الس ر ر ون امل ررورو ع ررن احلك ررم االس ررتبدادي الق ررائم قب ررل
عررام 1959ت وأنشررأت نظررام س ر ون إنسررانيا برراملعا العمي ر ت أساسرره اح ر ام الق روان واألنظمررة
واملراقبة الصارمة لتنفيذها .وهو مستلهم من مبدأ إعادة تربية وتأهيل كل سر مرن أجرل إعرادة
إدماجه يف اجملتمع.
 -86وأُغلقت الس ون القدمية الق كانت تفتقرر إىل أدل الشرروط .و ُ ريدت سر ون جديردة
ديف إطررار نظررام مغلر ورخررر مفترروح ت تراعرري املعررايري واملبرراد الررق ونررعها املعهررد الرردو للعلرروم
اجلنائية وأف َل املمارسات يف معاملة الس ناء.
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 -87وتشمل ركائز نظام الس ون الكويب ما يلي:
حتسر قررانون السر ون وأسسرره التنظيميرة .وتن ذفرذ أحكررام "القواعررد النموذجيررة
دأ
الدنيا ملعاملة الس ناء" البالي عددها 95
دا اعتمرراد النظررام الترردرجيي وحتسررينه .فالس ر يترردرا عررح أنظمررة لتلفررة إىل أن
سصل على اإلفراا املشروطت وذلك بناء على سلوكه وعلى احلد األدل الواجب ق اؤه مرن مردة
العقوبة
دا ونررع معررايري لتصررنيف السر ناء تكفررل أف ررل معاملررة مجاعيررة وفرديررة داسررتنادا
إىل الونع القانوينت ونو اجلنفت والسنت واجلنسيةت واخلصرائص الشلصريةت ومسرتوى اخلطرورةت
وما إىل ذلك
تش ررييد مرافر ر مالئم ررة داخ ررل املؤسس ررات السر ر نية دزنزان ررات مجاعي ررة وفردي ررة
دد
يتوافر فيها اهلواء واإلناءة والتهوية واملراف الصحية واحلمامات
املشرراركة الطوعيررة يف العمررل الررذي يعررود بررالنفع علررى اجملتمررع واملرردفو األجرررت
ده
وفق را لس ررلم األج ررور املعم ررول ب رره يف البل رردت م ررع ن ررمان احلماي ررة والس ررالمة الص ررحية ل رردى القي ررام
قذا العمل

التعليم

دو

تقدمي مساعدات مالية ألسر الس ناء وتوفري ال مان االجتماعي للس ناء

دز

اعتم رراد نظ ررام فرع رري للتعل رريم الع ررام والتق ررين يف السر ر ونت مب ررا يف ذل ررك تعم رريم

دح اعتمرراد نظ ررام فرعرري للرعاي ررة الطبي ررة وطررب األس ررنانت يكفررل للس ر ناء الرعاي ررة
األولية واملتلصصة
دط

تنظيم أنشطة فنية وريانية وترفيهية

دي التر ر رردريب التق ر ر ررين واملهر ر ررين مل ر ر رروظفي الس ر ر ر ون وحتس ر ر ر مهر ر ررارا،م باس ر ر ررتمرار
داملتلصصررون يف القررانونت واألطبرراء النفسرريونت واملتلصصررون يف علرروم ال بيررةت وأخصررائيو تقررومي
القصورت واملتلصصون يف علم االجتما ت واملوظفون .
 -88وأُسررف نظررام الس ر ون الكررويب مكرسررة بونرروح يف الدسررتورت والقررانون اجلنررائيت وقررانون
اإلجراءات اجلنائيةت واللوائ التنظيمية للس ون.
 -89وتشار وزارة الداخليةت واحملاكم الشعبية والعسكريةت ومكتب املدعي العام لل مهوريرةت
ووزارة العمررل وال ررمان االجتمرراعي بوصررفها اهليمررة املنسررقة إلج رراءات الوقايررة واملسرراعدة والعمررل
االجتمرراعيت مشرراركة نشررطة يف صررون الش رررعية ونررما ا يف نظررام الس ر ون .وي ررطلع مكت ررب
املدعي العام بدور أساسي يف هذا اجملال.
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 -90ويترري اعتمرراد الررنهج الترردرجيي يف املعاملررة للسر ناء االسررتفادة مررن قفرريض مرردة العقوبررة
مبا أقصاه هران عن كرل سرنة كمكافرأة علرى حسرن السرلو ت ومرن إمكانيرة االنتقرال مرن أنظمرة
الس ن األ د صرامة إىل األنظمة األقل صرامةت وحتويل العقوبات السالبة للحرية إىل أخرى غرري
سالبة هلا.
 -91والعنررف وإسرراءة املعاملررةت البدنيررة والنفسررية علررى حررد س رواءت ظرروران متام را ويشرركالن
جرمية مبوجب القانون.
 -92وسصررل الس ر ناء علررى غررذاء ك راات ال تقررل قيمترره الغذائيررة عررن  2 400كيلوكررالوري
يومي ات وعلى املاء الصاحل للشرا .كما ميكن ألقارقم أن يرزودوهم خرالل كرل زيرارة مبرواد غذائيرة
أو مواد أخرى يف حدود  40رطالا.
 -93وتررود الس ر ينات يف مراكررز س ر نية لصصررة حص ررا للنسرراءت تشرررا عليهررا موظفررات
م رردربات عل ررى النح ررو الواج ررب .وسظ ررى الس ر ر ناء األح رردا ُ مبعامل ررة ممي ررزة .فه ررم يودع ررون يف
مؤسسات س نية خاصة باألحدا فقر أو يف أجنحرة منفصرلة عرن سر ون البرالغ  .ويشررا
عليها موظفون يُنتقون هلذا الغر .
 -94ويبقررى السر ناء علررى اتصررال منررتظم بأسرررهم مررن خررالل الزيرراراتت واسررتعمال األجنحررة
امللصصة ل زواا دمتاحة للنزالء من كال اجلنس ت واالتصاالت اهلاتفيةت والرسائل .وللتشر يع
علررى حسررن السررلو ت ميكررن للس ر ناء االسررتفادة مررن ت رراخيص أو زيررارات خاصررة لبيررو،م دون
مرافقررة حررار هلررم .ويُصررطحبون إىل املستشررفيات أو اجلنررازات أو مراسررم الرردفن يف حالررة إصررابة
أحد أقرا األقارا مبر خطري أو وفاته.

 -95وجتري الزيارات دون أسي ة سلكية أو ق بان أو جدران زجاجيرة أو أي نرو رخرر مرن
موانع االتصال املبا ر ب الس ناء وأقارقم .ويف إطار املعاملة الشاملة للس ناءت وبغية احلد إىل
أقصى درجة ممكنة من اوثار السلبية للعزل االجتماعيت تُنظم زيارات روسة إىل املراكز الثقافيرة
وس ر م ح ر الس ر ناء يف ممارسررة أي معتقررد ويف احلصررول علررى
والريانررية والتارخييررة واالقتصرراديةُ .
املساعدة الدينية.
 -96وتُكفررل الرعايررة الطبيررة وخرردمات طررب األسررنان جلميررع الس ر ناء باجملرران .وي ررم نظررام
الس ون مستشفياتت ومراكز للرعاية الصحيةت ومراكز طبيرة .وتوجرد داخرل املستشرفيات التابعرة
للمردان  .وتُكفرل للسر ناء الرعايرة
لشبكة الرعاية الصحية يف مجيرع املقاطعرات قاعرات لصصرة ُ
املتلصصة يف أي مستشرفى من مستشفيات البلد وتقوم أفرقة طبية تشرمل لتلرف التلصصرات
بزيرارات منتظمرة إىل السر ون .ويترراح طبيرب لكرل  300سر ت وطبيرب أسرنان لكررل 1 000
س لتقدمي الرعاية الوقائية والعالجية واملتلصصةت وممرنة لكل  120س ين ا.
 -97وتتلقى السر ينات احلوامرل الرعايرة الطبيرة أثنراء فر ة احلمرل ويُرنقلن إىل قاعرات لصصرة
لعنايتهن .وجتري الوالدة حتت إ راا موظف طبي يف ظروا تتوافر فيها روط املستشفيات.
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كمررا يسررتفدن مررن نظررام غررذائي مرردعم باملقويررات أثنرراء ف ر ة احلمررل وإىل أن يُكمررل الطفررل سررنته
األوىل وتبقى الس ينة خالل هذه الف ة مع طفلهات ل مان الرنراعة الطبيعيرة .وعنردما تنق ري
هذه املدة الزمنيةت ميكن تسليم الطفل إىل األقارا أو إيداعه يف دار ح انة انية.
 -98ومت ي كوبا قدما يف حتس نظام س و ا .وتركز باخلصو على املعاملة القائمرة علرى
أسا التعليمت لتحقي نتائج أكثر فعالية يف ال إعادة تأهيل الس ناء وإعادة إدماجهم الحقا
يف اجملتمرع .وتُررنظم يف  100يف املائررة مررن سر ون البلرد دورات تدريبيررة للسر ناء س رررها بشرركل
طرروعي أكثررر مررن  90يف املائررة ممررن يق ررون حالي ر ا عقوبررا،م .وتقرردم دورات باسررتلدام تقنيررات
الفيررديوت ونظررم تليفزيررون الرردائرة املغلقررةت واملنشررورات ال بويررة وامل رواد التعليميررة التكميليررةت مبشررورة
ويوفر التعلريم حرىت الصرف الثراين عشررت وكرذلك التردريب التقرين يف
أساتذة تابع لوزارة التعليمَ .
مهررن مررن قبيررل البنرراءت والن ررارةت والسررباكةت والكهربرراءت واحلرررا التقليديررةت واللحررامت واحلالقررة.
وج ر رررى إدراا دورات يف احلاس ر رروات وال بي ر ررة البدني ر ررةت وتعزي ر ررز املكتب ر رراتت واألنش ر ررطة الريان ر ررية
وال فيهية والثقافيةت من قبيل تنظيم ملتقيات للهواة ومسابقات أوملبية ب لتلرف السر ون .كمرا
تتاح للس ناء إمكانية احلصول على التعليم العا داجلامعي .

باء -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -99حفز البلد تدابري ومبادرات عديدة خالل السنوات األخرية بغر مواصلة إحراز التقدم
يف سعيه إىل حتقي التمتع ميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لل ميع على أوسع نطاق.
 -100وتكتسرري سياسررة كوبررا ملكافحررة أي نررو مررن التمييررز ولتحقي ر املسرراواة صرربغة دسررتورية
ويكمن منطلقها األساسي يف الفصل األول "األسف السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبلد"ت
والفصررل السرراد "املسرراواة"ت والفصررل السررابع "احلقرروق والواجبررات وال ررمانات األساسررية" مررن
الدسررتورت املعتمررد يف اسررتفتاء عررام يف عررام  1976واملعرردل مبوجررب قررانون اإلصررالح الدسررتوريت
الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية للسلطة الشعبية يف متوز/يوليه .1992
 -101ومنر رذ ع ررام 1959ت ررت الث ررورة مس ررار حت رروالت عميق ررةت أف ررت إىل الق رراء عل ررى
العنصرية وأسسها االجتماعية واالقتصادية والثقافية إىل حد كبري .و ركل إلغراء النظرام السياسري
السرراب وإنشرراء نظررام جديرردت ذي قاعرردة ررعبيةت عررامالا حامس ر ا يف حتويررل النظررام االجتمرراعي -
الثقايف الذي كان يدمج مجيع املواطن سب لون البشرة.
 -102وجرررى الق رراء علررى أ رركال التمييررز املرتبطررة مبؤسسررات رمسيررة للسررلطةت أو الررق جييزهررا
القانون بشكل أو رخرت وهو ما ونع حدا للعنصرية اهليكلية الرق أرسرتها السرلطةت وإىل انردحار
مظ رراهر العنص ررية ال ررق كان ررت ال تر رزال قائم ررة فيم ررا يتعل ر باجلوان ررب اخلاص ررة م ررن احلي رراة األسر ررية
والعالقات ب األفراد .كما نال من العنصرية اعتماد السلطة خلطاا اجتماعي وسياسيت حر
على املساواة واسته ن مجيع أ كال اإلقصاءت مبا فيها القائمة على أسا لون البشرة.
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 -103وس رراهم التع رراون الي ررومي يف لتل ررف امله ررام ال ررق أملته ررا عملي ررة ص ررنع الث ررورة يف إح رردا
تقررارا ملحرروظ بر لتلررف الفمرراتت وقفيررف حرردة كثررري مررن مظرراهر التحيررز الررق ترسررلت عررح
األجيال السالفة يف السلو النفسي االجتماعيت وإزالرة احلرواجز القائمرةت علرى مسرتويات كثرريةت
ب الفمات البشرية سب لون البشرة من خالل تزايد عدد الزجيات امللتلطة عرقي ا.
 -104وعززت السياسات العامة املتبعة اإلنصاا والعدالة االجتماعية بقدر أكحت وسعت إىل
إعررادة توزيررع الرردخلت وإىل التوزيررع العررادل مل رواد سررلة األغذيررة األساسرريةت وإىل حتس ر اخلرردمات
االجتماعيررة األساسرريةت مبررا فيهررا خرردمات املرراء الصرراحل للشرررات والصرررا الصررحيت والكهربرراءت
وغريهات وتوسيع نطاقها ليشمل مجيع أحناء البلد.
 -105وج رررى وال ير رزال جي ررري تنفي ررذ سياس ررة لتشر ر يع توظي ررف الس ررود واخلالس رري ت والنس رراء
والشباات كأُطر إلدارة البلدت على مجيع املستوياتت قدا نمان الدميقراطية احلقيقيرة ومشراركة
الشعب برمته يف ممارسة السلطة واالستفادة من الثروة الوطنية.
 -106ويعررود اسررتمرار بعررض مظرراهر التحيررز الشلصرري إىل عوامررل تارخييررة واجتماعيررة وثقافيررة
وإىل اج ر ار اخلط رراا االس ررتعماري ال ررذي عفررا عن رره ال ررزمن .ف رال ميكررن خلمس ر س ررنة م ررن الث ررورة
املناه ة للتمييز أن متحو بشكل ائي الصور النمطية واملواقف املتحيزة الرق طبعرت تمعر ا كران
عنصري ا على مدى مخسمائة سنة تقريب ا .فال تتغري تركيبة وطبيعة األسررةت والعالقرات بر األفررادت
والعقليات بالوترية ذا،ا الق تتغري قا األحكام القانونية وسياسات الدولة.
 -107وتب انتشار عور ب سكان البلد بأن التحيرز العنصرري أمرر سرل وغرري مقبرول و رة
وعرري بوجررود عوامررل تارخييررة واقتصررادية واجتماعيررة  -ثقافيررة وذاتيررة جتعررل بعررض الفمررات نررعيفة
باملقارنة مع أخرى ويعتح التمرازا البيولروجي والثقرايف مسرة متأصرلة يف الشرعب الكرويبت ويالحرظ
أي ر ا حتسررن ترردرجيي يف العالقررات ب ر أ ررلا علررى قرردر كبررري مررن تنررو الررنم الظرراهري يف
مناحي احلياة األكثر تنوع ا.
 -108وعلررى الصررعيد االجتمرراعي العررامت يالحررظ ت رراب أكررحت يتسررم يف بعررض احلرراالت بقرروة
ملحوظةت يف عالقات اجلوار ويف را العمرل والتعلريمت وكرذلك يف املشراركة يف األنشرطة الثقافيرة
وال فيهية والريانية.
 -109وال تزال مظاهر التحيز والتمييز العنصريت مهما قلت أمهيتهات تشكل مصردر قلر دائرم
وجيرري العديرد مرن البراحث واملؤسسرات األكادمييرة والعلميرة التابعرة للدولرة وثرا
للدولة الكوبيرةُ .
بشأن اجلوانب املرتبطة مبسألة التمييز ويقدمون مق حات للمسامهة يف حلها.
 -110وحت م كوبا مجيع املعتقدات الدينية دون أي متييرز وحتمرى حريرة العبرادة .ويرنص الدسرتور
علررى االع ر اا باحلريررة الدينيررة واح امهررا وكفالتهررات ويؤكررد يف الوقررت ذاترره أن لتلررف املعتقرردات
حتظى باملساواة يف املعاملة .كما سظر القانون أي نو من التمييز على أسا املعتقدات الدينيرة
ويعاقررب عليرره .ويررنص الدسررتور كررذلك علررى الفصررل املطلر بر الكنيسررة والدولررة .وعررزز تعررديل

GE.16-14765

21

HRI/CORE/CUB/2016

الدسرتور يف عررام 1992ت الررذي جررى مبوجبرره االنتقررال مررن دولرة ملحرردة إىل علمانيررةت نررمانات
املمارسة الكاملة للحرية الدينية.
 -111وانصب العمل على تعزيز العالقات ب املؤمن وغري املؤمن يف إطار الوحردة واإلخراء
والت ررامن واالح ر ام املتبررادل .ويوجررد حنررو  600مؤسس رة ومنظمررة دينيررةت متثررل ديانررات لتلفررة:
املسيحية دالكنائف الكاثوليكيةت واإلجنيليرةت والحوتسرتانتيةت واألرثوذكسرية واليهوديرةت واإلسرالمت
والروحانيةت والبوذيةت واليوغات والبهائيةت والديانات الكوبية من أصرل أفريقريت إىل جانرب ديانرات
ودور دللعبررادةت ومراسرريم القرردا ت والصررالةت والتبشررري
أخرررى .ولرردى كررل هررذه الررديانات معابررد ُ
ملزاولة أنشطتها الق تُقام بانتظام دون أي عائ .
 -112وحققررت كوبررا إجنررازات ال جرردال فيهررا يف ررال تعزيررز املسرراواة بر اجلنسر بر ذوأت البلررد
مكرران الصرردارة يف منطقررة أمريكررا الالتينيررة والبحررر الكرراري  .وجترردر اإل ررارة إىل املشرراركة املهمررة
واملتزايرردة للمررأة يف احليرراة االقتصررادية والسياسررية واالجتماعيررة للبلررد ويف رسررم السياسررات العامررة
وتنفيررذها .وتتمتررع املررأة قرروق العمررل كاملررة علررى قرردم املسرراواة مررع الرجررلت حير تنطبر عليهررا
قروان العمررل السررارية املفعررول .ويررحز يف هررذا الصردد  48.86يف املائررة مررن املقاعررد الحملانيررة الررق
تشغلها النساء  -ما جيعل كوبا الدولة الرابعة يف العام والثانيرة يف نصرف الكررة الغرريب مرن حير
أكررح نسرربة مررن متثيررل املررأة  -وانتلرراا نسرراء لرئاسررة احلكومررة يف  10مقاطعررات مررن أصررل 15
مقاطعة يف كوبات وتشكيل النساء ل غلبية العظمى يف قطاعات الصحة والتعليم والق اء.
 -113والعم ررر املتوق ررع للمر ررأة الكوبي ررة ه ررو  80.45س ررنةت وال يبل رري مع رردل وفي ررات األمه ررات
املبا رة سوى  21.4لكل  100 000مولود حيت وهو مرن أدل املعردالت يف العرام وتشركل
النساء  48يف املائة من مو األ لا العامل يف قطا الدولرة املردين ويَشرغلن  46يف املائرة
من املناصب اإلدارية العليا ويشكلن  78.5يف املائة من مروظفي قطرا الصرحةت و 48يف املائرة
من البراحث العلمير ت و 66.8يف املائرة مرن القروة العاملرة ذات املرؤهالت التقنيرة واملهنيرة العليرا.
ويُتممن يف املتوس  10.2صفوا دراسية ويشكلن  65.2يف املائة من خرجيي التعليم العا .
 -114ولدى كوبا نظام صحي إقليمي متاح لل ميعت يقوم على توفري الرعاية الصحية األوليةت
ويكفررل التغطي ررة واالس ررتفادة الش رراملة جلمي ررع الك رروبي دون أي متيي ررز عل ررى أس ررا ن ررو اجل ررنفت
وسررول بررذلك
أو الونررع االقتصرراديت أو لررون البشرررةت أو املعتقررد الررديينت أو االنتمرراء السياسرريت َ
دون ظهرور الفروارق االجتماعيررة غرري املقبولرة يف قطررا الصرحة .وبتروفري طبيررب واحرد لكررل 130
نسمةت تعتح كوبات وفقا ملنظمة الصحة العامليةت أف ل دولة يف هذا اجملال.
 -115وباتاحررة خرردمات طبيررة عامررة و انيررة جلميررع املرواطن الكرروبي ت متلررك كوبررا أحررد أكثررر
برامج الرعاية الصحية األولية والا يف العام.
 -116ومتثل هدا اجلهود احلكومية يف ال الصحة يف مواصلة نمان االستفادة الكاملة من
اخلدمات الصحيةت من باا إعطاء األولوية ملسألة حتقي كرامة اإلنسان واإلنصراات اسرتنادا إىل
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مب رراد الط ررب االجتم رراعي .وأُدخل ررت التع ررديالت الالزم ررة عل ررى نظ ررام الرعاي ررة الص ررحية األولي ررة
ل مان الزيادة املستمرة لفعالية برنامج "الرعاية  -عيادة الطبيب وممرنة األسرة".
 -117ورغررم القيررود الررق يفرنررها احلصررار األمريكرري علررى اقتنرراء امل روارد والتكنولوجيرراتت فقررد
واصل البلد إجراء و معمقة لتطوير لقاحرات م رادة لفريوسرات منهرا الكرولريا وةرى ال رنك
وفررريو نقررص املناعررة البشررية .كمررا كثررف البلررد إجرراء البحررو وإنترراا التكنولوجيررات واألدويررة
اجلنيسة وواصل إعطاء األولويرة لرحامج بالغرة األثررت منهرا تلرك املتعلقرة بطرب القلربت والسررطانت
وطب الكلىت وطب العيونت وزراعة األع اء.
 -118وتش رركل ص ررحة األطف ررال واملر رراهق يف كوب ررا إح رردى أولوي ررات الدول ررة ونظ ررام الص ررحة
الوطينت لذلك يعمل نظام الرعاية الصحية األولية الفرعري مرن أجرل كفالرة والدة األطفرال ومنروهم
يف بيمة رمنة وصحية .وينصب ال كيرز علرى حتسر نوعيرة حيراة األطفرال يف مجيرع مراحرل احليراة.
ويُلق األطفال الكوبيون ند  13مرنات وهي تغطية من ب األعلى يف العام.
 -119وكوبررا هرري البلررد الوحيررد يف أمريكررا الالتينيررة ومنطقررة البحررر الكرراري الررذي ال يعرراين مررن
نقص التغذية لدى األطفالت وهو ما اع فت وكاالت متلصصة تابعة ل مم املتحدة بأنه نتي رة
مبا رة جلهود احلكومة من أجل تروفري الغرذاءت وال سريما للفمرات األ رد نرعف ات ولرحامج تشر يع
الرناعة الطبيعيةت وكشف فقر الدم ومكافحتهت وتوفري الرعاية للنساء احلوامل.

 -120واكتسبت كوبا خحة إجيابية بف ل ونعها منذ عام  1970برنا ا لرعاية األم والطفلت
جرى حتسينه تدرجيي ا ويشكل إحدى األولويرات بالنسربة هليمرات احلكومرة وإدارة القطرا الصرحي
يف مجيررع أحنرراء البل ررد .وأُنش رئ يف إطررار ه ررذا الحنررامج نظ ررام للرصررد يترري مراقب ررة حالررة األمه ررات
واألطفال بشكل منتظم ومستمر يف سائر أرجاء البلد.
 -121وجرى الق اء على أربعة عشر مرنا معديات يف ح م تعد تسعة أمرا أخرى تطررح
مشرراكل صررحيةت حي ر تقررل معرردالت انتشررارها عررن  0.1لكررل  100 000نسررمة .وا فررض
معدل الوفيات النامجة عن األمرا املعدية والطفيلية إىل  1.3يف املائة من مو الوفيات.
 -122كمررا حتسررنت بررامج مكافحررة األوبمررةت مررع إعطرراء األولويررة لرعايررة األمهررات واألطفررالت
وعررالا األم ررا املزمنررة يف مرحلررة الطفولررةت ورعايررة األطفررال ذوي اإلعاقررةت ونررحايا الك روار
الطبيعي ررة .و رركل اال ف ررا الكب ررري يف مع رردل وفي ررات األطف ررال يف ه ررذه املرحل ررة يف كوب ررا أح ررد
العوامل الرئيسية الق سامهت يف زيادة العمر املتوقع عند الوالدة للسكان الكوبي .
 -123واألسررباا الرئيس ررية للوف رراة يف مجيررع األعم ررارت بال تي ررب التنرراز ت ه رري :األورام اخلبيث ررةت
وأمرا القلبت واألمرا الدماغية الوعائيةت واألنفلونزات وااللتهاا الرئويت واحلواد .
 -124وتع ررزز خ ررالل الس ررنوات األخ رررية الحن ررامج ال رروطين ملكافح ررة األم ر ررا املنقول ررة جنس رري ا
وف ر ررريو نق ر ررص املناع ر ررة البشر ر ررية/اإليدزت وجتل ر ررى ذل ر ررك يف اإلجن ر ررازات احملقق ر ررة يف ه ر ررذا اجمل ر ررال.
وتبلرري نسرربة انتشررار فررريو نقررص املناعررة البش ررية/اإليدز ب ر السرركان البالغررة أعمررارهم مررن 15
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إىل  49سررنة  0.25يف املائررةت ويُكفررل العررالا امل رراد للفريوسررات العكوسررة لكررل مررن ستاجرره.
وأترراح إنررفاء الطررابع الالمركررزي واإلقليمرري علررى اخلرردمات الصررحية إمكانيررة اسررتفادة األ ررلا
املصاب قذه األمرا من الرعاية ابتداء من املرحلة األولية حىت املرحلة الثالثة من العالا.
 -125ويف عام 2015ت أصبحت كوبا أول بلد يف العام ينرال اعر اا منظمرة الصرحة العامليرة
بأنرره ق ررى علررى انتقررال فررريو نقررص املناعررة البشررية وداء الزهررري مررن األم إىل الطفررل .وعملررت
كوبررا مررن أجررل نررمان االسررتفادة املبك ررة مررن الرعايررة السررابقة للرروالدةت ومررن اختبررارات كشررف
فريو نقص املناعرة البشررية وداء الزهرري لردى احلوامرل وأزواجهرن علرى حرد سرواءت بغرر تروفري
العررالا للنسرراء احلررامالت للفررريو وأطفرراهلنت واالستعانررة عررن الرنرراعة الطبيعيررةت والوقايررة مررن
فريو نقص املناعة البشرية وداء الزهرري قبرل احلمرل وأثنراءه مرن خرالل اسرتلدام الرواقي الرذكري
وت رردابري وقائي ررة أخ رررى .وتقر ر ذدم ه ررذه اخل رردمات يف إط ررار نظ ررام ص ررحي منص ررف و ررامل ومت رراح
لل ميررعت تتكامررل فيرره الرحامج املتعلقررة بصررحة األم والطفررل وبررامج مكافحررة فررريو نقررص املناعررة
البشرية واألمرا املنقولة جنسي ا.
 -126وفيما يتعل بالتعليمت هيأت الدولة الكوبية الظرروا املاديرة ورأ املرال البشرري ل رمان
تعلرريم جيررد و ررامل و رراين لل ميررع يف مجيررع املسررتويات التعليميررةت بغررض النظررر عررن نررو جررنف
الط ررالا أو أفر رراد أس رررهمت أو ل ررو مت أو دخله ررم األس ررريت أو دي ررنهمت أو ررائه ررم أو أفك ررارهم
السياسية.
 -127ولدى البلد نظام تعليمري ميترد مرن ريرا األطفرال إىل املراكرز اجلامعيرة املنتشررة يف مجيرع
أحنرراء اإلقلرريم الرروطين .ويترراح التعلرريم وامل رواد التعليميررة باجملرران يف مجيررع هررذه املسررتوياتت والتعلرريم
إلزامي حىت الصف التاسع دب  5سنوات و 14سنة .
 -128وتكفل الدولة الكوبية لكل طفل ومراه ت من خالل برا ها امللتلفةت الفرصة واحلر يف
أن يلتح بنظام التعليم الوطين وأن يبليت بف ل تكافؤ الفر ت املسرتوى الدراسري الرذي تسرم
له به قدراته وجهوده.
 -129ويوج ررد  1 078مرك ررزا لرعاي ررة الرن ررع واألطف ررال يف س ررن م ررا قب ررل الدراس ررةت يبل رري ع رردد
املس ر ل فيهررا  137 051طف رالات وتس رتفيد منهررا  125 801أُم ر ا عاملررة .وحق ر التعلرريم قبررل
املدرسرري يف كوبررا تغطيررة تشررمل  99.5يف املائررة مررن األطفررال البالغررة أعمررارهم مررن صررفر إىل 5
سرنواتت داخرل املؤسسرات وخارجهرات يف املنراط احل ررية و ربه احل ررية والريفيرة .ويروفر برنررامج
"علررم طفلررك" أعلررى تغطيررة هلررذه الفمررة العمريرة د 70يف املائررة ت وهررو برنررامج تمعرري نرروعي يترري
جلميع األطفال الصغار فرصا متكافمة من أجل االستعداد لاللتحاق باملدرسة.
 -130وكمرا ورد يف تقريرر الرصررد العراملي لتروفري التعلرريم لل ميرع لعرام 2015ت تعتررح كوبرا البلررد
الوحيد يف أمريكا الالتينيرة ومنطقرة البحرر الكراري الرذي اسرتطا حتقير مجيرع األهرداا الشراملة
املتعلق ررة ب ررالتعليم لل مي ررع يف الفر ر ة 2015-2000ت وه ررو اهل رردا ال ررذي حقق رره بالك رراد ثلر ر
دول العام.
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 -131واحتلررت كوبررا املرتبررة  67مررن ب ر  188دولررة اسررتنادا إىل تقريررر األمررم املتحرردة للتنميررة
البشرية لعام 2015ت وهو ما جيعلها نمن فمة البلدان ذات التنمية البشرية العاليرة .وبعرد تسروية
مسألة توفري إمكانية حتقير مسرتوى عرال مرن التنميرة البشرريةت ت كرز اجلهرود الوطنيرة علرى حتسر
نوعية أهداا هذه التنمية واستدامتها.
 -132ورغررم احلصررار الررذي تفرنرره الواليررات املتحرردة وتكلفترره االقتصررادية واالجتماعيررة الباهظررةت
فقد حققت كوبا جزءا كبريا من الغايات الرق حردد،ا األهرداا اإلمنائيرة ل لفيرة الرق وافقرت عليهرا
األمررم املتحرردة .ويررحز نررمنها الق رراء علررى الفقررر املرردقع واجلررو ت وتعمرريم التعلرريم االبترردائيت وتعزيررز
املساواة ب اجلنس ت ومتك املرأةت ف الا عن احلد من وفيات األطفال دون سن اخلامسة.
 -133وفيمر ررا يتعل ر ر بالعمالر ررةت يبلر رري عر رردد السر رركان النا ر ررط اقتصر رراديا  5مالي ر ر و105
رالا ر ررلصت وهر ررو مر ررا ميثر ررل  71.9يف املائر ررة مر ررن السر رركان يف سر ررن العمر ررلت ويبلر رري مر ررو
العررامل  4 969 800ررلصت ومعرردل البطالررة الرمسرري  2.7يف املائررةت وهررو أدل مررن املعرردل
املسر ر ر ل يف ع ر ررام  2013د 3.3يف املائ ر ررة  .ون ر ررمن م ر ررو الس ر رركان الع ر ررامل ت تبل ر رري نس ر رربة
النس رراء  37.2يف املائ ررة والرج ررال  62.8يف املائ ررةد . 2وفيمر ررا يتعل ر ر بتوزي ررع العمال ررةت ف ررال ي ر رزال
معظمه ررا ي ك ررز يف القط ررا الع ررام بنس رربة  72.3يف املائ ررةت رغ ررم أن مع رردل العمال ررة يف قطاع ررات
ال تديرها الدولة ارتفع إىل  27.7يف املائة.
 -134وباإلنررافة إىل مؤسسررة األعمررال اال ر اكية التابعررة للدولررةت تع ر ا املبرراد التوجيهيررة
للسياس ررة االقتص ررادية واالجتماعي ررة ال ررق اعتم ررد،ا اجلمعي ررة الوطني ررة للس ررلطة الش ررعبية لتح رردي
النمرروذا االقتصررادي الكررويبت بأمنرراط أخرررى مررن املؤسسررات الررق ال تررديرها الدولررةت وتش ر عها
بوصفها صيغة رئيسية يف االقتصاد الوطينت ،دا إىل زيادة الكفاءة واإلنتاجية.
 -135ويف إطررار هررذه العمليررةت ورغررم العوائ ر االقتصررادية الررق انررطرت كوبررا ملواجهتهررات فقررد
حافظررت دون تغيررري علررى مبرردأ عرردم تررر أي عامررل دون ةايررةت وأي متقاعررد أو ررلص اجررة
إىل املساعدة دون معا ه الشهريت وعدم تر أي لص يواجه مصريه لوحده.
 -136وتواصررل احلكومررة كفالررة حصررول مجيررع السرركان علررى امل رواد الغذائيررة األساسررية بأسررعار
مدعومةت ويشمل ذلك التموين األساسي باحلبوا والحوتينات والدهون وامللر والسركرت بصررا
النظر عن الدخل املادي لكل لص وأسرته .كما يُكفل ل من احلليرب يوميرا جلميرع األطفرال
امل اوحرة أعمررارهم بر  0و 7سررنوات .كمررا يسررتمر تنفيرذ اخلطررة الشرراملة للوقايررة واحلررد مررن فقررر
الدم بسبب نقرص احلديردت الرق تسرتهدا األطفرال والنسراء احلوامرلت وهرو مرا أتراح اإلبقراء علرى
نسرربة هررذا اخللررل التغررذوي يف حرردود ال قيمررة هلررا .و ررة أي را خدمررة التغذيررة املدعومررة للمسررن ت
واأل لا ذوي اإلعاقةت وغريهم من األ لا املعرن لللطر.
__________
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 -137ولدى كوبا نظام تأم موسع وإنساين يشمل نظام ا عام ا لل مان االجتماعيت ونظامر ا
للمسرراعدة االجتماعيررة يسررتفيد منرره مالي ر الكرروبي ونظم را خاصررة .و،رردا التغطيررة الواسررعة
النط اق الق يكفلها هذا النظام إىل نمان تعميم احلمايةت حي ينطلر تصروره مرن اعتبرار كفالرة
احلماي ررة االجتماعي ررة مهم ررة منوط ررة بالدول ررة .ويف ع ررام 2014ت بلغ ررت نفق ررات ميزاني ررة ال ررمان
االجتمرراعي  5رالا و 589مليررون بيررزوت اسررتفاد منهررا  1 683 583لص ر ات وهررو مررا يؤكررد
االجتراه املتنررامي يف السررنوات األخرررية .وفيمررا يتعلر باملتقاعرردينت ارتفررع متوسر املعررا التقاعرردي
من  259إىل  264بيزو.
 -138وتست يب خدمات املساعدة أو احلماية االجتماعية لحامج وتدابري تسرتهدا املسرن ت
واأل رلا ذوي اإلعاقرة أو املصراب برأمرا مزمنرةت والنسراء احلوامرلت واألطفرالت واأل ررلا
املفرا عنهم من الس ونت وفمات سكانية أخرى .وتُنظم هذه اخلدمات علرى الصرعيد اإلقليمريت
سب ما تنطوي عليه املشاكل الق تعاجلها من تعقيد وخصوصية.
 -139وتش رركل رعاي ررة املس ررن أولوي ررة يف اجملتم ررع الك ررويبت وألج ررل ذل ررك يُن ررز عم ررل متع رردد
التلصصررات ومشر ب ر القطاعرراتت ي ررمن جررودة احليرراة هلررذه الفمررة مررن السرركان .ويف إطررار
اجلهررود الررق تبررذهلا احلكومررة مررن أجررل حتقير تمررع ررامل وأكثررر عرردالا للمسررن ت ت ررع موعررة
مررن ال رحامج ذات الص ررلة بالرعايررة واملسرراعدة االجتماعي ررة هلررذه الشرررسةت ي ررحز ن رمنها إج رراءات
حتس ر ر ت ر روافر األدوير ررة ومتابعر ررة احلالر ررة الصر ررحية للمسر ررن  .وتُق ر ردذم الرعاير ررة وفق ر ر ا لالحتياجر ررات
الشلصية وبشكل مبا رت وتراعي األحوال االقتصادية واالجتماعية والصحية واألسريةت وتق نت
عند االقت اءت ودمة املساعدة املالية.
 -140ومن ر ررذ ع ر ررام  2009ت ترتك ر ررز رعاي ر ررة املس ر ررن عل ر ررى ثالث ر ررة ب ر ر ررامج فرعي ر ررة :املؤسس ر رريت
واالستشفائيت واجملتمعي الذي جيري ترجيحه .ويشمل الحنامج اجملتمعي خدمة الفحص الصحي
ودور املس ررن ت والرعاي ررة املنزلي ررة
ال رردوري يف عي ررادة طبي ررب األس رررة ومنت ررديات أنش ررطة املس ررن
ُ
ومدار تدريب مقدمي الرعاية ومطاعم األسر والفصول اجلامعية امللصصة للمسن .
 -141ويف إطرار اجلهرود الراميررة إىل بنراء تمرع يتمتررع فيره مجيرع املرواطن بتكرافؤ الفرر ت يرروىل
اهتم ررام خ ررا ملس ررألة اإلعاق ررة ولرعاي ررة األ ررلا ال ررذين يع ررانون منه ررا .ومي ررن البل رردت يف إط ررار
سياسته االجتماعيةت األولوية لحجراءات الرامية إىل متك األ رلا ذوي اإلعاقرة مرن املشراركة
الكاملر ررة والفعالر ررة يف بيمر ررتهم االجتماعير ررة .وهلر ررذا الغر ررر ت تن ذفر ررذ خطر ررة العمر ررل الوطنير ررة لرعاير ررة
األ ررلا ذوي اإلعاقررةت الررق سررامهت يف اق ر اح وتنفيررذ وتقيرريم اإلج رراءات القائمررة علررى ررج
متكامررلت سرواء يف لتلررف رراالت الترردخل أو فيمررا يتعلر باإلعاقررات البدنيررة واحلسررية والعقليررة.
ردمج الب ررالغون يف مراك ررز مهني ررة وجي ررري
ويس ررتفيد مجي ررع األطف ررال ذوي اإلعاق ررة م ررن التعل ر ريمت ويُر َ
إدم رراجهم الكام ررل م ررن خ ررالل برن ررامج العمال ررة اخل ررا وص رردرت ق روان وطني ررة إلزال ررة احل رواجز
املعماري ررة و ررة نظ ررام للع ررر النص رري للحر روار يف التلفزي ررون ُسَس ررن نوعي ررة حي رراة تم ررع الص ررمت
ومكتبات متلصصة يف توفري املطبوعات بطريقة برايل وحتققت نتائج مهمة يف اجملال الرياني.

26

GE.16-14765

HRI/CORE/CUB/2016

 -142وتشررمل احلمايررة االجتماعيررة ل ررلا ذوي اإلعاقررة يف كوبررا االسررتفادة مررن خرردمات
اجتماعيررة تمعيررة ومؤسسررية ررددةت موجهررة للفمررات السرركانية الررق تعرراين مررن مشرراكل خاصررة
والق حتتاا إىل رعاية متلصصرة .كمرا يسرتفيدون باجملران مرن خردمات يف را التعلريم والرعايرة
الص ررحية مص ررممة خصيصر ر ا لتلبي ررة لتل ررف احتياج ررا،مت وك ررذلك م ررن مراك ررز الت رردريب امله ررين -
االجتمراعي وحلقررات العمررل الراميرة إىل إكسرراا املهررارات .و،رردا مجيرع هررذه الرحامج احلكوميررة
إىل مواصلة رفع مستويات إدماا هؤالء األ لا واندماجهم على حنو كامل يف اجملتمع.
 -143ول ر رريف األ ر ررلا ذوو اإلعاق ر ررة يف كوب ر ررا ر رررد مس ر ررتفيدين م ر ررن الر ر رحامج االجتماعي ر ررة
والسياسات العامة للتغطية الشراملة وإمنرا كرذلك فراعل قرادرين علرى اقراذ القررار بشرأن واقعهرم
اخلا بدعم كامل من احلكومة.
 -144واس ررت ابة ل رررورة اجلم ررع ب ر الص رركو العاملي ررة والسياس ررات اهلادف ررة الش رراملةت نف ررذت
موعة من الحامج الق تستهدا باألسا رائ السكان األكثر بابات والرق تشرمل مرا يلري:
تشر ر يع املب ررادرات الرامي ررة إىل توس رريع نط رراق االس ررتلدام االجتم رراعي لتكنولوجي ررات املعلوم ررات
واالتصرراالت اجلديرردة يف إطررار عمليررة نشررر اسررتلدام احلاسرروا يف اجملتمررعت والترردابري الراميررة إىل
تيسري إدماا الشباا يف سروق العمرل وتوسريع نطراق التعلريم العرا ت الرذي م يعرد ينحصرر بر
أسروار اجلامعرراتت حير امتررد إىل مجيررع أقرراليم البلرد وتزايررد اسررتلدام الوسررائل السررمعية البصررية
لتعزيز نشر املعارا والثقافة واملعلومات وتنفيذ برامج لتعزيز ترسيخ الثقافة الفنية.
 -145وونعت كوبات بوصفها دولة طرفا يف اتفاقيرة حقروق الطفرلت خططرا وسياسرات وبررامج
وطنيررة تسررتهدا هررذه الفمررةت وتنرردرا فيهررا مبرراد هررذه االتفاقيررة .وتع ر ا الدولررة برردور األسرررة
كحلقة أساسية يف اجملتمرعت وينري قرا الدسرتور نفسرهت يف املرادت  35و38ت وقرانون األسررة يف
املادة 85ت مسؤوليات ومهام أساسية فيما يتعل باألطفال واملراهق .
 -146وتق رروم خط ررة العم ررل الوطني ررة لرعاي ررة األطف ررال واملر رراهق واألس رررة املق رررر سر رريا ا ح ررىت
عررام  2020علررى ثالثررة مبرراد أساسررية :املصررلحة الف ررلى للطفررلت وتكررافؤ الفررر ت ومشرراركة
األطفررال بوصررفهم أصررحاا حقرروقت يف املس رائل الررق تعنرريهم يف إطررار األسرررة واجملتمررعت سررب
سررنهم ومسررتوى منرروهمت وتسررتند بشرركل مبا ررر إىل النتررائج احملققررة يف إطررار خطررة العمررل الوطنيررة
السابقة لرعاية األطفال واملراهق .
وونر ررعت سياسر ررات وب ر ررامج ،ر رردا إىل تعزير ررز اسر ررتقاللية امل ر ررأة وونر ررعها االقتصر ررادي
ُ -147
واالجتماعي والسياسيت أرست األسف املونوعية ملشاركة املرأة على قردم املسراواة مرع الرجرل يف
اجملتمع ولتحقي التنمية املستدامة يف مجيع مناحي احلياة .واإلجنازات احملررزة يف املسرائل اجلنسرانية
جلية .وتواصل احلكومة الكوبية تنفيرذ العديرد مرن القروان والسياسرات والرحامج الراميرة إىل تعزيرز
هذه اإلجنازات.
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 -148وحتققررت إجنررازات مطررردة يف مكافحررة التمييررز القررائم علررى أسررا امليررل اجلنسرري .وأدمررج
الحنررامج الرروطين للتثقيررف اجلنسرري اس ر اتي ية للتثقيررف الرردائم بشررأن اح ر ام حريررة امليررل اجلنسرري
واهلويررة اجلنسررانيةت مررع إنشرراء افررل متعررددة للتبررادل علررى أسررا مبرردأي املسرراواة وعرردم التمييررز.
ويف إطار التزام البلرد الراسرخ بتحقير العدالرة االجتماعيرة والردفا عرن املسراواة الكاملرة بر مجيرع
الكرروبي ت ر ع توسرريع نطرراق افررل احل روار والتفاعررل بشررأن هررذه املسررائل انطالق ر ا مررن مواقررف
قائمة على االح ام والتفهم والتوعية.
 -149ويف اجملررال الثقررايفت جيررري تش ر يع وتعزيررز الفنررون والعلرروم يف مجيررع جتليا،ررا وحفررز حريررة
اإلبرردا الفررين واألديبت ك ررزء مررن احلقرروق الثقافيررة .وتواصررلت كفالررة اسررتفادة السرركان علررى حنررو
كامل من الفن واألدات و ُاقذت إجراءات عديدة ترمي إىل صون الثقافة الوطنية وةايتها وإثرراء
قيمها األكثر جتذرا.
 -150وجيررري تعزيررز نشررر الثقافررة يف البلررد لصرراحل مجيررع األ ررلا ت وهررو مررا يسرراهم يف تكررافؤ
فر املواطن لتنمية قدرا،م دون متييرز .وقرد ركرزت السياسرة الثقافيرة علرى صرون اهلويرةت وحفرظ
الر ا الثقرايفت وتشر يع اإلبردا ت واإلنتراا الفررين واألديبت والقردرة علرى ترذوق الفرن .و رة رربكة
واسعة من املؤسسات الثقافية.
 -151و كلت املمارسة اجلماعية للريانة وإعمال املثل األوملر األعلرى يف كوبرات منرذ انتصرار
الثورة يف عام 1959ت أدوات أساسية لتعزيز وةاية حقوق اإلنسان جلميع األ لا .
 -152ويف إطار اس اتي ية تنمية الريانة اجلماعيرة كوسريلة للتعلريم والتردريب الشرامل وحتسر
نوعيررة احليرراةت جيررري باسررتمرار تعزيررز وتنويررع اخليررارات املتاحررة ملمارسررة األنشررطة البدنيررة اجلماعيررة
بانتظررامت مررن خررالل اسررتحدا طرائ ر مبتكرررة وجذابررةت وال سرريما بالنسرربة للم رراهق والشررباا
وف رغبا،م.
 -153ويف الوقت الراهنت يتمتع أكثر من  30يف املائة من الكوبي مبستوى عال من الكفراءة
البدنيةت كنتي رة لتعمريم هرذه املمارسرة يف مجيرع أحنراء البلرد .ويف هرذا الصرددت كران إلدراا ال بيرة
البدنية كمادة يف نظام التعليم الوطين دور مهم للغاية .ويف إطار هذه االس اتي ية اإلمنائيةت تتاح
عل ررى ص ررعيد اجملتمع ررات احمللي ررة ب ر ررامج لتعزي ررز الص ررحة ووقايته ررا تس ررتهدا املس ررن ت واحلوام ررلت
واملرن ر ررعاتت ومجاع ر ررات ممارس ر رري األنش ر ررطة الريان ر ررية يف اجملتمع ر ررات احمللي ر ررة والتم ر ررارين الريان ر ررية
األساسية بالنسبة للمرأة.
 -154ويف خ ررم الت ررأثري املعق ررد ملش رركلة املل رردرات العاملي ررة عل ررى ص ررعيد الع ررام ويف منطقتن ررا
اجلغرافيررةت ال ي رزال وجررود املل ردرات غررري املشررروعة يف كوبررا رردودا للغايررة .وتعتمررد كوبررا سياسررة
قوامهررا عرردم التسررام إطالق ر ا مررع إنترراا امللرردرات واسررتهالكها واالجتررار قررا .وال ميكررن أبرردا أن
يُستلدم اإلقليم الوطين كمستود أو لزن أو معح أو وجهة للملدرات.
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 -155ولرريف ملشرركلة اسررتهال امللرردرات غررري املشررروعة واالجتررار قررا أثررر اجتمرراعي يف كوبررات
وذلررك بف ررل العمررل ال برروي والوقررائي الررذي ت ررطلع برره الدولررة .وخيلررو البلررد مررن اجلرميررة املنظمررة
ومن عصابات الشباا اإلجرامية .ومن أجل احلفاظ على هرذا الونرع اإلجيرايب ومنرع انتشرار رفرة
املل رردرات ب ر ر الس رركانت وال س رريما الش ررباات تواص ررل الل نر رة الوطني ررة للوقاي ررة م ررن املل رردرات
ومكافحتهررا العمررل بشرركل منه رري ومنسر ت بغيررة حفررز العمررل ال برروي الررذي ت ررطلع برره األسررر
الكوبيررة واملنظمررات الش رربابيةت وبالتررا ت حتقي ر مش رراركة اجتماعيررة أكررح وأكث ررر فعاليررة يف القي ررام
قذه املهام.
 -156وتواصل كوبا تعزيز النهج الوقائي يف ا التعليم وإعادة اإلدماا االجتماعي ملنع اجلرميرة.
ويركررز العمررل الوقررائي يف املرردار علررى مكافحررة التعرراطي للملرردرات والعقرراقري املهلوسررةت والق رراء
علر ررى الس ر ررلوكات االجتماعير ررة غ ر ررري الالئق ر ررةت وإجر ررادة اس ر ررتلدام اللغ ر ررة األمت وال بير ررة عل ر ررى الق ر رريم
األخالقيةت وتنمية السلو اجلنسي املسؤول .ويتواصل تطوير خردمات خطروط املسراعدة اهلاتفيرة يف
ا منع تعاطي امللدرات والتثقيف اجلنسي من خالل ج جنساين قائم على احلقوق.
 -157وحققت كوبا إجنازات هائلة يف تنفيذ األولويات اخلمف احملددة يف خطة عمرل هيوغروت
املع ا قا من قبل األمم املتحدةت وأثرت اإلطار القرانوين واملؤسسري للحرد مرن خطرر الكروار .
وجتلى ذلك يف تعزيز القدرات احمللية وفعالية نظم اإلنذار املبكر.
 -158وتقريم كوبررا أواصرر التعرراون الوثير مررع العديرد مررن بلردان املنطقررة والعرام .وجترردر اإل ررارة
إىل تنفيررذ مشرراريع يف إطررار تعزيررز وةايررة احلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررةت وال سرريما يف ررا
الصررحة والتعلرريمت ف رالا عررن التعرراون التقررين يف لتلررف اجملرراالت .واسررتفادت مررن هررذا التعرراون
الفمررات األ ررد حرمان ر ا يف كثررري مررن بلرردان العررام الثال ر ت مبررا فيهررا السرركان األصررليونت والنسرراءت
واأل لا ذوو اإلعاقة .وجتدر اإل ارة نمن أبرز االت التعاون إىل مشاريع رئيسية يف ا
الصررحة والتعلرريم مررن قبيررل مشرررو التعرراون املعررروا باسررم "العمليررة املع ررزة"ت الررذي أجريررت يف
إطاره عمليات جراحة العيرون باجملران لفائردة  3.4مالير رلص يف  34بلردا .كمرا اسرتفاد 9
مالي ر ررلص مررن برنررامج ررو األميررة "نعررم أنررا أسررتطيع"ت ومليررون و 113ألررف ررلص م رن
برنامج مواصلة التعليم املسرمى "نعرم أسرتطيع املواصرلة" .ويف الوقرت الرراهنت يقردم أكثرر مرن 51
ألف متعاون صحي خدمات يف  67بلدا يف العام.
 -159كم ررا تعاون ررت كوب ررا م ررع بل رردان أخ رررى وم ررع منظم ررة الص ررحة العاملي ررة يف ررال مكافح ررة
فررريو إيبرروال يف أفريقيررا الغربيررة .و ررار أكثررر مررن  250متعاون را صررحيا مررن ل رواء "هنررري ريررف"
الط يف عمليات يف أكثر املناط ت ررا .ويعمل  4رالا متعاون صرحي كرويب رخرر يف برنرامج
الوقاية يف  32بلدا أفريقي ا.

GE.16-14765

29

HRI/CORE/CUB/2016

جيم -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -160كوب ر ررا دول ر ررة ط ر رررا يف 44د 3معاه ر رردة دولي ر ررة حلق ر رروق اإلنس ر رران ومتتث ر ررل ألحكامه ر ررا.
كما تشكل املعاهدات الدوليرة الرق ان رمت إليهرا الدولرة الكوبيرة أو حكومتهرا جرزءا مرن النظرام
القانوين للبلد .وال تزال قيد النظر صكو أخرى حلقوق اإلنسان وقع عليها البلدت منهرا العهردان
ال رردوليان اخلاص رران ق رروق اإلنس رران دالعه ررد ال رردو اخل ررا ب رراحلقوق املدني ررة والسياس رية والعه ررد
الدو اخلا باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
 -161أما وصو تنفيذ األحكام الواردة يف الصركو الدوليرة علرى الصرعيد الروطينت فبم ررد
أن يصدق لف الدولة على الصك املعين أو يقرر االن مام إليهت يصب سراري املفعرول بشركل
كامررل يف النظررام القررانوين احمللرري وفق ر ا لاللترزام الرردو امل تررب علررى ذلرركت ويكتسرري طررابع قررانون
ساري النفاذ .وباإلنافة إىل ذلكت ترنص املرادة  20مرن القرانون املردين علرى أنره "إذا كران اتفراق
أو معاهدة دولية ان مت إليها كوبا تنص على أحكام قتلف عرن تلرك الرواردة يف املرواد املتعلقرة
باألحكام األولية هلذا القانون أو ال ترد فيهت انطبقت أحكام ذلك االتفاق أو تلك املعاهدة".
 -162كمر را س ررافظ البل ررد عل ررى مس ررتوى رفي ررع م ررن التع رراون والتفاع ررل م ررع إجر رراءات ورلي ررات
األمررم املتحرردة حلقرروق اإلنسرران املنطبقررة عاملي را وعلررى ح روار إجيررايب مررع اهليمررات املنشررأة مبوجررب
املعاهدات الدولية.
 -163وتقرريم كوبررا أواصررر التعرراون مررع لتلررف املنظمررات اإلنسررانية واملعنيررة قرروق اإلنسرران يف
العام بأسرهت سواء يف إقليمها اخلا أو يف إطار بعثات التعاون الدو .
 -164ويف ع ررام 2013ت ق رردمت كوب ررا تقريره ررا ال رردوري الث رراين إىل رلي ررة االس ررتعرا ال رردوري
الشامل التابعة جمللف حقوق اإلنسانت حي كانت األغلبية العظمى من تعليقات اجملتمع الدو
بشأنه إجيابية.
 -165وكوبا ع و مؤسف جمللف حقوق اإلنسان الرذي رغلت فيره منصرب الع روية لرواليت
متترراليت حررىت عررام  .2011ويف عررام  2012أعيررد انتلاقررا لتعررود إىل ع رروية هررذه اهليمررة لف ر ة
ثال سنوات دمن  2013إىل . 2016
 -166كم ررا بلغ ررت كوب ررا مس ررتوى ع ررال م ررن التص رردي عل ررى مع ررايري العم ررل الدولي ررةت مب ررا فيهر را
االتفاقيات األساسية الثمانية ملنظمة العمل الدولية.

__________
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كوب ررا دول ررة ط رررا يف ص رركو دولي ررة عدي رردة يف ه ررذا اجمل ررالت م ررن بينه ررا :اتفاقي ررة حق رروق الطف ررلت والحوتوك ررول
االختير رراري التفاقير ررة حقر رروق الطفر ررل بشر ررأن بير ررع األطفر ررال واسر ررتغالل األطفر ررال يف البغر رراء ويف امل ر رواد اإلباحير ررة
الحوتوكررول االختيرراري التفاقيررة حقرروق الطفررل بشررأن ا ر ا األطفررال يف املنازعررات املسررلحة واتفاقيررة الق رراء
علررى مجيررع أ رركال التمييررز نررد امل ررأة واتفاقيررة اليونسرركو ملكافحررة التمييررز يف ررال التعلرريم واالتفاقيررة الدوليررة
للق رراء علررى مجيررع أ رركال التمييررز العنصررري واالتفاقيررة الدوليررة ملناه ررة جتنيررد املرتزقررة واسررتلدامهم ومتررويلهم
وتردريبهم واالتفاقيررة الدوليرة حلمايررة مجيررع األ رلا مررن االختفرراء القسرري .ويف ررباط/فحاير 2008ت وقعررت
كوبررا علررى العهررد الرردو اخلررا برراحلقوق املدنيررة والسياسررية وعلررى العهررد الرردو اخلررا برراحلقوق االقتصررادية
واالجتماعية والثقافية.
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دال -العوامل المؤثرة في تنفيذ التفاقيات
الحصار القتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الوليات المتحدة على كوبا
 -167لقد كلت هذه احلرا االقتصاديةت خالل أكثر من مخسة عقودت أحد ثوابت سياسرة
الواليرات املتحرردة إزاء كوبررا .وحرىت اونت يطبر هررذا احلصرار علررى اجلزيرررة بكرل صررامةت ويتسرربب
يف أن ررار إنسررانية واقتصررادية وحرراالت عرروز للشررعب الكررويبت ويشرركل العررائ األساسرري لتنميررة
اقتصرراد البلررد .ويعتررح انتهاكرا للقررانون الرردو وي ررر تررأثريه الررذي يت رراوز نطرراق احلرردود اإلقليميررة
مبصاحل مجيع الدول.
 -168واسررتنادا إىل تقررديرات علررى قرردر كبررري مررن الررتحفظت وبررالنظر إىل ا فررا قيمررة الرردوالر
باملقارن ررة م ررع قيم ررة ال ررذهب يف الس رروق الدولي ررةت يق رردر ال رررر االقتص ررادي ال ررذي حل ر بالش ررعب
الكررويب حررىت عررام  2014مبررا قيمترره  833ألررف و 755مليررون دوالرت مررع مراعرراة ا فررا سررعر
الذهب باملقارنة مع الف ة السابقة .وباألسرعار اجلاريرةت تسربب احلصرار طروال كرل هرذه السرنوات
يف أنرار جتاوزت قيمتها  121ألف و 192مليون دوالر.
عوامل أخرى
 -169تشرركل ظررروا التللررف املوروثررة عررن املانرري االسررتعماري واالسررتعماري اجلديرردت ورثررار
النظام االقتصادي الدو غري العادل وغرري املتكرافئ الرذي انرطر البلرد إىل االنردماا فيرهت واألثرر
السررل لظ رواهر مناخي ررة مرردمرة تتس رربب يف خس ررائر اقتصررادية فادح ررةت عوام ر َرل كانررت هل ررا دوم رات
بدرجة متفاوتةت م اعفات سلبية على البلد.
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