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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الحادية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 

 في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية والثقافية، بما

عة   الةدي  وو المعتقةد تقرير المقرر الخاص المعني بحريةة
 زيارته إلى لبنان: التعليقات الواردة م  البلد

 مذكرة مقدمة م  األمانة  
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 ع  زيارته إلةى لبنةان: تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدي  وو المعتقد 
 *التعليقات الواردة م  البلد

12/08/2015  

  
تقرير المقةرر الخةاص المعنةي حول  المالحظات األولية لوزارة الخارجية والمغتربي   

   المعتقد وو بحرية الدي 
 

 Heiner Bielefeldtالبروفسور   
 

 14/07/2015تاريخ  A/HRC/31/18/Add.1الوثيقة   
 
 Heiner Bielefeldtاملةت ـد الووسوــ ر  أو رّحـ  لبنـاب يارـارة امل ـخلر ااــا  املةـا دخلرـ  الـدرن -1

. ونــــــد حخل ــــــ  2015نيوــــــاب  2 -آذار  23يف زرارتــــــق الــــــل نــــــاا فــــــا    لبنــــــاب  ــــــ ل ال ــــــ ة 
 لي ــا يف  االجتمــاع الوــاتاا الابنانيــ  عاــل توــ يمل ل ــاا امل ــخلر ااــا   ةغــم ا  ــاا الــل ر ــ  

  طار م متق ضمن املدة الامني  امل خلرة لاارارة.

حـــخل  لبنـــاب عومـــاع عاـــل التةـــاوب ال حيـــه مـــ  األمـــم املتحـــدة و ي ا ـــا وأج ا ـــا املت   ـــ   -2
الدوليـ  و ا ـ  تاـمل املةنيـ  ي  ـارا ح ـ ا ا نوـاب.  ب زرـارة امل ـخلر  االت انيااوالاجاب املنبث   عن 

متايةـ   املةت ـد تاـ  زرـاراا نامـ  فـا وسـ ع عوليـ  تخلاوحـ  م ام ـا مـن أو ااا  املةا دخلرـ  الـدرن
ووضــ  ال ج ــ   عــاا ن ــارا الــخلا املةا ــخل ومنا  ــ  التةــنر  والنــ وب ا نوــاني  يف املنت ــ  ينــ مل

 من ساوت  والو عاب والةخلاا والنازح  من س ررا ين مل  ا .
الــنق نــاا يــق امل ــخلر  واالست  ــا  ت ــّدر وزارة ااارجيــ  وامل  يــ  ا  ــد التــ حي   والتحاياــ   -3

املةت ـــد والـــنق يـــخلز يف طخلر ـــ  عـــخلت الت خلرـــخل وت تيتـــق ملةغـــم ا  انـــ   أو خلرـــ  الـــدرنااـــا  املةـــا د
ت ــّدر الــ زارة امل حغــاا والت  ــياا الــل أورع ــا امل ــخلر  كمــا  املتةا ــ  دخلرــ  الــدرن واملةت ــد يف لبنــاب.

 ااا .
 ر الابنــا  أكــد الت خلرــخل عاــل حخلرــ  الــدرن واملةت ــد الــل رــنةم فــا لبنــاب والــل ر ــمن ا الدســت -4

أكــد الت خلرــخل عاــل أب حخلرــ  الــدرن واملةت ــد  ــ  جــاا  كمــا  وحتمي ــا ال ــ ان  الابنانيــ  املخلعيــ  ا جــخلاا.
 من املمارس  الةام  ي  أيناا النة  الابنا .

من امل يد التنكري أب النغاا الوياس  يف لبنـاب  ـ  وليـد تتـ ر تـارى  عاـل مـدم ع ـ ع مـن  -5
ح ـ ا الت ا ـمي لثـمل جـاااع  امـاع مـن التمثيـمل الوياسـ  يف اذ ـم سـ ب ذلـمل  ااحـ االامن. و ذا كاب 

 روتمد أسوق من امل  ناا الدرني  الل ناا عاي ا اجملتم  الابنا  منن م اا الون .

__________ 
 

*
 

Reproduced as received. 
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ال رــدع  لبنــاب يــهب لدرــق نغــاا ح ــم مثــام.  ب نغــاا اذ ــم ال ــا م حاليــاع يف لبنــاب مبــا  -6
حي ـــ    ـــا م  نـــاا اجملتمـــ  الابنـــا  واثيـــمل الت ا ـــمي احـــ ااوســـه مبـــدأ  الابنـــاني ب ارت ـــا  مـــا عاـــل

أشـار  ليـق الت خلرـخل ينـ مل واضـ .  ب طمـ ن الابنـاني   ـ  يف  مـا الت ازب و ي   الةيش املن ك، و ـ 
حي ـــــه املوـــــاواة يـــــ   يـــــ  أينـــــاا النـــــة  الابنـــــا  ي ـــــ  النغـــــخل عـــــن   ـــــا تتـــــ رخل النغـــــاا الوياســـــ 

 ا نتماااا الدرني .
رتجاوز الت خلرـخل يف يةـ  األحيـاب ال انـ  التـارى  يف لبنـاب وكـنلمل الغـخلو  ال ـةب  الـل مـخل  -7

فــا لبنــاب عولــ  وشــةباع وم سوــاا نبــمل ا ســت  ل ويةــد .  ب عــدعاع مــن األس ــار الــل أورع ــا امل ــخلر 
ــــ   اليــــ  مــــن التــــه ــــ  مثالي ــــاا ل ــــن تتبي  ــــا حيتــــا     يي  حرياا ااــــا  حتمــــمل ال ثــــري مــــن ا هايي

 ااارجي  ورت اسخل سي ا الخل اا ا نت اعق واألماب ا جتماع  وا طم ناب لاموت بمل. 
رنكخل الت خلرخل أب  ناك عـدعاع دـدعاع س ـن مـن اذ ـ ا املدنيـ  والوياسـي  يف الدسـت ر الابنـا .  -8

  ب  نا الت  يمي هايف اذ ي   وال ان .
دة يف اذــــ اراا والا ــــاااا الدرنيــــ  املنــــ ك  رنــــّج  لبنــــاب منــــارك  املــــخلأة واألجيــــال ال ــــاع -9

واألننــت  الــل توــاعد يف س ــم اا ــخل.  ب الــوام  الــل تــنغم يف  طــار ا امةــاا ومنغمــاا اجملتمــ  
 املد  تا ل ال حي  والتجاوب.

رنــري الت خلرــخل    ا هاييــاا ال ا مــ  يف لبنــاب الــل ت كــد عاــل التــ ازب يــ  األعرــاب و حــ اا  -10
ا و    ـــياا كـــمل من ـــا، ل نـــق رـــخلم مـــن وج ـــ  نغـــخل أ ـــخلم أب ذلـــمل نـــد همـــد ا ي ايـــ  ح  ن ـــ

ال ا مـ  ور ــةمي  م انيـ  الت يــري.  ب الت خلرـخل ر ــ  يف م ايـمل كــمل ميـاة رتمتــ  فـا لبنــاب يف  ـال حخلرــ  
الــدرن واملةت ــد توــالالع حــ ل وجــ ع جانــ  ســاا.  ب مثــمل  ــن  التوــالالا نــد ت ــ ب منــخلوع  يف 

 ت ـــةمي مـــن األوجـــق ا هاييـــ  الـــل رتميـــا فـــا لبنـــاب. وعاـــل ســـبيمل املثـــال، ال ل ن ـــايةـــ  األحيـــاب 
رةتــــو ا عــــ ا  يتا  ــــ  األنبــــا، وطا  ــــ  الةاــــ ر ،  ــــ ل الوــــن اا املاضــــي ، مــــن ضــــمن  مــــا ويف

األعرــاب املةــ   فــا ر يــاع يف لبنــاب عمــ ع روــتحه الت ــدرخل ســ ب الت خلرــخل رتتــخلا    عــدا ال ــدرة عاــل 
 ا جخلاااا املةتمدة لا   ل     نا ا ع ا .ت حيه 
 ب التوــجيمل يف ســج ا الن ــ ن الابنانيــ  روــتند    ا نتمــاا التــا    و ــ  أمــخل نــا م منــن  -11

يدارــ  ال ــخلب املاضــ .  ب   ــخلا  ال يــد امل تــ ب نــن اليــد رت ــمن ا شــارة    املــن  ، ل ــن ل ــن 
تت ــمن  ال يتانـاا ا  رــ  املتب عـ  آليــاع س ـ  اأمــ ل ـاح  الة نــ  طاـ  عــدا وضـ   ســم املـن  .

 املن  . أو أر   شارة    التا   
رتتــخلا الت خلرــخل    وضــ  أتبــا  عــدع مــن الــدراناا، وية ــ ا جدرــد عاــل لبنــاب، و   عــدا  -12

لنـــ  عـــن م ميـــااا يف  ـــال الت ليـــمي وا  رـــ  ال ان نيـــ  واملا يـــ   ممـــا وجـــ ع  عـــ ا  ياملنتوـــب   لي ـــا
راناا رــــ  مل سوــــاا التا  ــــ  وا ع ــــاااا ينــــهب املــــ اع الدرنيــــ  املوــــت رعة.  ب عــــدع  ــــن  الــــدالة ار 

حيماـ ب ا نوـي  الابنانيـ  يـمل  ـم م ل ـ ب  ال ر ـاع ويةـ  املنتمـ   لي ـاأددوع وعـدع أتباع ـا دـدوع 
اب أجانــ  ر يمــ ب عاــل األراضــ  الابنانيــ . و ذا كانــ  يةــ  امليــااا  ــري متــ سخلة لــبة   ــن  األعرــ
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ســ ب وانــ  األمـــخل أب املنتوــب   ــن  األعرـــاب لارســ ب شــةا خل م الدرنيـــ  ي ــمل حخلرــ  مـــثا م مثــمل يـــان  
 األعراب يف لبناب.

 ب ت ّبــمل لبنــاب ملةت ــداا وأعرــاب جدرــدة  نت اــ   ليــق مــن  ــ ل جاليــاا أجنبيــ  ت اجــدا  -13
عور عبـاعة  ا ـ  فــا رةتـو مــن  يف لبنـاب وتنـامل عــدع ا وعور ـا يف اجملتمـ  الابنــا  وأنـيم لةـدع من ــا

 ا جنازاا ا ام  الل حت    يف لبناب يف  ال اذخلر  الدرني .
تتــخلا  ليــق الت خلرــخل مــن وجــ ع م انــمي عني ــ   مــا رةــ ع    ال  ب تنــانع عــدع الي ــ ع يف لبنــاب -14

 ني  الــل ذاا رســا مل  ــري ســامّي  يــا  الي ــ ع.  ب عاــل الت خلرــخل أب رنغــخل    يتتــاا اذخلكــ  ال ــ ي
ســة ، ي ســا مل شــإ،     ســت تاب الي ــ ع يف الــدول الةخلييــ  وتنــجية م عاــل ا جــخلة    ساوــت  

 احملتا .
رةتــو الت خلرــخل أب مخلانبــ  ا عــ ا والبــين التا ارــ  ، ومنــ  الــوام  الــل نــد توــت ا األعرــاب تثــري  -15

 رةــا الوــمان ال لدســت ر ل ــن  ــناال اــه حــ ل حخلرــ  التةبــري.  ب حخلرــ  التةبــري يف لبنــاب م ــان  يف ا
 ل ن أب ر ّوخل عال أنق رثري النةخلاا التا  ي .  ا
 ب األحــداا املهســاور  وامل ملــ  الــل تةــا  من ــا منت ــ  النــخلا األوســن تــنة   ســاباع عاــل  -16

لبنـــاب، و ـــ  أمـــخل أشـــار  ليـــق الت خلرـــخل يف ج انـــ  عدرـــدة. ور ـــم يةـــ  منـــاعخل ال اـــه الـــل عـــو عن ـــا 
ورع يف مـ  الت خلرـخل، حـ ل ا نتمـاا التـا    لانـازح  الوـ رر ، سـ ب لبنـاب  مـا لبناب، وسه البة  يف

% مـــن عـــدع ســـ اب 30رارـــد عـــن  مـــا )أق أراضـــيق عاـــل ســـ رق نـــازن مايـــ ب 1،5 ســـت بمل حـــ ام 
رـــد مل م ضـــ   ا نتمـــاا التـــا    يف اذوـــباب. و ب ال ـــخلار  ومل دتـــ   نوـــاني  منتا ـــاا مـــن لبنـــاب 

 يف حـــــاالا  ســـــتثنا ي   نوـــــاني  دـــــدعة،  ال لبنـــــاب ي نـــــمي النـــــاون الوـــــ رق    لبنـــــاب، الـــــنق   ـــــن 
ع نـــ  لـــق يالنـــهب التـــا    يـــمل  ســـتند    عـــدا نـــدرة لبنـــاب عاـــل  ســـتيةاب املارـــد مـــن النـــازح   ال

يوــب  ضــال  املــ ارع وااحــار ا نت ــاعر  وا جتماعيــ  اذــاعة عاــل لبنــاب والنــة  الابنــا  وال ــ ن 
عال اادماا الةام  والبني  التحتيـ  و زعرـاع مةـدل ا خللـ  وا ضـتخلاياا األمنيـ  و رت ـا  نوـب   ا ا مل

 عدع النازح  نياساع عال عدع الو اب يف ياد   ري لتامل مواح  ج خلاسي  ددوعة.
 ب يةـــ  ا ســـتنتاجاا والت  ـــياا الـــل أورع ـــا الت خلرـــخل تت ـــمن أس ـــاراع  هاييـــ  ل ـــن أب  -17

ن ــ  ال نــ   ويف ســاع جيــداع ملارــد مــن الت ــدا يف م ضــ   حخلرــ  الــدرن واملةت ــد يف لبنــاب.تنــ مل أسا
ســ ب عــدعاع آ ـــخل مــن الت  ـــياا لــي  يا م ـــاب األ ــن فــا يف ال نـــ  الــخلا ن ررثمـــا تتــ اسخل الغـــخلو  

 امل  م  لنلمل يف املوت بمل.
ور رجــال الــدرن يف  ب يةــ  الت  ــياا  ــا ونــ  م يــد عاــل اجملتمــ  الابنــا   ا ــ    ــ  ع -18

تةارـا منـارك  النوـاا واألجيـال ال ـاعدة يف اذـ اراا حـ ل الةـيش  ويف منا    الةنمي ي سـم الـدرن
 املن ك و ح اا األعراب و يان  ح  ا ا نواب وتت رخل أننت  منغماا اجملتم  املد .
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ش موــتمخل منــن  ب الت  ــياا الــ ارعة يف الت خلرــخل حــ ل عور اذ  مــ  الابنانيــ   ــ  م ضــ  ن ــا -19
 اـ  النـ اب وكـنلمل منغمـاا اجملتمـ  املـد .  ب امل سوـاا اذ  ميـ   ويف س ة ط راـ  يف اذ  مـ 

 تخلاع  الةدرد من الن وب الل تتخلا  لي ا الت خلرخل يف  طار تت رخل عما ا و دما ا وت دلا ا.
سـ   رـتم  حاطـ  امل ـخلر ورع أع   لثـمل م حغـاا أوليـ  لـ زارة ااارجيـ  وامل  يـ ، و  ما  ب -20

املةت ــد   حغـاا الـ زاراا وامل سوــاا اذ  ميـ  الابنانيــ  عاـل ت خلرــخل   أو ااـا  املةـا دخلرــ  الـدرن
 س ر ت سخل ا.

 


