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ن لبنن ي  نمننطق لدةنمن اللبنننية لل  احاحتجنجنت الللنمية الت  اندلتت ي  اليوم رد قوات األ اللجنة الدولية للحقوقيينأدانت 

واتس  لتية الت  تتم نمن خالل تطبيقنت نمثيونمية لل  النمكنلنمنت الصو ضريبةنمحنولة الحكونمة يرض بتد  ،أكتوبر 17ي  

 .اب

 ؛في التجمع السلمي وحرية التعبير ة حق المتظاهرينالسلطات اللبنانية إلى احترام وحمايللحقوقيين الدولية  اللجنةدعت 

وضمان ؛ التحقيق المعاملة السيئة للمتظاهرينحتجاجات ولتفريق االبشكل غير قانوني  االمتناع عن استخدام القوة

 .في سياق االحتجاجات عن أي انتهاكات ارتكبت الفعالة المساءلة

األزنمة  ءجرالل  نملتوى البالد النمشنركين ي  احتجنجنت نية ضد قننوالنمفرطة وغير القوة الالتخدنمت قوات األنمن ي  لبننن 

نل  التواصل احاجتنمي  ولنئل اإللالم و نمنشورةييديو  ونمقنطعحكونمية ر نمنظنمنت غيقننمت احاقتصندية النمتفنقنمة ي  لبننن. 

لك بإطالق ، بنمن ي  ذالوالتة بشكل غير نملبوق راتالنمظنهنملتخدنمة لتفريق الحشود وقنمع الغير النمننلبة و لنليباألبتوثيق 

 .الللنم  همالتصننمنمكنن الغنز النمليل للدنموع وضرب النمتظنهرين وإزاحتهم بنلقوة لن 

ذه احاحتجنجنت ينق هي  لالفتنلة لجنميع احانتهنكنت النمرتكبة القضنئية "يجب لل  الللطنت اللبنننية ضنمنن التحقيق والنمالحقة 

 للق ".ئةاللي النمتننملةو لتتلفيةا ، بنمن ي  ذلك احالتخدام التتلف  للقوة واحالتقنحاتحكونميةر حكونمية أو غينمن قبل جهنت 

 نمدير برنننمج الشرق األولط وشنمنل ايريقين ي  اللجنة الدولية للحقوقيين.  ،تربيةلتيد بن

التخدام القوة نمن  عتنمنالت  و، يينمن يتتلق بنلتخدام القوة والنمتنيير الدوليةالدول  لقننون ل احانمتثنل الللطنت اللبنننية يجب لل 

لحد نبيجب أن يكون  نكنم ،األخيرهو الحل الضروري و إحا لندنمن يكون التخدام القوةن بإنفنذ القننون ون النمكلفوقبل النموظف

 لتحقيق أغراض لنملهم. النمطلوب

 حركة أنمل وحزب هللا.ل تنبتةنمللحة جنمنلنت  نمهنجنمة النمتظنهرين نمن قبللن  بنلتبليغ لالمإلنئل وو نمحلية نمنظنمنت قننمت

إل  النملتشف . كنمن  وتم نقلهم رينض الصلحأشخنص ي   6و ،النبطيةي   الهجنمنتنتيجة لهذه  لل  األقل شخصن   15أصيب 

 .أيضن   إل  حركة أنمليزلم أنهن نمنلوبة و صوري  نمدينة  وقتت هجنمنت لنيفة

 

 :خلفية األحداث

 18البطنلة والفقر. بحلول وي  البالد  النملتشريلل  لنوات نمن الفلند  ينمثل ردا  ي  لبننن احاحتجنجنت  اندحاع لم أنيز

نن، بنمن ي  ة ي  لبنإلقنط الللطنت الحكونمية الت  يُنظر إليهن لل  أنهن النخبة الحنكنمب بنلنمطنلبة، تنميزت احاحتجنجنت أكتوبر

 تغيير جذري ي  النظنم اللينل  الطنئف .كنمن تضنمنت النمطنلبة ب، للطة التشريتيةالة والحكونم ،الدولة رئيسذلك 

 لتد الحريري التنمنداللبننن  ، أللن رئيس الوزراء النمتظنهرين لتيتنب النموق  وتهدئةحاي  نمحنولة و أكتوبر 21 يوم ي 

اآلن يونمهن التنلع والت  دخلت  ضة للحكونمةاحاحتجنجنت النمننه يإن ،بنلرغم نمن ذلك. نمجنمولة نمن اإلصالحنت احاقتصندية

 .كبيرا  ت زخنمن  قد اكتلب لل  التوال 

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Oct-23/494170-at-least-15-protesters-injured-in-attack.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Oct-24/494287-six-injured-protesters-taken-to-hospital-after-riad-al-solh-scuffle-lebanese-red-cross.ashx
https://www.alarabiya.net/ar/social-media/2019/10/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1


تنهدات الدولة النم هذه تلزمبنلحقوق النمدنية واللينلية والنميثنق الترب  لحقوق اإلنلنن.  ةالخنص احاتفنقية دولة لضو ي  لبننن

أو يئة الل لتتذيب وغيره نمن ضروب النمتننملةنمن ا والحريةضنمنن وحنمنية الحق ي  حرية التتبير وحرية التجنمع ب اللبنننية

 . ، بنمن ي  ذلك نمن خالل احالتخدام غير القننون  للقوةقنلية أو الالإنلننية أو النمهينةالتقوبة ال


