
 

 
 

 
 84 “ جمرك عليه الحكي ” 

 : رسالة إلى مكتب الجرائم المعلوماتية  1الملحق 
 

 مكافحة جرائم المعلوماتیةرئیس مكتب 
 المقدم ألبیر خوري

 
 نسخة إلى: المالزم أول أیمن تاج الدین 

 
  2019شباط/فبرایر  20

 
 المحترم، حضرة المقدم خوري

 تحیّة طیّبة وبعد،
 

أكتب إلیكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش" طالبة معلومات بحوزة مكتبكم، عمالً بالقانون 
 صول إلى المعلومات).(الحق في الو 28/2017رقم 

 
نرجو الحصول على المعلومات التالیة والمتعلقة بقضایا تشھیر وقدح وذم المنصوص علیھا 

 من قانون العقوبات والتي حقق فیھا مكتبكم: 388 – 383في المواد 
 
ینایر/كانون الثاني  1ما عدد القضایا التشھیر والقدح والذم التي حقق فیھا مكتبكم بین  )1

 استالمكم ھذا الكتاب؟ وتاریخ 2015
 وعرضھا أمام محكمة المطبوعات؟مدع عام  ما عدد التحقیقات التي تابعھا )2
 ما عدد التحقیقات التي تابعھا مدع عام وعرضھا أمام المحكمة الجزائیة؟ )3
 ما عدد القضایا التي تقدمت بھا النیابة العامة؟ )4
بناء على شكاوى تقدّم بھا مسؤولون ما عدد القضایا التي أحالتھا إلیكم النیابة العامة  )5

 رسمیون؟
ما عدد القضایا التي أحالتھا إلیكم النیابة العامة بناء على شكاوى تقدّم بھا مواطنون  )6

 عادیون؟
ما عدد القضایا التي أحالتھا إلیكم النیابة العامة بناء على شكاوى تقدّمت بھا مؤسسات  )7

 أو منظمات دینیة؟
وتاریخ استالمكم ھذا الكتاب، التي  2015ینایر/كانون الثاني  1ما عدد القضایا بین  )8

طلب فیھا مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة من المتھمین توقیع تعھد بإزالة المحتوى 
اإللكتروني المھین المزعوم أو التعھد باالمتناع عن أي عمل أو تعبیر أو خطاب؟ ھل 

ما ھو األساس القانوني لطلب توقیع ھكذا اتُّخذت ھذه التدابیر بموافقة النیابة العامة؟ 
 تعھدات؟

ما عدد القضایا التي قبل فیھا المتھمون توقیع تعھد؟ ماذا حصل في الحاالت التي رفض  )9
فیھا المتھمون التوقیع؟ ما عدد القضایا التي وّجھت فیھا النیابة العامة تھما إلى الذین 

 التي القضایا عدد جزائیة؟ مارفضوا التوقیع، في محكمة المطبوعات أو المحكمة ال

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري

 فرحانمنصور 
 لبنى فریح غورغیس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 شید شینبیرغ
 تاماسیبي سوزان

 كریستوف تانغي
 
 

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي

نائب المدیر التنفیذي  ألكساندر،میشیل 
 والمبادرات العالمیة

 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا
 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات
 إیما دالي، مدیرة االتصاالت

 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر
 غبوجي، نائب مدیر البرامجباباتوندي أولو

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 
 

 ھیومن رایتس ووتش
 7بنایة ساغا، الطابق 

 طریق الشام، الصیفي
 بیروت، لبنان

 01217670ھاتف: 
 01217635فاكس: 

برید إلكتروني: 
beirut@hrw.org 
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 المحكمة أو المطبوعات محكمة في وقّعوا، تھما إلى الذین العامة النیابة فیھا وّجھت
 الجنائیة؟

 
أجوبة عن ھذه األسئلة، أو أي معلومات إضافیة تَرون أنھا ذات صلة، شاكرین لتزویدنا بسنكون لكم 

 صیا لمناقشة ھذا الموضوع.. كما نرّحب بفرصة لقائكم شخ2019مارس/آذار  15قبل 
 

أو  XXX-XXX-X -+961نشكر اھتمامكم بھذا األمر. یمكنكم التواصل معي عبر رقم الھاتف: 
 .XXXXXXXX البرید اإللكتروني:

 
 مع فائق االحترام والتقدیر،

 
 لما فقیھ،

 نائبة مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 مدیرة مكتب بیروت

 ھیومن رایتس ووتش
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 : إجابة قوى األمن الداخلي2الملحق 
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 : رسالة إلى وزارة العدل3الملحق 
  2019مارس/آذار  27

 
 قلم وزارة العدل اسةرئ :إلى

 
 إلى من یھمھ األمر، 

 
بة عن  أكتب إلیكم یا ھا لطلب معلومات  "ھیومن رایتس ووتش"ن عدل  ارةوزتحتفظ ب ال

 (الحق في الوصول إلى المعلومات).  28/2017لقانون رقم عمال با
 

یة  قة بقض�������ایا نظرت فیھا المحاكم الجنائ یة المتعل تال یتعلق  فیمانود طلب المعلومات ال
 من قانون العقوبات:  388- 383والقدح والذم المنصوص علھا في المواد  تحقیربال
 
یا التي )1 ب اكمأحیلت إلى المح ما ھو عدد القض�������ا نایر/كانون  بین 383المادة عمال  ی

 ؟ الكتابھذا وحتى تاریخ  2015الثاني 
وما ھو ؟ موظفین رس����میینإلى  بتحقیر موجھكانت متعلقة  ما ھو عدد القض����ایا التي .أ

 إلى قضاة؟ بتحقیر موجھة كانت متعلقة  عدد القضایا التي
تمت الذین موجھ إلى موظفین رس�����میین تحقیر علیھ بتھمة  ما ھو عدد المدعى علیھم .ب

لذین تمت مإدانتھ عدد ا عدد ؟ متبرئتھ وما  مدعى علیھمما ھو  یھ بتھمة  ال تحقیر عل
 ؟متبرئتھ وما عدد الذین تمت متمت إدانتھ الذین موجھ إلى قضاة

ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ج
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

ینایر/كانون الثاني  بین 384المادة عمال ب اكمأحیلت إلى المح ما ھو عدد القض�������ایا )2
 ؟ ھذا الكتابتاریخ حتى و 2015

 وما ھو عدد القضایا التيكانت متعلقة بتحقیر رئیس الدولة؟  ما ھو عدد القضایا التي .أ
 تحقیر العلم أو الشعار الوطني؟ بكانت متعلقة 

وما عدد  متمت إدانتھ الذین علیھ بتھمة تحقیر رئیس الدولة ما ھو عدد المدعى علیھم .ب
الش������عار  علیھ بتھمة تحقیر العلم أو المدعى علیھم ما ھو عدد؟ متبرئتھالذین تمت 

 ؟متمت تبرئتھ ما عدد الذینو متمت إدانتھ الذین الوطني
ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ج

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
یا التي )3 من ینایر/كانون  386المادة عمال بأحیلت إلى المحكمة  ما ھو عدد القض�������ا

 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ  2015الثاني 
رئیس الدولة أو المحاكم أو موجھ إلى كانت متعلقة بذم  ما ھو عدد القض�������ایا التي .أ

موظفین ممن یمارس�����ون الس�����لطة الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو 
 ؟ على التوالي العامة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 غولدستین، نائب المدیرةإریك 

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 بیرنشتایندیفید 
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 عمرو حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 
 رایتس ووتشھیومن 

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، 
 العملیات

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات
 إیما دالي، مدیرة االتصاالت

 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر
 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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مدعى علیھم .ب عدد ال لذین  ما ھو  مت إدانتھا مة ذم مت لة أو المحاكم أو  موجھ إلى بتھ لدو رئیس ا
موظف ممن یمارس��ون الس��لطة العامة على إلى الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو 

 ؟ متمت تبرئتھما ھو عدد المدعى علیھم الذین و التوالي؟
ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ج

 بھا؟ 
 2015 من ینایر/كانون الثاني 388لمادة عمال باأحیلت إلى المحكمة  ما ھو عدد القض�������ایا التي )4

 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ 
رئیس الدولة أو المحاكم أو الھیئات المنظمة موجھ إلى كانت متعلقة بقدح  ما ھو عدد القضایا التي .أ

  على التوالي؟السلطة العامة  موظفین ممن یمارسونأو الجیش أو اإلدارات العامة أو 
لذین  ما ھو عدد المدعى علیھم .ب لدولة أو المحاكم أو  لىموجھ إ بتھمة قدحم تمت إدانتھا رئیس ا

على الس������لطة العامة  موظفین ممن یمارس������ونالھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو 
 ؟ متبرئتھ وما عدد الذین تمت التوالي؟

ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ج
 بھا؟ 

وحتى  2015من ینایر/كانون الثاني  389لمادة عمال باأحیلت إلى المحكمة  ھو عدد القض��ایا التي )5
 ؟ ھذا الكتابتاریخ 

 ؟ مرئتھتمت تب وما عدد الذین متمت إدانتھالذین  ما ھو عدد المدعى علیھم .أ
ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ب

 بھا؟ 
 2015من ینایر/كانون الثاني  474 لمادةعمال با اكمأحیلت إلى المح ما ھو عدد القض�������ایا التي )6

 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ 
 ؟ متمت تبرئتھ عدد الذینوما  متمت إدانتھالذین  ما ھو عدد المدعى علیھم .أ

ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ب
 بھا؟ 

 2015من ینایر/كانون الثاني  317 لمادةعمال با اكمأحیلت إلى المح ما ھو عدد القض�������ایا التي )7
 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ 

 ؟ متمت تبرئتھ وما عدد الذین متمت إدانتھالذین  ما ھو عدد المدعى علیھم .أ
ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ب

 بھا؟ 
 

 30قبل  ،تجدونھا ذات ص��لةباإلض��افة إلى أي معلومات أخرى تكم على ھذه األس��ئلة، نش��كر لكم إجاب
 :الھاتف رقم ھذه المس�������ألة. یمكنكم التواص�������ل معي عبراھتمامكم ب ش������كرن. 2019أبریل/نیس�������ان 

 ******************* :لكترونيأو البرید اإل ************
 

 ،فائق االحترام والتقدیممع 
 فقیھ الم

 لشرق األوسطة قسم انائبة مدیر
 مدیرة مكتب بیروت

  ھیومن رایتس ووتش
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 : إجابة من وزارة العدل 4الملحق 
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 94 “ جمرك عليه الحكي ” 

 : رسالة إلى وزارة الدفاع5 الملحق
 

  2019مارس/آذار   27
 

 دفاعقلم وزارة الرئاسة  إلى:
 

 إلى من یھمھ األمر، 
 

 دفاعال تحتفظ بھا وزارةلطلب معلومات  "ھیومن رایتس ووتش"نیابة عن  أكتب إلیكم
نود طل��ب  (الحق في الوص������ول إلى المعلوم��ات).  28/2017 ب��الق��انون رقمعمالً 

 المعلومات التالیة المتعلقة بقضایا تحقیر وقدح وذم نظرت فیھا المحكمة العسكریة: 
 
من قانون القض��اء  157ما ھو عدد القض��ایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )1

 وحتى تاریخ استالم ھذا الكتاب؟ 2015العسكري بین ینایر/كانون الثاني 
ما عدد القضایا التي كانت تتعلق بتحقیر موجھ إلى الجیش أو إلى كرامتھ وسمعتھ  .أ

 وما ھو عدد القضایا المتعلقة بإھانة العلم؟ومعنویاتھ؟ 
 ؟متبرئتھوما ھو عدد الذین تمت  متمت إدانتھم الذین مدعى علیھما ھو عدد ال .ب
مدة الس����جن  كانتما ھي الغرامة القص����وى التي فُِرض����ت على مدعى علیھ؟ وما  .ج

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
لة بالتحقیر والقدح والذم التي أحیلت إلى  )2 ما ھو عدد القض�������ایا األخرى المتص������

 وحتى تاریخ استالم ھذا الكتاب؟ 2015المحكمة بین ینایر/كانون الثاني 
 ؟متمت تبرئتھ وما عدد الذین متمت إدانتھم الذین علیھ ىعما ھو عدد المد .أ

مدة السجن  كانتما ھي الغرامة القصوى التي فُِرضت على مدعى علیھ؟ وما  .ب
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

 ما كان االختصاص القضائي للمحكمة العسكریة في ھذه القضایا؟  .ج
ھا تجدونباإلض���افة إلى أي معلومات أخرى تكم على ھذه األس���ئلة، نش���كر لكم إجاب

 . 2019أبریل/نیسان  20قبل  ،ذات صلة
 
أو  ******** :الھاتف رقم اھتمامكم بھذه المسألة. یمكنكم التواصل معي عبر شكرن

 ***************** :لكترونيالبرید اإل
 

 ،فائق االحترام والتقدیممع 
 

 فقیھ الم
 لشرق األوسطة قسم انائبة مدیر

 مدیرة مكتب بیروت
  ھیومن رایتس ووتش

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 غورغیسلبنى فریح 
 عمرو حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
التنفیذي نائب المدیر  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیرة االتصاالت
 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر

 البرامجباباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر 
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 
 

 ھیومن رایتس ووتش
 7بنایة ساغا، الطابق 

 طریق الشام، الصیفي
 بیروت، لبنان

 01217670ھاتف: 
 01217635فاكس: 

برید إلكتروني: 
beirut@hrw.org 
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 : رسالة إلى محكمة المطبوعات6الملحق 
 
 
 2019أبریل/نیسان  5 
 

 محكمة المطبوعاتقلم ئاسة ر إلى:
 

 إلى من یھمھ األمر، 
 

أكت��ب إلیكم نی��اب��ة عن "ھیومن رایتس ووتش" لطل��ب معلوم��ات تحتفظ بھ��ا محكم��ة 
 (الحق في الوصول إلى المعلومات).  28/2017لقانون رقم عمال باالمطبوعات 

 
نود طلب المعلومات التالیة المتعلقة بقضایا نظرت فیھا المحكمة تتعلق بالتحقیر والقدح 

 من قانون العقوبات:  388 – 383والذم بحسب المواد 
 
من ینایر/كانون  383ما ھو عدد القض������ایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )1

 وحتى تاریخ ھذا الكتاب؟  2015الثاني 
ت تتعلق بتحقیر بموجھ إلى موظفین رس����میین؟ وكم منھا كانت كم قض����یة منھا كان .أ

 تتعلق بتحقیر موجھ إلى قضاة؟ 
ما ھو عدد المدعى علیھم بتھمة تحقیر موجھ إلى موظفین رس������میین الذین تمت  .ب

إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھو عدد المدعى علیھم بتھمة تحقیر موجھ 
 عدد الذین تمت تبرئتھم؟ إلى قضاة الذین تمت إدانتھم وما

ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ت
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

من ینایر/كانون  384ما ھو عدد القض������ایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )2
 ؟ ا الكتابوحتى تاریخ ھذ 2015الثاني 

س الدولة؟ وكم منھا تتعلق بتحقیر العلم أو كم قض������یة منھا كانت تتعلق بتحقیر رئی .أ
 الشعار الوطني؟ 

لذین تمت إدانتھم وما عدد  .ب لدولة ا ما ھو عدد المدعى علیھم بتھمة تحقیر رئیس ا
الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھو عدد المدعى علیھم بتھمة تحقیر العلم أو الشعار الوطني 

 الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟
ي الغرامة القص������وى التي فُِرض������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن ما ھ .ت

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
 ؟  386ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )3
لدولة أو المحاكم أو الھیئات  .أ یة منھا كانت تتعلق بذم موجھ إلى رئیس ا كم قض������

 مسؤولین رسمیین على التوالي؟ المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 غورغیسلبنى فریح 
 عمرو حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
التنفیذي نائب المدیر  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیرة االتصاالت
 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر

 البرامجباباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر 
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 
 

 ووتش رایتس ھیومن
 7 الطابق ساغا، بنایة

 الصیفي الشام، طریق
 لبنان بیروت،

 01217670: ھاتف
 01217635: فاكس
: إلكتروني برید

beirut@hrw.org 
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ما ھو عدد المدعى علیھم الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم بتھمة ذم  .ب
موجھ إلى رئیس الدولة أو المحاكم أو الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة 

 أو موظفین ممن یمارسون السلطة العامة على التوالي؟ 
ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ت

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
 2015من ینایر/كانون الثاني  388ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )4

 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ 
لدولة أو المحا .أ قدح موجھ إلى رئیس ا نت تتعلق ب یة منھا كا ئات كم قض������ كم أو الھی

المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو موظفین ممن یمارسون السلطة العامة على 
 التوالي؟ 

ما ھو عدد المدعى علیھم الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم بتھمة قدح  .ب
موجھ إلى رئیس الدولة أو المحاكم أو الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة 

 أو مسؤولین رسمیین على التوالي؟ 
ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ت

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
 2015من ینایر/كانون الثاني  389ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )5

 وحتى تاریخ ھذا الكتاب؟ 
 ین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھو عدد المدعى علیھم الذ .أ

ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ب
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

 2015من ینایر/كانون الثاني  474ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )6
 وحتى تاریخ ھذا الكتاب؟ 

 ى علیھم الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھو عدد المدع .أ
ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ب

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
 2015من ینایر/كانون الثاني  317ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )7

 وحتى تاریخ ھذا الكتاب؟ 
 و عدد المدعى علیھم الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھ .أ

ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ب
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

 
 30نش��كر لكم إجابتكم على ھذه األس��ئلة، باإلض��افة إلى أي معلومات أخرى تجدونھا ذات ص��لة، قبل 

 . 2019أبریل/نیسان 
 

أو البرید  *************نشكر اھتمامكم بھذه المسألة. یمكنكم التواصل معي عبر رقم الھاتف: 
 ****************اإللكتروني: 

 
 



 

 
 

 
2019 الثاني نوفمبر/تش�ين  | ووتش رايتس هيومن   97 

 مع فائق االحترام والتقدیر،
 لما فقیھ

 نائبة مدیرة قسم الشرق األوسط
 مدیرة مكتب بیروت

 ھیومن رایتس ووتش
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 : رسالة إلى المدعي العام التميي�ي 7 الملحق
 

 القاضي عماد قبالن
 مكتب النیابة العامة

 بیروت، لبنان
 

 2019مایو/أیار  22
 

 قضایا التحقیر والقدح والذم الموضوع:
 

 ،المحترم قبالن عماد القاضي حضرة
 تحیة طیّبة وبعد،

 
أكتب إلیكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش" لطلب معلومات یحتفظ بھا مكتبكم، عمالً 

قض�����ایا رفعھا  ش�����أن(الحق في الوص�����ول إلى المعلومات)، ب 28/2017بالقانون رقم 
حتى تاریخ ھذه  2015مكتبكم بخص���وص التحقیر والقدح والذم من ینایر/كانون الثاني 

 الرسالة.
 

تحدید موعد لعقد اجتماع معكم لمناقشة ھذه القضایا وقضایا أخرى  كما نتطلع إلى
 تؤثر على حریة التعبیر في لبنان.

 
حالھا مكتبكم إلى التحقیق التحقیر والقدح والذم التي أالمتصلة بقضایا الما عدد  )1

 :موجھة إلىوالتي كانت 
 رئیس الجمھوریة؛ .أ

 العلم أو الشعار الوطني؛ .ب
 القضاء؛ .ت
 الجیش؛ .ث
 اإلدارات العامة؛ .ج
 یمارسون السلطة العامة الذینموظفین ال .ح
 ؟إخبار من جھات خارجیةكم قضیة منھا رفعھا مكتبكم وكم واحدة استندت إلى  .خ
 القضاء بعد التحقیق وكم واحدة أُغلقت بعد التحقیق؟كم قضیة منھا اُحیلت إلى  .د

 
 قضایا المتعلقة بازدراء األدیان التي أحالھا مكتبكم إلى التحقیق؟الما عدد  )2
كم قضیة منھا رفعھا مكتبكم وكم واحدة جاءت استنادا إلى إخبار من جھات  .أ

 خارجیة؟
 بعد التحقیق؟ كم قضیة منھا أُحیلت إلى القضاء بعد التحقیق وكم واحدة أُغلقت .ب

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري

 فرحانمنصور 
 لبنى فریح غورغیس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 شید شینبیرغ
 تاماسیبي سوزان

 كریستوف تانغي
 
 

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي

نائب المدیر التنفیذي  ألكساندر،میشیل 
 والمبادرات العالمیة

 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا
 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات
 إیما دالي، مدیرة االتصاالت

 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر
 غبوجي، نائب مدیر البرامجباباتوندي أولو

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 
 

 ووتش رایتس ھیومن
 7 الطابق ساغا، بنایة

 الصیفي الشام، طریق
 لبنان بیروت،

 01217670: ھاتف
 01217635: فاكس
: إلكتروني برید

beirut@hrw.org 
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 ما عدد قضایا إثارة النعرات المذھبیة التي أحالھا مكتبكم إلى التحقیق؟ )3
 إخبار من جھات خارجیة؟ استنادا إلىكم قضیة منھا رفعھا مكتبكم وكم واحدة جاءت  .أ

 كم قضیة منھا أحیلت إلى القضاء بعد التحقیق وكم واحدة أُغلقت بعد التحقیق؟ .ب
 

ن أجانب أو زعزعة عالقات لبنان مع دول أجنبیة التي أحالھا ما عدد قضایا إھانة مسؤولی )4
 مكتبكم إلى التحقیق؟

 إخبار من جھات خارجیة؟ استنادا إلىكم قضیة منھا رفعھا مكتبكم وكم واحدة جاءت  .أ
 كم قضیة منھا أحیلت إلى القضاء بعد التحقیق وكم واحدة أُغلقت بعد التحقیق؟ .ب

 
 15نش��كر لكم إجابتكم على ھذه األس��ئلة، باإلض��افة إلى أي معلومات أخرى تجدونھا ذات ص��لة، قبل 

 . 2019یونیو/حزیران 
 

+ أو 961-**********نش����كر اھتمامكم بھذه المس����ألة. یمكنكم التواص����ل معي عبر رقم الھاتف: 
 . ******************:البرید اإللكتروني

 
 والتقدیر،مع فائق االحترام 

 
 لما فقیھ

 مدیرة قسم الشرق األوسط باإلنابة
 مدیرة مكتب بیروت

 ھیومن رایتس ووتش
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