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 البطالة التكسري اهليدروليكي و ضدجني اجلزائر: أوقفوا قمع احملت
 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات اجلزائرية عمدْت إىل تصعيد محلتها القمعية ضد احملتجني على البطالة 
 .2015والتنقيب عن الغاز الصخري ابستخدام عملية التكسري اهليدروليكي يف النصف األول من عام 

 
، من بينهم أعضاء يف بسبب مشاركتهم يف مظاهرات شخصا   17فعلى مدى األشهر الستة املاضية ُقدم إىل احملاكمة 

سكان لمنذ سنوات عدة تنظم احتجاجات ضد عدم توفري فرص عمل  الذي"اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالني"
شخصا  منهم ابلسجن ملدد ترتاوح بني أربعة  16. وقد ُحكم على املناطق الغنية ابلنفط والغاز يف وسط وجنوب البالد

أشهر وسنتني. كما حوكم ثالثة أشخاص آخرين، بينهم اثنان من نشطاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالني، 
القضااي، غريها من و التكسري اهليدروليكي ضد  ورسام كاريكتور، عقب نشرهم تعليقات على االنرتنت بشأن املظاهرات 

وانتقاد عمليات اعتقال النشطاء، وُحكم على أحدهم ابلسجن ملدة أربعة أشهر. إن منظمة العفو الدولية ختشى أن تكون 
 احملاكمات ذات دوافع سياسية انتقاما  منهم على أنشطتهم وانتقاداهتم للسلطات.

 
امخاد املعارضة القوانني القمعية اليت ُتستخدم إلوقد استخدمت السلطات اجلزائرية يف تنفيذ عمليات القمع مصفوفة من 

 واالحتجاجات السلمية بوجه عام، مبا يشكل انتهاكا  لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان.
 

 خلف القضبان بسبب االحتجاج السلمي
 عة علىاملائي الكبري، الواق هنيتصاحل ابلقرب من حوض أ ان، قام سكان مدينة 2014ديسمرب/كانون األول  30يف 

نقيب جاج لشجب عدم التشاور معهم بشأن اخلطط املتعلقة ابلتتعن اجلزائر العاصمة، بتنظيم اح كيلومرت  1,200بعد حنو 
يف  معلومات بشأن املخاطر البييية الناةمة عنها. و ريوعدم توف ري ابستخدام التكسري اهليدروليكيعن الغاز الصخ

واألغواط  رقلةو ناهضة للتكسري اهليدروليكي إىل مدن جزائرية أخرى، ومنها يناير/كانون الثاين، امتدت االحتجاجات امل
 .واديوال
 
نة اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالني من مدييف نشطاء  تسعة، قبضت الشرطة على 2015يف يناير/كانون الثاين و 

. ويُعرف هؤالء األشخاص التسعة ةميعا  يف األغواط يةاجلزائر العاصمة كيلومرت جنوب   400األغواط الواقعة على بعد 
شاركوا يف  2015يناير/كانون الثاين  17مبشاركتهم يف االحتجاجات على البطالة وسوء األوضاع االقتصادية. ويف 

 بية.صاحل اجلنو ان احتجاج نُظم يف األغواط للتضامن مع املتظاهرين ضد التكسري اهليدروليكي يف مدينة 
 

عاما ، وأحد جريانه يف األغواط. ويف وقت  31، البالغ من العمر رقالة أايم، قبضت الشرطة على حممد امخسوبعد مرور 
اهبما الذين اقتادومها إىل مركز الشرطة الستجو منزهلما عددا  من أفراد الشرطة  الحق أبلغ الرجالن احملكمة أبهنما وجدا أمام

لرجلني وكانوا حياولون القبض عليه. وادعى أفراد الشرطة فيما بعد أن ا ،بشأن حادثة سرقة سيارة قام هبا شخص مشتبه به
 قاما إبغالق الطريق وإلقاء احلجارة عليهم، يف حماولة إلعاقة حماولة العثور على املشتبه به واعتقاله.
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، وذلك مبوجب "هئفهيف مباشرة أعمال وظا ل القوة العموميةرجاإلعتداء على  وقد احُتجز الرجالن وُوجهت إليهما هتمة "

ضها شاهدا دفاع قاال إهنما كاان مع الرجلني يف ذلك الوقت. من قانون العقوابت، وهي هتمة رفضاها، ونق   148املادة 
إىل رواية الشرطة بشأن االعتقاالت  2015فرباير/شباط  11وعلى الرغم من ذلك، فإن حمكمة األغواط استندت يف جلسة 

 200دينار جزائري )حوايل  20,000شهرا  مع غرامة قيمتها  18كم عليهما ابلسجن ملدة هبدف إدانة كال الرجلني واحل
 ..االستيناف يف مرحلة احلكمد ي   وقد أُ  .وأمرت بدفع تكاليف احملكمة والتعويضات  دوالر أمريكي(

 
يناير/كانون الثاين  28الذين حضروا لدعمه خالل جلسة احملاكمة يف  رقالقُبض على أصدقاء ومؤيدي حممد  كما

أمام  طالنيالوطنية للدفاع عن حقوق الباللجنة يف  ، وسُجنوا. ويف ذلك اليوم قبضت الشرطة على مثانية نشطاء2015
عاما ،  38، بن عالل معزوزي عاما ، و 41،  بلعلمي براهيمي عاما ، و 42مبىن احملكمة، ومن بينهم بلقاسم خنشة، 

عاما ،  33عاما ، وطاهر بن صرخة،  35عاما ، وفوزي بن قويدر،  32، ينلقاسم كوريعاما ، واب 34وبوبكر عزوزي، 
موا ابملشاركة يف "جتم 26وعبدالقادر جاب هللا،  ق تفره " وعصيان األوامر ابلغري مسلح هرعاما . وقد اعُتقل هؤالء واهته

اة" القض أحكامعلى  التأثري"  ممارسة من قانون العقوابت(، والتسبب إبهانة القضاة و 98و  97)مبوجب املادتني 
 لحقرةلووضع حد  رقالتات تدعو إىل إطالق سراح حممد من قانون العقوابت(، يف إشارة إىل الف 147و  144)املاداتن 

 هتافات مزعومة أطلقت ابألسلوب نفسه.إىل و 
 

على الرغم من أهنم كانوا يعتزمون االحتجاج سلميا  أمام مبىن احملكمة، فإن الشرطة  مإهن للمحكمة املتهمني بعض وقال
اعتقلتهم قبل أن يبدأوا االحتجاج. وذكر بعضهم إهنم ذهبوا إىل احملكمة ملراقبة احملاكمة، ولكن مل ُيسمح هلم ابلدخول. 

ولية وع. كما ذكرت مصادر حملية ملنظمة العفو الدبينما قال آخرون إهنم ذهبوا إىل احملكمة ألسباب ال عالقة هلا ابملوض
 إن الرجال اعُتقلوا قبل موعد بدء االحتجاج السلمي.

 
أدانت حمكمة األغواط النشطاء الثمانية جبميع التهم وحكمت على كل منهم ابلسجن ملدة  2015فرباير/شباط  11ويف 
شهر، مبا فيها السجن ملدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. كما أمرهتم احملكمة بدفع تكاليف احملاكمة والتعويضات.  12

 االستيناف.احلكم يف مرحلة د ي  وأُ 
 

نشر أفراد  مت همبراقبة جلسات احملاكمة أو التعبري السلمي عن تضامنهم. وذُكر أن ازريناملؤ و ومرة أخرى مل ُيسمح لألصدقاء 
وجاره والنشطاء الثمانية، وُمنع اجلمهور  حممد الرقمارس/آذار مع بدء جلسات االستيناف يف حماكمة  11طة يف الشر 

شخصا   50، األمر الذي يشكل انتهاكا  للحق يف احملاكمات العلنية. كما قبضت الشرطة على حنو اجللساتمن حضور 
 الحقا . ممن كانوا يتظاهرون تضامنا  مع املتهمني، وأطلقت سراحهم

 
وا الذين حوكموا يف األشهر األخرية قد اعُتقلوا وحوكم الوطنية للدفاع عن حقوق البطالنيوكان عدد من نشطاء اللجنة 

حممد ، وبعد التظاهر من أجل احلق يف العمل يف األغواط، حوكم 2013بسبب مشاركتهم يف االحتجاجات. ويف عام 
عامة، مث بُرئت  كاتممتلغري مسلح وإتالف  هروالتحريض على تنظيم جتم مرخص غري هربسبب مشاركته يف جتم الرق
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. وحوكم  2014يران حز /ظم يف يونيومبشاركته يف احتجاج نُ  ذات الصلةحوكم وبُرئت ساحته من التهم أنه ساحته. كما 
 األغواط يفقاسم خنشة وبلعلمي براهيمي وبوبكر عزوزي بسبب مشاركتهم يف احتجاج آخر لواب حممد الرقكل من 

 .2014وبُرئت ساحتهم يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 

دفاع عن د قامسي، العضو البارز يف اللجنة الوطنية للاث حم، حتد  ان صاحلابلقرب من الواقعة ويف مدينة أدرار اجلنوبية 
ء آخرين من النشطاء منظمة العفو الدولية حول استدعائه مع زمالد التكسري اهليدروليكي، إىل حقوق البطالني والناشط ض

انشطا ، من بينهم  30استدعت شرطة أدرار حنو  2015مايو/أاير  12من قبل الشرطة على خلفية احتجاج سلمي. ففي 
غري مسلح مهر ريض الشباب على املشاركة يف جتالستجواهبم يف اليوم التايل. وقد اسُتدعي بسبب مزاعم حت ،د قامسياحم

نه كان قد شارك يف احتجاج سلمي دعا إىل ختصيص موارد أكرب ملستشفى املدينة، قبل عدة أشهر. وقال للمنظمة إ
 األدوية، ولكنه يعتقد أن استدعاءه مع اآلخرين لالستجواب كان مستهدفا  بسبب لنقصحيث قضى شاب حنبه نتيجة 

 .2011أنشطتهم السلمية يف املدينة منذ عام 
 

 ُسجن بسبب تعليق على فيس بوك
اصطحب رشيد عوين، الناشط يف جمال مكافحة الفساد والعضو يف اللجنة الوطنية للدفاع عن  2015مارس/آذار  1يف 

كيلو مرتا  جنوب شرق   620الواقعة على بعد ىل مركز الشرطة يف مدينة الوادي )إ ةحقوق البطالني الناشط فرحات ميس
حول إعالن  د عوين على خلفية تعليق نشره على فيس بوكت رشيلالعاصمة اجلزائر( لتقدمي شكوى. بيد أن الشرطة اعتق

 ايالسلطات اجلزائرية أن أفراد الشرطة الذين يقومون ابحتجاجات سيخضعون إلجراءات أتديبية. وقد جاء يف التعليق: "
مالئكم ز  أعوان الشرطة ملاذا مل خترجون اليوم أنتم كذالك يف وقفة إحتجاجية ضد القرارات التعسفية اليت صدرت يف حق

ابلرغم من تعهد وزير الداخلية بعدم متابعة احملتجني. قاعدين غري تعسوا يف املناضلني األحرار و احملتجني ضد الغاز 
". وقال ملنظمة العفو الدولية إن الشرطة قامت بعد استجوابه بتفتيش منزله ومصادرة حاسوبه وحمركات الذاكرة خريالص
 فيه.

 
دينار جزائري )حوايل  20,000حمكمة الوادي ابلسجن ستة أشهر ودفع غرامة قيمتها مارس/آذار حكمت عليه  9يف 

من قانون العقوابت اجلزائري. ويف  100" مبوجب املادة غري املسلح هردوالر أمريكي( بتهمة "التحريض على التجم 200
سراحه. وقال  أبكملها وأُطلق أبريل/نيسان مت ختفيض احلكم إىل أربعة أشهر عند االستيناف. وقد قضى مدة حكمه 15

فه أبنه ك فقط، ووصفيس بو موقع على الذي نشره ملنظمة العفو الدولية يف وقت الحق إن حماكمته استندت إىل تعليقه 
 كما عجزت احملكمة عن إثبات أنه بذل أية جهود واضحة لتحريض أفراد الشرطة على االحتجاج.  تعليق ساخر.

 

"، وذلك لحغري املس هُتم الحقا  "ابلتحريض على التجمهر، الذي اةفرحات ميس ابواستجو  ازحتجاب وقامت الشرطة
استنادا  إىل مشاركته يف مظاهرة احتجاج على تقاعس السلطات احمللية يف أعقاب الفيضان الذي اجتاح املنطقة يف 

 احلكم عند ي دس/آذار. وقد أُ مار  16. وقد أُطلق سراحه ابنتظار حماكمته، وُأخلي سبيله يف 2015يناير/كانون الثاين 
 االستيناف.
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واسُتخدمت تكتيكات مشاهبة لتلك اليت اسُتخدمت ضد حمتجي اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالني يف األغواط 
مارس/آذار،  3ملعاقبة األشخاص الذين احتجوا على حماكمة رشيد عوين يف الوادي. ويف جلسة حماكمة ُعقدت يف 

ى أقرابء وأصدقاء رشيد عوين، ممن كانوا حيتجون سلميا  أمام احملكمة ضد اعتقاله. وقال أحدهم ملنظمة قبضت الشرطة عل
العفو الدولية إن االحتجاج مل يكن قد مضى عليه بضع دقائق عندما قامت الشرطة بتفريقه ابستخدام الضرب واإلهانة 

الشرطة استمروا يف إهانة وضرب بعض النشطاء أثناء شخصا  منهم. وقال إن أفراد  24ضد احملتجني، وقبضت على حنو 
 اعتقاهلم ونقلهم إىل مركز الشرطة احمللي.

 
ومع أنه أُطلق سراح العديد منهم، ومن بينهم والدة رشيد عوين وزوجته، بعد بضع ساعات بدون توجيه هتم هلم، فقد مت 

طنية وواجه ستة منهم، ومن بينهم عضو اللجنة الو االحتفاظ ابثين عشر شخصا  منهم إلخضاعهم ملزيد من االستجواب. 
". نظاميةانة هيية " و"إهغري املسلح هرللدفاع عن حقوق البطالني يوسف سلطان، هتما  من قبيل "التحريض على التجم

ة أشهر ابلسجن ملدة أربع أبريل/نيسان أُدين األشخاص الستة ةميعا ، وُحكم على يوسف سلطان ومتهم اثن   30ويف 
املتهمني األربعة الباقني  مندوالر أمريكي(، بينا ُحكم على كل  500دينار جزائري )حوايل  50,000غرامة قيمتها  ودفع

 ابلسجن ملدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ. ومازالوا طلقاء ابنتظار جلسة االستيناف.
 

 يُسجنوا. ففي تجني، ولكنهم ملوقُبض على آخرين بسبب نشرهم تعليقات على فيس بوك حول االحتجاجات وقمع احمل
قُبض على عبداحلميد براهيمي، وهو عضو يف اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالني، من  2015مارس/آذار  3

م وين. وقد اهته رشيد ع أنصارتعليقات على فيس بوك، انتقد فيها عملية اعتقال الشرطة ألقرابء و  الوادي، إثر نشره
 االستيناف. احلكم عند  أُي دمارس/آذار. وقد  9"، وحكم قبل تربئة ساحته يف غري مسلح تجمهرال "ابلتحريض على 

 
 حماكمة رسام كاريكاتور بسبب "إهانة الرئيس"

 املغري يف والية الوادي، إىل مركز مدينة أبريل/نيسان، مت استدعاء الطاهر جحيش، وهو رسام كاريكاتور من 20يف 
لعفو الدولية إنه اسُتجوب بشأن رسم كاريكاتوري نشره على حسابه على فيس بوك، وأظهر الشرطة. وقال حماميه ملنظمة ا

تكسري للضة ، وذلك يف إشارة إىل االحتجاجات املناهةساعة رملي يف الرمل داخل مدفوان   ةالرئيس عبدالعزيز بوتفليق فيه
ه على ر حماميه إنه مت استجوابه بشأن تعليق نش  . وقال 2014منذ ديسمرب/كانون األول  ان صاحلاهليدروليكي يف منطقة 

ال قال فيه: "و ، 2015يف فرباير/شباط  ان صاحلفيس بوك قبل االحتجاج الذي نُظم ضد التنقيب عن الغاز الصخري يف 
 ."24ترتكوا عني صاحل لوحدها يوم 

 
م. يف حمكمة املغري بعد امخسة أايوقد أُطلق سراح رسام الكاريكاتور واسُتدعي إىل جلسة استماع أمام املدعي العام 

واهتمه "إبهانة  ،اليت نشرها على فيس بوكنفسها واستجوبه املدعي العام بشأن الرسم الكاريكاتوري نفسه والتعليقات 
السلمي"، قبل إطالق سراحه ابنتظار  العقوابت(، و"التحريض على التجمهر مكرر من قانون 144الرئيس" )املادة 

يو/أاير برأ ت احملكمة ساحته من ةميع التهم املوجهة إليه. واستأنف االدعاء العام القرار، ومل يتحدد ما 26حماكمته. ويف 
 موعد جلسة االستماع التالية بعد.
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 من القوانني القمعية جمموعة
دة أحكام عة من القوانني القمعية إلامخاد املعارضة. ويتضمن قانون العقوابت رية إىل جمموعلقد استندت السلطات اجلزائ

ور اجلزائري السلمي حق مكفول يف الدست هرالسلمي يف ظروف معينة على الرغم من أن التجم ستخدم لتجرمي التجمهرتُ 
غري  مهرمن قانون العقوابت التج 97قت عليها اجلزائر. وحتظر املادة ويف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صد  

ابلسجن  98مل أن تكون خمل ة ابلنظام العام، وهي جرمية يُعاقب عليها مبوجب املادة اليت حُيتمسلحة يف األماكن العامة 
حكما  ابلسجن ملدة تصل  100يف حالة عدم إطاعة املشاركني أوامر التفريق. وتفرض املادة  ملدة تصل إىل ثالث سنوات

باعة. ت أو الطالكتااب وأالعامة  ب، عن طريق اخلطمهر غري مسلح"التج"املتهم ابلتحريض على الشخص إىل سنة على 
ملقاضاة أعضاء اللجنة الوطنية يف األغواط والوادي، ممن كانوا ميارسون حقهم املشروع يف  لنصوصوقد اسُتخدمت تلك ا

 حرية التعبري والتجمع السلمي.
 

 الجتماعات العامة علىحيظر ا املتعلق ابالجتماعات واملظاهرات العمومية 19-91وابإلضافة إىل ذلك، فإن القانون رقم 
اب العامة". داآل"، وال تعترب أهنا متثل خطرا  على النظام العام أو ةالطرق العامة. ولكنه جييزها إذا مل تكن على الطرق العام

ويف مثل هذه احلاالت، ينص القانون على أنه جيوز عقد االجتماعات العامة حبرية، ولكنها مع ذلك مشروطة بتقدمي 
سلطات، وينبغي صدور وصل استالم بذلك فورا . ويف املمارسة العملية غالبا  ما حتتفظ وزارة الداخلية إشعار مسبق لل

 بوصل االستالم إذا كان من املرجح أن تنطوي الفعالية على انتقاد السلطات.
 

ذا القبيل. هإن شرط اإلشعار يصل يف املمارسة العملية إىل حد شرط احلصول على موافقة مسبقة على أي اجتماع من 
ممارسة احلق  أن على  املعين ابحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعياتلألمم املتحدة املقرر اخلاص  وقد شدد 

ار مسبق وإمنا إىل إجراءات اشع رخيص مسبق من السلطات،يف حرية التجمع السلمي جيب أال خيضع للحصول على ت
وفري تفسري كتايب سلطات تيف أقصى األحوال، وهو أمر جيب أال يشكل عبيا . ويف حالة فرض قيود، فإنه يتعني على ال

 ميكن استينافه أمام حمكمة حمايدة ومستقلة.و يف الوقت احملدد، مفص ل 
 

ملثال، تنص مارسات املشروعة للحق يف حرية التعبري. فعلى سبيل اقانون العقوابت، امل وخاصة  القوانني اجلزائرية،  وجتر  م
أو الرسوم أو الكتاابت، مع غرامة تصل إىل  بعلى معاقبة التسبب إبهانة الرئيس من خالل اخلطمكرر  144املادة 

ذت ختيف اجلزائر. وقد ايصعب تدبريه دوالر أمريكي(، وهو مبلغ طائل  5,000دينار جزائري )أكثر من  500,000
أغسطس/آب  2الصادر بتاريخ  14-11السلطات اجلزائرية خطوة صغرية يف االجتاه الصحيح عندما اعتمدت القانون رقم 

 هانةإلمن قانون العقوابت إللغاء أحكام السجن على أفعال ا 146و مكرر  144، الذي مت مبوجبه تعديل املادتني 2011
واإلساءة والتشهري حبق الرئيس أو غريه من املوظفني العموميني. ومبوجب التعديالت ازدادت قيمة الغرامات تلقائيا   العلنية

 دينار جزائري، ومتت مضاعفتها على تكرار اإلهانة. 500,000على هتمة االهانة إىل 
 

ه رفع ، ألغى األحكام ابلسجن على اجلرائم املتعلقة ابلتشهري، ولكنلإلعالم جديدالتايل سن  املشرعون قانون  ويف العام 
 اإلعالم من قانون 123قيمة الغرامات اليت كانت مفروضة يف النسخة السابقة من القانون. فعلى سبيل املثال، تنص املادة 

هانة الدبلوماسيني دوالر أمريكي( على إ 1,000دينار جزائري )حوايل  100,000اجلديد على فرض غرامة تصل إىل 
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دينار جزائري واألحكام ابلسجن اليت تصل  30,000األجانب يف اجلزائر ورؤساء الدول، مقارنة ابلغرامات اليت تصل إىل 
 من قانون العقوابت السابق. 98إىل سنة واحدة املنصوص عليها يف املادة 

 
قويض سلطتهم،  سياق أتديتهم لواجباهتم، بقصد تهانة موظفني عموميني يفإبسببوا "تإن األشخاص الذين يُعتربون أهنم 

دينار جزائري مبوجب املادة  500,000إمنا خياطرون ابلتعرض للحكم ابلسجن ملدة تصل إىل سنتني ودفع غرامة تصل إىل 
نتقاد، من خالل هذه اجلرائم تشمل اال مثلعلى أن  147ويف الوقت نفسه، تنص املادة  من قانون العقوابت 144
ب أو الكتاابت، للدعاوى القضائية اليت مل تصدر أحكام بشأهنا بعد، أو تلك اليت ميكن أن تلحق األذى ل أو اخلطاألفعا

 ابلسلطات أو ابستقالل السلطات القضائية.
 

إن جمرد ارتفاع قيمة الغرامات املفروضة مبوجب القانون احلايل، ابإلضافة إىل األحكام ابلسجن ملدد خمتلفة، حىت يف حالة 
، أعرب املقرر اخلاص 2012دث أتثريا  خميفا  على حرية التعبري يف اجلزائر. ويف عام إمنا حيُ عدم تنفيذها يف املمارسة العملية، 

، 2011ان عزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري فرانك الرو، عقب زايرته إىل اجلزائر يف أبريل/نيسلألمم املتحدة املعين بت
ا  خميفا  على احلق يف وأشار إىل أن هلا أتثري  لغرامات املتعلقة جبرائم التشهري.بشأن القيمة املرتفعة بشكل غري متناسب ل

ن يكون ر من الرقابة الذاتية. وأوصى املقرر اخلاص أبن التشهري جيب أحرية التعبري بوجه عام، وذلك بتوليد اجتاه مستم
مسألة تتعلق ابلدعاوى املدنية وليس ابلدعاوى اجلنائية، وأنه ينبغي ختفيض قيمة الغرامات بشكل كبري، وذلك هبدف 

 و سياسات الدولة.أعدم تثبيط ممارسة احلق يف حرية التعبري، وعدم استخدام قوانني التشهري خلنق انتقاد مؤسسات 
 

اش العام بشأن د يف ظروف النقلقد أكدت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بوجه عام، على أمهية التعبري غري املقي  
ة د اعتبار أشكال التعبري إهانالسياسي واملؤسسات العامة. كما شددت على أن جمر  الفضاءالشخصيات العامة يف 

علقة هبكذا مسائل جلنة عن قلقها بشأن القوانني املتالكايف لتربير فرض العقوابت. وأعربت ليس ابألمر ا خصية العامةشلل
من قبيل ازدراء السلطات، والتشهري برئيس الدولة ومحاية شرف املوظفني العموميني. وشددت على أن الدول جيب أال 

نادا  إىل تنص على فرض عقوابت أقسى است ؤسسات، من قبيل اجليش أو اإلدارة، وأن القوانني جيب أالاملحتظر انتقاد 
 تعر ض لالنتقاد.يكون قد هوية الشخص الذي رمبا 

 
 
 


