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يف  10كانون الثاينّ /يناير 2017
معايل وزير العدل ،السيد الطيب لوح احملرتم،
ّ
نقايب ابلسجن ستّة أشهر
احلكم على قائد ّ
العماليّة اليت متثّل العاملني
أتوجه إليكم هبذه الرسالة ابسم ّ
ّ
يضم النقاابت ّ
دويل ّ
ويل للخدمات العامة ،وهو ّاّتاد ّ
االّتاد الد ّ
يضم أكثر من  20مليون عضو من حول العامل.
يف القطاع العام يف أكثر من ً 153
بلدا – ومن بينهم اجلزائر – وهو ّ
لعمال الكهرابء والغاز ،السيد رؤوف مالل ،ابلسجن م ّدة
لقد علمنا أبنّه متّ احلكم على رئيس النقابة الوطنيّة املستقلّة ّ
متفشية يف شركة سونلغاز – وهي شركة الكهرابء والغاز الوطنية يف اجلزائر – تنطوي
ستّة أشهر لفضحه حاالت فساد ّ
على تضخيم قيمة فواتري أكثر من  8مليون مستهلك.
مالل من قبل إدارة شركة سونلغاز فلوحق قضائيًّا بتهمة اإلفشاء
وبناءً على هذه املعلومات ،متّ التبليغ عن السيّد رؤوف ّ
بـ"معلومات سريّة" ،على الرغم من أ ّن حاالت الشواذ هذه قد أ ّكدهتا سلطة ضبط قطاع الطاقة .وبدالً من أن تالحق
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لعمال الكهرابء
احلكومة مقرتيف اجلرمية بتهمة اختالس األموال والفساد ،حكمت على رئيس النقابة الوطنيّة املستقلّة ّ

والغاز ابلسجن ،وكأ ّّنا ترغب يف استئصال النقاابت املستقلّة من قلب سونلغاز.

معايل الوزير لوح احملرتم :إ ّن الشفافية ومحاية املصلحة العامة مها من األنشطة النقابيّة املشروعة .وجترمي النقابيني ،قاد ًة
ّ
احلق حبريّة التنييم وحريّة
وأعضاء ،الذين يناضلون ضد الفساد هو انتهاك صارخ للحقوق النقابية األساسيّة ،وال سيّما ّ
التعبري.
املوجهة ض ّد رؤوف مالل بسبب
الّتاد
لذا ،فإ ّن ا ّ
الدويل للخدمات العامة ّ
حيث احلكومة اجلزائريّة على الرتاجع عن التهم ّ
ّ
األعمال اليت قام هبا يف إطار أنشطته النقابيّة املشروعة ،وأن تضع حدًّا لتجرمي النقابيني والناشطني وغريهم من األصوات
املعارضة يف البالد.

امي،
ّ
وتفضلوا بقبول فائق احرت ّ

روزا ابفانيلّي
األمني العام

