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إحاطة إعالمّیة بشأن لبنان

المتحّدثة باسم مفّوضة األمم المّتحدة السامیة لحقوق اإلنسان: رافینا شمداساني

المكان: جنیف

التاریخ: 25 تشرین األّول/ أكتوبر 2019

الموضوع: لبنان

یعیش لبنان حالّیًا أكبر احتجاجات عفوّیة شھدھا منذ أكثر من عقد، وقد استمّرت على الرغم من اإلصالحات التي أعلنھا رئیس الوزراء ورئیس الجمھوریة. وال یزال عشرات اآلالف من
المتظاھرین السلمّیین من مختلف مناحي الحیاة والطوائف یطلقون العنان لغضبھم في جمیع أنحاء البالد ضّد ما یعتبرونھ عقوًدا طویلة من الفساد وسوء اإلدارة الحكومیة.

أّما سلوك قّوات األمن فجاء متناسًبا عموًما مع األوضاع باستثناء ما جرى مساء 19 تشرین األّول/ أكتوبر، عندما وّثق مكتب مفوضّیة األمم المّتحدة السامیة لحقوق اإلنسان في لبنان
أكثر من 100 حالة احتجاز وسوء معاملة. ووردنا أّنھ قد أُطلِق سراح المعتقلین بمعظمھم أو حّتى جمیعھم. كما أّكدت الحكومة إنھا ستواصل توفیر الحمایة للمتظاھرین السلمیین، واّتخاذ

اإلجراءات المناسبة ضد المحّرضین المحتملین على العنف. وقد تعّقد الوضع بسبب المواجھات المتفّرقة بین المتظاھرین ومجموعات أخرى من المتظاھرین دوافعھم سیاسیة.

وأشارت التقاریر إلى أّن أربعة أشخاص قُِتلوا بین 17 و24 تشرین األّول/ أكتوبر، كما عالج الصلیب األحمر اللبناني مئات الجرحى.

نبدي قلقنا حیال إقالة المدیر العام للوكالة الوطنیة لإلعالم في لبنان بسبب تغطیتھا االحتجاجات في البالد. وننظر حالّیًا في حاالت أخرى لطرد موّظفین على خلفّیة ممارسة حقھم في
التجمع السلمي.

ونواصل رصد تطّور األحداث في لبنان، وقد ذّكرنا الحكومة بحّق الشعب غیر القابل للتصّرف في التجّمع واالحتجاج بحرّیة وسلمّیة، وضرورة تقیید استخدام القوة إلى أقصى حّد ممكن.
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