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 موجز

                                                                                       سعت املمثلة الشخصية للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان، املكلفة بدراسة حالة حقوق اإلنسان يف كوبا،  
   ١٣ /    ٢٠٠٣    و   ١٨ /    ٢٠٠٢                                                  يت أسندت إليها مبوجب قرارات جلنة حقوق اإلنسان              ً        ً      ً                 مـراراً وتكراراً، وفقاً للوالية ال     

                         ، إىل إقامة اتصاالت مع        ١٠٢ / ١                                                  الـيت أكدهـا جملـس حقوق اإلنسان يف مقرره              ١٢ /    ٢٠٠٥      و     ١١ /    ٢٠٠٤ و
  .                                                                     السلطات الكوبية إلجراء حوار معها من أجل االضطالع بواليتها على النحو املالئم

                            بل كرر وزير شؤون خارجية       .                                          ضة السامية أي رد من السلطات الكوبية                                      ومل تتلق املمثلة الشخصية للمفو     
  .                                     رفض السلطات الكوبية االعتراف بواليتها    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦                            كوبا أمام جملس حقوق اإلنسان يف 

                                                                                                      ورغم هذه الصعوبات، سعت املمثلة الشخصية جاهدة إىل تقييم حالة احلقوق املدنية والسياسية يف كوبا                
                          واطلعت على مجيع الوثائق      .                                        واستمعت إىل آراء املنظمات غري احلكومية       .      ً       ً      ً            ضوعياً ونزيهاً، وفقاً لواليتها         ً    تقييماً مو 

              كما اطلعت على   .                                                            ً                  اليت ختص كوبا واليت وضعتها حتت تصرفها دوائر املفوضية السامية فضالً عن املقررين اخلاصني
   .     ٢٠٠٥                                            تقرير جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 

ـ                                                                                                     در اإلشـارة مرة أخرى إىل اجلوانب اإلجيابية املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،                 وجت
                                                                      ً                                         ال سـيما يف جمايل التعليم والصحة، وهي اجلوانب اليت تبذل السلطات الكوبية جهوداً مجة فيها، وبالذات على                  

  .              مستوى امليزانية

                                                        حتمل آثار احلظر املفجعة واملستمرة اليت يعاين منها شعب                                                         ومما يزيد من أمهية هذه اجلهود أهنا بذلت مع           
                                                ً                                     سنة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي وفيما يتعلق أيضاً باحلقوق املدنية والسياسية              ٤٠                          كوبا منذ ما يزيد على      

  .    ٢٠٠٤                  واليت تفاقمت يف عام 

                      االقتصادية واملالية                                                                                 واتسـع نطاق احلظر بشكل خاص بعدما شددت الواليات املتحدة األمريكية القيود            
                            ومشل احلظر بشكل خاص تقليل       .     ٢٠٠٤      مايو   /                      ً                                        وفرضـت يف مجلة أمور قيوداً هامة على تنقل األشخاص يف أيار           

                                                                                                          وزن األمتعة املرافقة للمسافر، وفرض قيود على زيارات األسر املقررة مرة كل ثالث سنوات، وخفض عمليات                
  .         ل الرياضة                                          التبادل يف جمال التعليم وتقييد أي تبادل يف جما

                                             ، بأغلبية ساحقة من الدول األعضاء القرار           ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨                             واعتمدت اجلمعية العامة، يف      
  .                                                                               بشأن ضرورة رفع احلظر االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا من الواليات املتحدة  ١١ /  ٦١

         فالقوانني   .                          كوبا والواليات املتحدة                                                                       وممـا ال يهيـئ تنمـية حرية التعبري واالجتماع توتر العالقات بني             
                                                    تظهر املعارضني السياسيني يف اجلزيرة كما لو كانوا متعاطفني   "                       بناء الدميقراطية يف كوبا "                      األمريكية وعمليات متويل 

  .                                                           مع اجلهات اخلارجية وتتيح للسلطات الكوبية فرصة لتشديد قمعها هلم

      أبريل  /        نيسان -      مارس   /                               ق هلا مثيل اليت حدثت يف آذار                                                       وجيدر التذكري مرة أخرى مبوجة القمع اليت مل يسب         
    فقد   .                                                                                     يف كوبا بدعوى الدور اإلجيايب الذي قام به ممثل املصاحل األمريكية يف هافانا لدى معارضني سياسيني    ٢٠٠٣
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                                           وجرت حماكمتهم وفرضت عليهم عقوبات شديدة        .      ً                          فرداً من أفراد اجملتمع املدين       ٨٠                             مت القبض على ما يقرب من       
                                           من قانون العقوبات أو على أساس هذا          ٩١             ً                سنة، استناداً إىل املادة        ٢٨           سنوات و   ٦                  تراوحت مدهتا بني            بالسجن  

   ".                       ضد استقالل الدول وسالمتها "                                  الذي يعاقب على األعمال اليت ترتكب   ٨٨                     النص ونص القانون رقم 

              مبنظمات دولية                                                                                  واهتم هؤالء األشخاص بنشر مقاالت أو إجراء مقابالت عرب وسائط اإلعالم، واالتصال              
                                                                                                              غري حكومية ومبنفيني يف الواليات املتحدة أو يف أوروبا، وحيازة أشرطة صوتية أو مسعية واردة من قسم املصاحل                  
                                                  ً                                                              األمريكـية يف هافانـا، واالتصال جبماعات غري معترف هبا رمسياً من قبيل النقابات والرابطات املهنية والدوائر                 

  .                        األكادميية الكوبية املستقلة

                                   ً                                                         ت حماكمة املعتقلني يف غضون مهل قصرية جداً مل تتعد بضعة أسابيع بل بضعة أيام يف جلسات                        وقد جر  
                 ً                وهم معتقلون حالياً يف ظل ظروف        .                                                               ودافع عن املتهمني حمامون ال ينتسبون إىل نقابات حمامني مستقلة           .          غري علنية 

                                  مات اليت قدمتها السلطات الكوبية إىل                                                                    تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية وهو ما يدعو إىل القلق خاصة وأن املعلو
                                                                                                    املفوضة السامية أو إىل املقررين اخلاصني الذين وقعوا على النداءات العاجلة كانت شديدة اإلجياز، أو أهنا مل تقدم 

  .                          أية معلومات عنهم على اإلطالق

    سية                                    ً                                 ، حدثت حاالت اعتقال جديدة مشلت أشخاصاً أعربوا عن آرائهم السيا              ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٥          ويف عامي    
  .                                         املعارضة وصدرت ضدهم أحكام ال تتناسب وأفعاهلم

    ٢٨                                                                                                   ومل حيـظ النداء العاجل الذي وجهته املمثلة الشخصية للمفوضة السامية إىل السلطات الكوبية يف                 
  .        بأي رد    ٢٠٠٥      يوليه  /   متوز

                    الفريق العامل املعين (                                                      ، وجهت تسعة نداءات عاجلة من جانب املكلفني بإجراءات خاصة     ٢٠٠٦       ويف عام  
                                                                                                   باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملمثلة اخلاصة لألمني العام 
                                                                                             بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين حبق 

  .                   بشكل منفصل أو مشترك  )                               صحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه                                 كل شخص يف التمتع بأعلى مستوى من ال

                                      توصيات تستهدف، من جهة، وضع حد         ١٠                                                         وهلـذا الغرض، تقدم املمثلة الشخصية للمفوضة السامية          
                                                                                                                   للحالة الراهنة بإعادة احلقوق األساسية املكفولة للمواطنني يف البلد، ومن جهة أخرى، تأمني احلماية الدولية هلذه                

                                                                                                  ضمام كوبا إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإىل الربوتوكولني االختياريني امللحقني                       احلقوق بان 
  .                                                             به وإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
  ٥  ٤-   ١ ...............................................................................     مقدمة

  ٥   ١١-   ٥ .......................        يف كوبا                                  العوامل اليت تعوق إعمال حقوق اإلنسان -   ً    أوالً   

  ٧   ١٧-  ١٢ ........................................................              اجلوانب اإلجيابية -     ً    ثانياً   

  ٧   ٣١-  ١٨ ............................................................           دواعي القلق -     ً    ثالثاً   

  ٩   ٣٤-  ٣٢ ............................................................          االستنتاجات -     ً   رابعاً  

  ٩   ٣٥     ...............................................................        التوصيات -     ً  خامساً 

      وال      ٢٠٠٣       أبريل   /            مارس ونيسان  /                                                            قائمة بأفراد من اجملتمع املدين ممن ألقي القبض عليهم آذار           :     املرفق
   ١١ .......................................................................                  يزالون قيد االحتجاز

 



A/HRC/4/12 
Page 5 

 مقدمة

                                          ، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق         ١٨ /    ٢٠٠٢                                            طلبـت جلـنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها          - ١
                                                                                                                اإلنسـان أن تتخذ الترتيبات الالزمة إليفاد ممثل شخصي عنها إىل كوبا لتتعاون املفوضية مع حكومة كوبا على                  

                                            رتياحها لتعيني السيدة كريستني شانيه ممثلة              ، عن ا    ١٣ /    ٢٠٠٣                            وأعربت اللجنة، يف قرارها       .                       تنفـيذ هـذا القرار    
                                                                                                             شخصية للمفوضة السامية وطلبت إىل حكومة كوبا أن تستقبلها وتقدم هلا كل التسهيالت الالزمة لتمكينها من                

  ،   ١٢ /    ٢٠٠٥                      وجددت اللجنة، بقرارها   .   ١١ /    ٢٠٠٤                                  وكررت اللجنة طلبها هذا يف قرارها     .                  االضـطالع بواليتها  
                                     ، قرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره          ٢٠٠٦         ويف عام     .                               ثلة الشخصية للمفوضة السامية                            الواليـة املسندة إىل املم    

   .                           ، متديد الوالية املسندة إليها   ١٠٢ / ١

                                                          ، بعثت املمثلة اخلاصة للمفوضة السامية رسالة إىل املمثل            ٢٠٠٣      مايو   /       أيار   ١٢          فـرباير و   /         شـباط   ٦    ويف   - ٢
                                                       يها السلطات الكوبية إىل مقابلتها إلجراء حوار بناء                                                                  الدائـم لكوبا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، دعت ف          

      يونيه  /         حزيران   ٢٦    ويف    .                                                        ، عززت املفوضة السامية هذا الطلب عرب القناة نفسها            ٢٠٠٣      مايو   /       أيار   ٣٠    ويف    .     معها
  .                                                                        ، أبلغت السلطات الكوبية املفوضة السامية بأهنا ال تعترف بوالية ممثلتها الشخصية    ٢٠٠٣

                                                                          الشخصية للمفوضة السامية أن جتدد كل سنة االتصال بالسلطات الكوبية                                     ومـع ذلك، حاولت املمثلة     - ٣
  .                                           ومل حتظ طلباهتا بأي رد على غرار طلباهتا السابقة  .     ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٨   و  ١٩                   وحدث ذلك آخر مرة يف 

   يني                                                                                          وإزاء هذه احلالة، استقت املمثلة الشخصية للمفوضة السامية معلومات من املقررين اخلاصني للجنة املعن - ٤
  .                                                                                                           بقضايا معينة ممن أتيح هلم الوقوف على حالة حقوق اإلنسان يف كوبا أثناء الفترة قيد النظر، ومن املنظمات غري احلكومية 

  .    ٢٠٠٥                                                                                ونظرت يف التقرير الذي وضعته جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع عام 

  كوبا العوامل اليت تعوق إعمال حقوق اإلنسان يف-   ً أوال  

     ً                                    عاماً احلظر االقتصادي والتجاري واملايل        ١٤                                                              تديـن اجلمعـية العامـة لألمم املتحدة منذ ما يزيد على              - ٥
ُ                          ورغم القرارات املعتمدة، ُعزز احلظر األويل عام          .      ًً   عاماًً   ٤٠                              املفـروض عـلى كوبـا منذ                        مبوجب قانون       ١٩٩٢                       

                     قانون احلرية والتضامن  (         بورتون -        هيلمز             مبوجب قانون    ١٩٩٦     ويف  )                           قـانون الدميقراطية الكوبية   (              توريتشـيللي   
  . )                الدميقراطي يف كوبا

              إىل أن يقوم،       ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٤          املؤرخ    ٧ /  ٥٨                                              ودعت اجلمعية العامة األمني العام يف قرارها         - ٦
        يف ذلك                                                                                            ً بالتشاور مع املؤسسات واهليئات املختصة يف األمم املتحدة، بإعداد تقرير عن أثر احلظر على كوبا، مراعياً

                                   وقدم األمني العام يف تقريريه الصادرين   .                                                               األهداف واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
                 ردود احلكومات    )                      ، اجلزآن األول والثاين   (A/59/302      ٢٠٠٤        أكتوبر   /                تشـرين األول    ٥          أغسـطس و   /     آب   ٢٨   يف  

  .                                        وهيئات األمم املتحدة بشأن تطبيق هذا القرار

                           ُ                                                           بب القيود اليت يفرضها احلظر، ُتحرم كوبا من وسيلة حيوية للحصول على األدوية، والتكنولوجيات    وبس - ٧
                          وتدين منظمة األمم املتحدة     .                                                                                        اجلديدة يف اجملالني الطيب والعلمي، والغذاء ومعاجلة املياه باملواد الكيميائية والكهرباء          
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       ومنظمة   )         اليونسكو (                                    األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                                                   لألغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة 
                                                                                                               الصـحة العاملـية اآلثـار املفجعة اليت خيلفها احلظر على حقوق الشعب الكويب فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية                  

   ).    ٢٠٠٢                                                     انظر مجيع التقارير الصادرة عن هذه املؤسسات املتخصصة عام  (                     واالجتماعية والثقافية 

                        ً                          بورتون عواقب وخيمة أيضاً على حالة املواطنني        -                                        وبالذات لقانوين توريتشيللي وهيلمز                  وهلـذا احلظر   - ٨
                                                                                                                    الكوبـيني فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، إذ إهنا تثري رد فعل السلطات الكوبية اليت تستغل فرصة تدخل                  

            قانون محاية   "                 املعروف باسم      ٨٨                                                                                     دولـة أجنبـية يف السياسة الداخلية لكوبا لسن قوانني قمعية مثل القانون رقم               
                                        يوهان غروث، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق -                        وقد أشار السيد كارل        ".                                  االستقالل الوطين واالقتصاد يف كوبا    

        الواليات      "...                                                                           يف التقرير الذي قدمه إىل اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني إىل أن                  ١٩٩٧                       اإلنسان يف كوبا، عام     
                                                                    ختول نفسها حق السعي لفرض قواعد من اخلارج جتعل كوبا تنتقل من              ]                 قانونني املذكورين            من خالل ال   [        املتحدة  

   ).  ٤٦         ، الفقرة E/CN.4/1997/53      ..." (                                نظامها احلايل إىل نظام أكثر تعددية 

                                                                                                        والنتيجة اليت تترتب على ذلك هي تصنيف العديد من املواطنني الكوبيني ممن تعترب احلكومة الكوبية أهنم                 - ٩
  .  ٨٨                                           ووجوب إخضاعهم للقوانني القمعية كالقانون رقم   "                       باملرتزقة يف خدمة األجانب "          ذا اإلجراء         يؤيدون ه

                              ، عقب زيارته إىل كوبا، أن          ٢٠٠٢      مايو   /       أيار   ٢١                                                      وأوضح الرئيس كارتر، لدى إعداد تقريره الصادر يف          -  ١٠
        إذ من -                ا ومتويل أنشطتها             ُ                                                          أشهر املنشقني ُيجمعون على معارضة فكرة تشديد هلجة خطاب الواليات املتحدة لكوب

    خدم  "                                                                                                            شـأن هذا التمويل أن يضفي املصداقية على املقولة اليت طاملا رددها الرئيس كاسترو، ومفادها أن هؤالء                  
   ".      واشنطن

                          ، ال سيما إثر تشديد القيود     ٢٠٠٤                                                         وتفاقمت الصعوبات اليت يواجهها سكان كوبا بسبب احلظر منذ عام  -  ١١
                                    ً              إذ فرضت باإلضافة إىل هذه التدابري قيوداً شديدة          .     مايو /                             تها الواليات املتحدة يف أيار                                االقتصادية واملالية اليت فرض   

  :             وبناء على ذلك  .                          على تنقل األشخاص واملمتلكات

                                          ً                         األمريكية على زيارة واحدة كل ثالث سنوات بدالً من زيارة واحدة        -                                اقتصـرت زيارة األسر الكوبية      
        كل سنة؛

               أقرب األقارب؛                           ال جيوز لألسر إرسال طرود إال إىل

   . ُ                                                                    ُخفض املبلغ املايل اليومي املسموح به لكل شخص لدى زيارة كوبا بواقع الثلثني

                            ً       ً                                                                        ومتـثل هذه القيود املستمرة تدخالً تعسفياً يف حياة األشخاص اخلاصة واألسرية وعوائق ال تتناسب وحريتهم يف                 
  .                        ً                       التنقل، وهو ما يعد مساساً مبمارسة حقوقهم األساسية
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 وانب اإلجيابية اجل-     ً ثانيا  

                                                                                                     متكنـت حكومـة كوبـا، بفضل اجلهود اليت بذلتها، ال سيما على مستوى امليزانية، ورغم سوء حالة                   -  ١٢
                                                                                                    األوضـاع، من احلفاظ على نظام صحي يف مستوى جيد ساهم يف خفض معدل وفيات الرضع ومتديد متوسط                  

  .                            العمر املتوقع لدى مجيع املواطنني

                                   يف املائة، وتفيد بيانات منظمة         ١٠٠                                  األطفال املسجلني يف املدارس إىل                                       ويف جمـال التعلـيم، تصل نسبة       -  ١٣
                                                                                                                 الـتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واليونسكو بأن كوبا يف مقدمة الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف جمال                  

  .                                  التفوق الدراسي، ال سيما يف الرياضيات

   ).         يف املائة   ٠,٢ (                                  أما األمية فهي يف طريقها إىل االندثار  -  ١٤

      ١٩٩٦              يف املائة منذ     ٤٩,٦                                                                     ويف جمال مكافحة التمييز ضد املرأة، بلغ معدل تشغيل النساء يف القطاع العام  -  ١٥
  .                                                                       وما فتئ وجود املرأة يزداد يف اجلمعية الوطنية ويف سلك القضاء ومناصب املسؤولية

                                   تقارير إىل اهليئات املعنية مبراقبة                                                                        وصدقت كوبا على عدد من االتفاقيات يف جمال حقوق اإلنسان وقدمت             -  ١٦
  .                        تطبيق املعاهدات ذات الصلة

     ً      ً       ً                           شخصاً حمتجزاً مراعاةً حلالتهم الصحية، ويف عام   ١٨                           ، أفرجت السلطات الكوبية عن     ٢٠٠٤         وخالل عام  -  ١٧
  .                                              أفرج عن هكتور باالسيوس رويز بشروط، ألسباب صحية    ٢٠٠٦

  دواعي القلق-     ً ثالثا  

     مارس  /     ً           شخصاً يف آذار     ٨٠                                                  ق يتعلق حىت اآلن، يف املقام األول، باعتقال حنو                                       ال يـزال أحـد دواعي القل       -  ١٨
                                                                                     ويعتـرب الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي أن اعتقاهلم تعسفي وقد قام               .     ٢٠٠٣         أبـريل    /        ونيسـان 

    ٢١    و   ٢٠    و   ١٩                                                              الذي أبداه، يف فئة األشخاص املعتقلني بشكل مناف للمواد               ٢٠٠٣ / ٩                          بتصنيفهم، يف الرأي رقم     
                             ذلك أن اعتقال هؤالء األشخاص قد    ). E/CN.4/2004/3/Add.1             انظر الوثيقة  (                            من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

                                    ّ                                                                          مت أثناء مزاولتهم ألنشطتهم كصحفيني أو كّتاب أو أعضاء يف رابطات أو مدافعني عن حقوق اإلنسان أو أعضاء                  
  .                             يف أحزاب سياسية ونقابات معارضة

                                                                         اص املعتقلني مشروع باريال املتعلق بنشر عريضة جلمع التوقيعات هبدف تنظيم استفتاء                ويؤيد معظم األشخ -  ١٩
  .                                                            لتعديل النظام االنتخايب والتشجيع على إجراء إصالحات تشريعية أخرى

                                             فقط من قانون العقوبات الكويب، اليت تعاقب على   ٩١                                            وتستند التهم املوجهة إىل بعض املعتقلني إىل املادة  -  ٢٠
                                                                                                    ال ضد استقالل الدولة وسالمتها، وتستند التهم املوجهة إىل البعض اآلخر إىل نفس املادة إضافة إىل                           ارتكاب أعم 
  .                                         بشأن محاية االستقالل الوطين واالقتصادي لكوبا  ٨٨            القانون رقم 
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                                                                                                        واهتـم كثري من األشخاص املالحقني بالقيام بأعمال مثل تلقي أموال من بلدان أجنبية أو ممارسة أنشطة                  -  ٢١
                                                                                                بـية يف نظر الدولة، أو إجراء مقابالت على أمواج إذاعة راديو ماريت، وهي شبكة تبث براجمها من الواليات      ختري

                                                                                                               املتحدة، أو االتصال مبنظمات دولية حلقوق اإلنسان، أو حيازة أشرطة صوتية أو أشرطة فيديو، أو االنضمام إىل                 
   ".             معادية للثورة "                                 نقابات أو رابطات أو أكادمييات تعد 

                                               ً              ً                              جرت حماكمة هؤالء األشخاص يف غضون مهل زمنية قصرية جداً مل تتعد أحياناً بضعة أيام ومل يتح هلم         و -  ٢٢
   ُ                                                            ومل ُيسمح للمحامني املستقلني وال للدبلوماسيني والصحفيني األجانب          .                                       مـن مث الوقـت الكايف إلعداد دفاعهم       

  .     سنة  ٢٨         سنوات و ٦                                  وصدرت أحكام بالسجن تتراوح مدهتا بني   .                 حبضور هذه احملاكمات

                           وصدرت أحكام على أشخاص        ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٥                                                  وعـالوة على ذلك، حدثت حاالت اعتقال جديدة يف           -  ٢٣
                                                           وأمثال هؤالء األشخاص خيضعون باستمرار للمضايقات والترهيب         .            ً                                  أعـربوا علناً عن آرائهم السياسية املعارضة      

   .                           والرقابة، إن مل يكن لالعتقال

      قام     ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٦                               ة الشخصية للمفوضة السامية، ويف                ، قامت املمثل      ٢٠٠٥       يوليه   /        متـوز    ٢٨    ويف   -  ٢٤
                                   ً                                                                            املقـرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب منضماً إىل املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري واملمثل اخلاص                  

             از التعسفي،                                                                                                   لألمني العام بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وإىل رئيس الفريق العامل املعين مبسألة االحتج              
                                                                                                 بتوجيه نداء عاجل للحصول على معلومات بشأن حالة تسعة أشخاص كانوا ال يزالوا معتقلني إثر استجواب دوائر 

  .                  أمام سفارة فرنسا    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢                     ً                           األمن لثالثة وثالثني شخصاً أثناء تظاهرهم يف هافانا يف 

                                         سيزار لوبيز رودريغيس، فرانسيسكو موري                                      سانتياغو فالديوال برييز، خوليو       :                      وهـؤالء األشـخاص هم     -  ٢٥
                                                                                                             سـاالدريغاس، أوسكار ماريو غونزاليس، ميغيل لوبيز سانتوس، خيسوس أدولفو رييس، راؤول مارتينيز بريتو،              

  .                                           ريكاردو مدينا ساالباريا ورينيه غوميز مانزانو

      يوليه  /      متوز   ٢٨           بتاريخ                                           ً                                       ومل تتلق املمثلة اخلاصة للمفوضة السامية رداً على طلبها احلصول على معلومات            -  ٢٦
٢٠٠٥     .   

  .    ٢٠٠٥     مايو  /                                            ومت طرد صحفيني وبرملانيني أوروبيني من كوبا يف أيار -  ٢٧

                                                                                                    وأفـادت مـنظمة العفـو الدولية بأن من املقرر حماكمة رينيه مونتس دي أوكا مارتيخا، وروبرتو دي             -  ٢٨
         كانون    ٢٠    و   ١٩               رييز سوريا يف                                                                                     خيسـوس غـريا برييـز، وإميليو لييفا برييز، والزارو آلونسو رومان ومانؤيل ب             

             الشتراكهم يف     ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ١٣                        وكان قد مت القبض عليهم يف   .                        لإلخالل بالنظام العام      ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول
                                                                                      وهناك أوجه قلق شديدة بشأن هذه احملاكمات ألن القضاء يف كوبا ال يوفر ضمانات االستقالل،           .              مظاهرة سلمية 

   .                        ان األمريكية حلقوق اإلنسان    ً                         وفقاً ملا أشارت إليه جلنة البلد

                                                                           ، قام املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملمثلة اخلاصة     ٢٠٠٦           وخالل عام  -  ٢٩
                                                                                                            لألمـني العام بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر                

                                                                                                  كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه والفريق العامل املعين                               اخلاص املعين حبق    



A/HRC/4/12 
Page 9 

                                       ومل ترد حكومة كوبا على نداءاهتم ومل         .                                                                      باالعـتقال التعسفي بتوجيه تسع نداءات عاجلة إىل السلطات الكوبية         
  .                            تعترض على الوقائع املبلغ عنها

                                                               خلاصة للمفوضة السامية ادعاءات أسر السجناء سوء املعاملة يف              ً                                      وأخـرياً، فـإن مـا يثري جزع املمثلة ا          -  ٣٠
  .                                                                                                    ذلـك أن التغذية وقواعد اإلصحاح دون املعايري الالزمة والرعاية الطبية غري متاحة أو غري مالئمة                 .         السـجون 

   ُ                                                                                      ويفُـرض العزل التام على بعض احملتجزين يف حني يعاين آخرون من اختالط خطري بسجناء حمكوم عليهم مبوجب   
       وتواجه   .                      ً                                                                 وقد جرى التبليغ مراراً بإهانة احلراس للمحتجزين بل وبالضربات اليت يوجهوهنا إليهم             .               قـانون العام    ال

  .                                    األسر صعوبات مجة لالتصال بأقارهبا احملبوسني

           وقد أحاطت    .                                                                                        وقـد أضرب عدة حمتجزين عن الطعام لفترات طويلة عانوا على أثرها من إرهاق شديد               -  ٣١
      سبتمرب  /        أيلول   ٢٩              ً                                                         ة السامية علماً يف هذا الصدد بالنداء املوجه من االحتاد األورويب يف                                      املمـثلة اخلاصـة للمفوض    

  .                               لصاحل ثالثة من املضربني عن الطعام    ٢٠٠٥

  االستنتاجات-     ًرابعا 

   .                                                                 لقد تفاقمت الصعوبات بفعل احلظر خالل الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير -  ٣٢

              الصادر عن       ٢٠٠٣ / ٩             ً       ً     ً                 تجزين احتجازاً تعسفياً وفقاً للرأي رقم                                   ً        وال يزال هناك تسعة ومخسون شخصاً حم       -  ٣٣
                                                          يضاف إىل ذلك حاالت االحتجاز واالعتقال اجلديدة اليت حدثت           .                                              الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي     

  .    ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥  يف 

            حسب، بل ومن                                                                                وعليه، ترى املمثلة الشخصية للمفوضة السامية أن شعب كوبا ال يعاين من آثار احلظر ف     -  ٣٤
           وهبدف إحراز   .                                                                                  ً    القيود املفروضة على حقوق األفراد وحرياهتم األساسية اليت بيد السلطات الكوبية أن تضع حداً هلا

  .                                                                                          التقدم املنشود يف القرارات السالف ذكرها، جتدد املمثلة الشخصية للمفوضة السامية التوصيات السابقة

  التوصيات-     ً خامسا  

  :                                                 للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان احلكومة الكوبية مبا يلي                    توصي املمثلة الشخصية  -  ٣٥

    ٢١   و  ٢٠   و  ١٩   و  ١٨                                                           الكف عن مالحقة املواطنني الذين ميارسون حقوقهم اليت تكفلها املواد   ) أ ( 
                               من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛  ٢٢ و

                                                             إطالق سراح املعتقلني الذين مل يرتكبوا أي عنف ضد أشخاص أو ممتلكات؛  ) ب ( 

                                                                                        اجعة القوانـني اليت تؤدي إىل فرض عقوبات جنائية على ممارسة حرية التعبري والتظاهر                  مـر   ) ج ( 
                                             من قانون العقوبات، لتحقيق املواءمة بني         ٩١           واملادة     ٨٨                                                 واالجتماع وتكوين مجعيات، ال سيما القانون رقم        

                                                                   هذه األحكام التشريعية وأحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املذكورة أعاله؛
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                            دون استثناء ريثما يتم         ٢٠٠٠                                                            مواصـلة تطبيق الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام يف            ) د ( 
                   إلغاء هذه العقوبة؛

                     من اإلعالن العاملي      ١١    و   ١٠                                                          إصالح اإلجراءات اجلنائية حىت تتطابق مع مقتضيات املادتني             ) ه ( 
             حلقوق اإلنسان؛

                                أنفسهم ضحايا النتهاكات حقوقهم                                                                   إنشـاء هيـئة دائمـة مسـتقلة لتلقي الشكاوى ممن يعدون               ) و ( 
         األساسية؛

                                                                                                    مـراجعة القانون املتعلق بالدخول إىل البلد واخلروج منه من أجل ضمان حرية التنقل على النحو                  ) ز ( 
                               من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛  ١٣                    املنصوص عليه يف املادة 

                                            السماح للمنظمات غري احلكومية بالدخول إىل كوبا؛  ) ح ( 

                                                                            لتعددية على صعيد اجلمعيات والنقابات وهيئات الصحافة واألحزاب السياسية يف البلد؛       تشجيع ا  ) ط ( 

                                                                                       االنضـمام إىل العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني االختياريني              ) ي ( 
  .                                                                    امللحقني به وإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 املرفق

 مارس/ئمة بأفراد من اجملتمع املدين ممن ألقي القبض عليهم يف آذارقا
  وال يزالون قيد االحتجاز٢٠٠٣أبريل /ونيسان

ُ                     ، رئيس احلزب األورثوذكسي يف كوبا، ُحكم عليه بالسجن ملدة                           نيلسون ألبريتو أغيار رامرييس - ١       سنة   ١٣                               
  .  ٨٨   قم                                           ً              بتهمة القيام بأنشطة معادية للحكومة استناداً إىل القانون ر

                      ، حكم عليه بالسجن ملدة  )            نقابة مستقلة (                             ، رئيس اجمللس املوحد لعمال كوبا                          بيدرو بابلو ألباريس راموس - ٢
  .                   من القانون اجلنائي  ٩١            ً            سنة استناداً إىل املادة   ٢٥

                                                                         ، مدير وكالة الصحافة التعاونية املستقلة للصحفيني، وعضو اللجنة الكوبية حلقوق                   بيدرو أرغييس موران - ٣
  .  ٨٨            ً                  سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٠                        ان، حكم عليه بالسجن ملدة     اإلنس

                                                          ، عضو منتدى اإلصالح واحتاد الصحفيني والكتاب املستقلني، حكم عليه                            فيكتور روالندو أرويو كارمونا - ٤
  .                   من قانون العقوبات  ٩١            ً            سنة استناداً إىل املادة   ٢٦           بالسجن ملدة 

            ً   سنة استناداً   ١٥                           نوفمرب، حكم عليه بالسجن ملدة  /          شرين الثاين   ت  ٣٠            ، عضو منظمة                     ميخائيل بارساغا لوغو - ٥
  .  ٨٨               إىل القانون رقم 

                                                    ، رئيس مؤسسة لوتون للدفاع عن حقوق اإلنسان، حكم عليه                                     أوسـكار إلـياس بيسكيت غونساليس      - ٦
  .                   من قانون العقوبات  ٩١            ً            سنة استناداً إىل املادة   ٢٥           بالسجن ملدة 

                                                       اللجنة الكوبية حلقوق اإلنسان واملصاحلة الوطنية وعضو اجمللس            ، طبيب وعضو                     مارسيلو كانو رودريغيس - ٧
             من قانون     ٩١               وإىل املادة      ٨٨            ً                       سنة استناداً إىل القانون رقم         ١٨                                                الطـيب املستقل لكوبا، حكم عليه بالسجن ملدة         

  .        العقوبات

    ً  ناداً          سنة است  ٢١                    حكم عليه بالسجن ملدة        أغسطس،  /    آب ٥                   ، عضو حركة املعارضة                    إدواردو دياس فليتاس - ٨
  .  ٨٨               إىل القانون رقم 

                                                                ، عضو حركة التحرير املسيحية، وعضو نشيط يف جلنة الدفاع عن                                            أنطونـيو رامـون دياس سانتشيس      - ٩
  .                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ٢٠                    حكم عليه بالسجن ملدة              مشروع باريال، 

                              حية وعضو نشيط يف جلنة الدفاع عن                        ، عضو حركة التحرير املسي                                   ألفـريدو رودولفو دومينغيس باتيستا   -  ١٠
  .   سنة  ١٤                    حكم عليه بالسجن ملدة              مشروع باريال، 

  .     سنة  ٢٦                    حكم عليه بالسجن ملدة                                  ، عضو جلنة الدفاع عن مشروع باريال،                      ألفريدو فيلييب فوينتيس -  ١١
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                                                                      ، عضو املكتب التنفيذي حلركة التحرير املسيحية ومناضل مؤيد ملشروع                                    إفـرين فرينانديس فرينانديس    -  ١٢
  .                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ١٢                    حكم عليه بالسجن ملدة        باريال، 

            ً        سنة استناداً إىل     ١٥                        حكم عليه بالسجن ملدة                                 ، صحفي يف وكالة باتريا،                                  خوان أدولفو فرينانديس سينس    -  ١٣
  .  ٨٨            القانون رقم 

          حكم عليه                     التحرير املسيحية،                                              ، مناضل مؤيد ملشروع باريال ومنسق حركة                                  خوسي دانييل فريير غارسيا    -  ١٤
  .  ٨٨            ً                  سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٥           بالسجن ملدة 

    حكم                                                          ، عضو حركة التحرير املسيحية ومنسق مشروع باريال يف الس توناس،                        لويس إنريكي فرير غارسيا -  ١٥
  .     سنة  ٢٨                عليه بالسجن ملدة 

                  حكم عليه بالسجن                   قاومة املدنية،                                                  ، عضو حركة بيدرو لويس بواتيل الوطنية للم                           بروسبريو غينسا أغريو   -  ١٦
  .  ٨٨            ً                  سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٥    ملدة 

          حكم عليه                                                                     ، صحفي يف وكالة هافانا بريس غري الرمسية، منسق مشروع باريال،                                  ميغيل غالبان غوتيرييس   -  ١٧
  .  ٨٨                  وإىل القانون رقم                    من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ٢٦           بالسجن ملدة 

    ١٥                    حكم عليه بالسجن ملدة                                    ، متعاون مع منظمة صحافة كوبا احلرة،                        سيسار غالبيس رودريغيس     خوليو -  ١٨
  .  ٨٨           ً                 سنة استناداً إىل القانون رقم 

          حكم عليه                                                              ، طبيب جراح، ومدير وكالة الصحافة غري الرمسية ليربتاد،                                        خوسـي لويـس غارسيا بانيكي      -  ١٩
       وإىل                        من قانون العقوبات     ٩١       ً             استناداً إىل املادة          تصال                                             سنة ومبصادرة معداته الطبية ومعدات اال        ٢٤             بالسجن ملدة   
  .  ٨٨            القانون رقم 

      سنة   ٢٠                    حكم عليه بالسجن ملدة                           ، صحفي ميتلك مكتبة خاصة،                                      ريكاردو سيفريينو غونساليس ألفونسو    -  ٢٠
  .                                                           لقيامه بإصدار منشورات معادية للحكومة الكوبية وكاذبة عليها                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة 

  .  ٨٨            ً                 سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٠                    حكم عليه بالسجن ملدة                ، مناضل سياسي،                         ديوسدادو غونساليس ماريرو -  ٢١

      من    ٩١       ً             استناداً إىل املادة            سنة     ٢٠                        حكم عليه بالسجن ملدة                      ، صحفي مستقل،                           ليستر غونساليس بينتون   -  ٢٢
  .              قانون العقوبات

             من قانون     ٩١       ً             استناداً إىل املادة            سنة     ١٤            السجن ملدة             حكم عليه ب            ، صحفي،                            أليخاندرو غونساليس راغا   -  ٢٣
  .        العقوبات

                                                            ، عضو حركة كارلوس مانويل دي سيسبيديس املستقلة، مناضل                                        خورخـي لويس غونساليس تانكريو     -  ٢٤
  .     سنة  ٢٠                     حكم عليه بالسجن ملدة                  مؤيد ملشروع باريال، 
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          حكم عليه                           ، صاحب مكتبة مستقلة،                                 ، مناضل مؤيد ملشروع باريال                                        ليونـيل غرايب دي بريالتا أمليناريس      -  ٢٥
  .  ٨٨            ً                  سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٠            بالسجن ملدة

            ً      سنة استناداً إىل   ٢٥                    حكم عليه بالسجن ملدة                                ، صحفي يف وكالة باتريا املستقلة،                      إيبان هرينانديس كارييو -  ٢٦
  .                                      أخذ عليه حيازة حاسوب من الواليات املتحدة  .   ٨٨            القانون رقم 

        سنة،    ٢٥                        حكم عليه بالسجن ملدة                                    ، مدير جملس الصحفيني املستقلني،                 س غونساليس                   نورمـادو هريناندي   -  ٢٧
  .                                           ، النتقاده احلكومة على أمواج إذاعة راديو ماريت                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة 

      سنة   ٢٠                    حكم عليه بالسجن ملدة                                   ، صحفي مستقل يف مقاطعة غوانتانامو،                          خوان كارلوس هرييريا أكوستا -  ٢٨
  .  ٨٨   ً                 اداً إىل القانون رقم     استن

    حكم                                                             ، املتحدث باسم حركة التحرير املسيحية، مناضل مؤيد ملشروع باريال،                     رخييس إغليسياس رامرييس -  ٢٩
  .                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ١٨                 عليه بالسجن ملدة

  .     سنة  ١٦               يه بالسجن ملدة      حكم عل                              ، صاحب مكتبة ومناضل يف هافانا،                             خوسي أوبالدو إسكيريو هرينانديس -  ٣٠

          حكم عليه                                                               ، عضو حركة التحرير املسيحية ومناضل مؤيد ملشروع باريال،                                         ريـنالدو ميغيل البرادو بينيا     -  ٣١
  .       سنوات ٦            بالسجن ملدة

       ً  استناداً       سنة   ٢٠                     حكم عليه بالسجن ملدة                         ، رئيس حركة الفكر الكويب،                              ليربادو ريكاردو ليناريس غارسيا -  ٣٢
                                                                            ، اهتم بالقيام بأنشطة معادية للثورة مثل عقد اجتماعات وتنظيم مؤمترات                       ون العقوبات             مـن قان     ٩١             إىل املـادة    

  .             وحلقات دراسية

       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ٢٠                     حكم عليه بالسجن ملدة              ، صحفي مستقل،                              هيكتور فريناندو ماسيدا غوتيرييس -  ٣٣
                                الذي حبوزته وآلته الكاتبة، وكتبه                       متت مصادرة جهاز الفاكس   .   ٨٨                      وإىل القانون رقم                             مـن قانون العقوبات      ٩١

  .              وبعض من مقاالته

          حكم عليه                                                     ، مناضل مؤيد ملشروع باريال، صاحب مكتبة خاصة،                                          خوسـي ميغيل مارتينيس هرينانديس     -  ٣٤
  .     سنة  ١٣            بالسجن ملدة

                        حكم عليه بالسجن ملدة                                                          ، طبيب وعضو املنظمة غري الرمسية اجمللس الطيب لكوبا،                              لويس ميالن فرينانديس   -  ٣٥
  .     سنة  ١٣

                        حكم عليه بالسجن ملدة      ،   )       غري رمسي  (                                            ، رئيس احتاد العمال الدميقراطيني يف كوبا                             نيلسون موليين إسبينو   -  ٣٦
  .                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ٢٠

             من قانون     ٩١       ً             استناداً إىل املادة            سنة     ٢٠                        حكم عليه بالسجن ملدة              ، مناضل،                             أخنـيل خوان مويا أكوستا     -  ٣٧
  .        العقوبات
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            ً        سنة استناداً إىل      ٢٥                                                          مناضل يف سبيل مشروع باريال، حكم عليه بالسجن ملدة                                 جيسوس موستافا فيلييب،   -  ٣٨
  .                   من قانون العقوبات  ٩١      املادة 

            ً        سنة استناداً إىل      ٢٥                        حكم عليه بالسجن ملدة                                  ، مناضل مؤيد ملشروع باريال،                              فيليكس نافارو رودريغيس   -  ٣٩
  .  ٨٨            القانون رقم 

  .  ٨٨            ً                  سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٠                                  ، صحفي مستقل، حكم عليه بالسجن ملدة    بيال               بابلو باتشيكو أ -  ٤٠

                                                            ، رئيس منظمة حقوق اإلنسان املدعوة جبهة إسكامربي، مناضل                                          أرتورو برييس دي أليخو رودريغيس     -  ٤١
  .     سنة  ٢٠                     حكم عليه بالسجن ملدة                  مؤيد ملشروع باريال، 

                                                        انويل دي ال بينيا الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان،                                ، رئيس حركة ماريو م                          عمـر برينيت هرينانديس    -  ٤٢
  .                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ٢٥                     حكم عليه بالسجن ملدة

            ً      سنة استناداً إىل   ٢٠                     حكم عليه بالسجن ملدة                          ، مناضل مؤيد ملشروع باريال،                           هوراسيو خوليو بينيا بوريغو -  ٤٣
  .  ٨٨            القانون رقم 

  .     سنة  ٢٠                     حكم عليه بالسجن ملدة              ، صحفي مستقل،   نيت                 فابيو برييتو يوري -  ٤٤

                                                                 ، صحفي مستقل، ومناضل مؤيد ملشروع باريال وعضو حركة التحرير                                          ألفـريدو مانويل بوليدو لوبيس     -  ٤٥
  .                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ١٤                     حكم عليه بالسجن ملدة         املسيحية، 

  .     سنة  ٢٠                     حكم عليه بالسجن ملدة                اضل يف سانتياغو،            ، أستاذ، من                          خوسي غابرييل رامون كاستييو -  ٤٦

    ١٨   دة                  حكم عليه بالسجن مل                                         ، عضو املعهد الكويب لرجال االقتصاد املستقلني،                      أرنالدو راموس لوسرييكي -  ٤٧
  .                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة     سنة 

                         ة مستقلة يف سانكيت سبرييتو،                                    ، مناضل مؤيد ملشروع باريال، ميتلك مكتب                        بالس خريالدو رييس رودريغيس -  ٤٨
  .     سنة  ٢٥                     حكم عليه بالسجن ملدة                            ومنسق حركة التحرير املسيحية، 

                                                               ، منسق حركة التحرير املسيحية يف بالرا سوريانو، مناضل مؤيد                                         أليكسـيس رودريغـيس فرينـانديس      -  ٤٩
  .     سنة  ١٥                     حكم عليه بالسجن ملدة             ملشروع باريال، 

                حكم عليه بالسجن                                     لصحافة املستقلة نويبا برينسا، ومصور،               ، مدير وكالة ا                        عمـر رودريغيس سالوديس    -  ٥٠
  .                   من قانون العقوبات  ٩١       ً           استناداً إىل املادة       سنة   ٢٧     ملدة

       ً            استناداً إىل املادة           سنة     ١٨                        حكم عليه بالسجن ملدة                    ، صحفي مستقل،                               عمر مويسيس رويس هرينانديس    -  ٥١
  .                   من قانون العقوبات  ٩١
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  .  ٨٨            ً                 سنة استناداً إىل القانون رقم   ١٥                     حكم عليه بالسجن ملدة            سانتياغو،          ، مناضل يف                     كالرو سانتشيس ألتاريبا -  ٥٢

                                                                 ، مناضالن يف حركة اخليار البديل غري الرمسية يف ماتانساس، حكم                                       أريـيل وغيدو سيغلر أمايا     -  ٥٤   و  ٥٣
  .  ٨٨            ً                  سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٠                  عليهما بالسجن ملدة 

         سنوات    ١٠                                          لتحرير املسيحية، حكم عليه بالسجن ملدة                              ، طبيب، وعضو حركة ا                          ريكـاردو سيلفا غوال    -  ٥٥
  .  ٨٨       ً                 استناداً إىل القانون رقم 

                  حكم عليه بالسجن                                                                 ، مزارع معارض يف بيناس ديل الريو، ميتلك مكتبة مستقلة،                              فيديل سواريس كروس   -  ٥٦
  .  ٨٨            ً                  سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٠     ملدة

          حكم عليه                                            ية من أجل الدفاع عن احلرية يف كوبا،                                 ، رئيس احلركة غري الرمس                            مانويل أوبالس غونساليس   -  ٥٧
  .  ٨٨            ً                  سنة استناداً إىل القانون رقم   ٢٠            بالسجن ملدة

    ٩١       ً             استناداً إىل املادة            سنة     ١٢                        حكم عليه بالسجن ملدة                    ، معارض نقايب،                                هيكتور راوول بايل هرينانديس    -  ٥٨
  .                 من قانون العقوبات

  .     سنة  ١٥                     حكم عليه بالسجن ملدة               ملشروع بالريا،             ، مناضل مؤيد                              أنطونيو أوغوستو بياريال أكوستا -  ٥٩

- - - - - 

 

 

 


