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تحقيق
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان ومنع التعذيب 
تسير كالسلحفاة بعد تأخير تطبيق القوانني 

التابع ملنظومة  التعذيب  االختياري التفاقية مناهضة  الربوتوكول  اىل  لبنان  انضم 
االمم املتحدة لحقوق االنسان عام 2008. يف العام 2016 صادق مجلس النواب 
عىل القانون رقم 62 املتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق االنسان املتضمنة لجنة 
الوقاية من التعذيب، استنادا اىل مبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية 

لتعزيز وحامية حقوق االنسان التابعة لالمم املتحدة 

موسى: ال دولة في العالم
تحترم حقوق االنسان

رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية ميشال موىس.

ينص  القانون  ان  اىل  موىس  النائب  يشري 
الوطنية  الهيئة  انشاء  عىل  االساس  يف 
بني  من  يكون  ان  عىل  االنسان  لحقوق 
للوقاية  الوطنية  اللجنة  اعضاء  اعضائها 
استشارة  وبعد  اننا  "اال  التعذيب،  من 
من  ان  رأينا  املختصة  الدولية  املنظمة 
ان  عىل  معا  االثنني  بدمج  القيام  االفضل 
جاءت  تامة.  باستقاللية  اللجنة  تتمتع 
الصالحيات  لتضارب  منعا  الخطوة  هذه 
بينهام من جهة  ولتوفري االعباء املالية يف 
هيئة  تشكلت  اخرى.  جهة  من  املوازنات 
مناهضة العنف قبل حواىل خمس سنوات 
هذا  طوال  بقيت  انها  اال  اعضاؤها،  وعنّي 
موازنة،  وال  داخيل  نظام  دون  من  الوقت 
االخري  التعديل  اقرتاح  جاء  هنا  من 
تضمن  مستقلة  مبوازنة  الهيئة  بتخصيص 

الحفاظ عىل استقالليتها".

■ ماذا بعد هذه الخطوة؟

االنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة  تشكلت 
عام  التعذيب  من  الوقاية  لجنة  املتضمنة 
رئيس  امام  اليمني  اعضاؤها  واقسم   ،2019
االمس  حتى  تزال  ال  انها  اال  الجمهورية، 
موازنة  او  داخيل  نظام  دون  من  القريب 
متكنها من القيام بالدور املوكل اليها لناحية 
لبنان،  يف  وتعزيزها  االنسان  حقوق  حامية 

تحقيق  عىل  مستمر  بشكل  نعمل  النيابية 
ما هو مطلوب منا، فقد وضعنا عام 2014 
بناء عىل طلب االمم املتحدة خطة وطنية 
وقدراتنا  اولوياتنا  تراعي  االنسان  لحقوق 
من  سنوات  سبع  بعد  اليوم،  وامكاناتنا. 
والوزارات  املدين  املجتمع  مع  العمل 
املعنية واالمم املتحدة واملنظامت الدولية، 
نحن يف صدد تحديث هذه الخطة وادخال 
التي  البنود  تعديالت عليها، واضافة بعض 
بالتنمية  املتعلقة  كتلك  موجودة  تكن  مل 
االديان وغريها، تشاركنا  املستدامة وحرية 
بذلك مؤسسات املجتمع االهيل والوزارات 
املعنية واالمم املتحدة، وبالتايل ما نقوم به 
يف  املكونات.  هذه  لكل  عمل جامعي  هو 
تطبق  العامل  اي دولة يف  يوجد  املطلق، ال 
فكم  كامال،  تطبيقا  االنسان  حقوق  رشعة 
ارباك  من  يعاين  الذي  لبنان  يف  بالحري 
اليوم  يعاين  وهو  طويلة  فرتة  منذ  سيايس 
حادة  اقتصادية  ازمة  ذلك  اىل  اضافة 
امور  املواطنني من  حرمت عددا كبريا من 
اساسية يف الحياة، مام جعلنا ابعد من ذي 
الحقوق.  لهذه  الكامل  االحرتام  عن  قبل 
لكن ذلك ال يحول دون ان نبقى يف نضال 
مستمر وعمل متواصل من اجل تأمني ولو 

الحد االدىن من هذه الحقوق.

بني  مفقودة  حلقة  مثة  ان  تعتقد  هل   ■
وضع الترشيعات وآلية تنفيذها؟

□ هذا االمر صحيح، وهو ليس وقفا عىل 
 70 من  اكرث  هناك  اذ  فقط  لجنتنا  عمل 
قانونا اقرت ومل تنفذ لغاية اليوم او نفذت 
بشكل جزيئ. لذا، يفرتض بالهيئة التنفيذية 
والخطط  القوانني  تنفذ  اتجاه  تدفع يف  ان 
ما  السيام  النواب  مجلس  عن  تصدر  التي 
خصوصا  االنسان،  بحقوق  منها  يتعلق 
اسايس  رشيك  هي  املعنية  الوزارات  وان 
القوانني  ان  نؤكد  الخطط.  هذه  وضع  يف 
ال  هذا  لكن  مبارشة،  تنفيذها  ليتم  توضع 

يحصل.

■ ما هي القوانني التي تعمل عليها لجنة 
حقوق االنسان حاليا؟

النواب  مجلس  يف  التعديل  اقرار  بعد   □
الوطنية ملناهضة  الهيئة  امكان  سيصبح يف 
وتفعيل  الداخيل  نظامها  وضع  العنف 
يزال خجوال مقارنة مبا هو  الذي ال  عملها 

مطلوب منها.

استقاللية  اخرى تضمن  آليات  ■ هل من 
الهيئة؟

□ خالل مناقشة التعديالت التي ادخلناها 
الحرص عىل  القانون كنا حريصني اشد  اىل 
املحافظة عىل استقاللية الهيئة ليس املادية 
وان  خصوصا  ايضا،  املعنوية  بل  فقط 
الوزراء،  مجلس  يف  تتم  اعضائها   تسمية 
لذا اوجدنا  آلية معينة تحول دون تحول 
وهي  احادية،  تسمية  اىل  التسمية  هذه 
مكونات  من  مكون  كل  يقرتح  بأن  تقيض 
اللجنة، اي نقابات املحامني واالطباء  هذه 
والهيئات  النواب  ومجلس  والصحافة 
لعضوية  يرشحها  عدة  اسامء  االهلية 

للرشوط  مستوفية  جميعها  تكون  الهيئة 
الوزراء  مجلس  يختار  ان  عىل  املطلوبة، 
من بينها. كام شددنا عىل اهمية ان يتمتع 
لدى  تحصنهم  معينة  بحصانة  اعضاؤها 

مهامهم. تأديتهم 

■ هل يخضع متويل اللجنة اىل اي رقابة؟
من  الحقة  رقابة  اىل  يخضع  بالطبع،   □

ديوان املحاسبة. 

حقوق  احرتام  من  اليوم  لبنان  اين   ■
االنسان؟

□ ال يوجد اي دولة تحرتم حقوق االنسان 
كبرية  مخالفات  فهناك  كامل،  بشكل 
العاملية  للرشعة  االطار  هذا  يف  ترتكب 
السقف  تعترب  التي  االنسان  لحقوق 
العايل الذي يرعى هذه الحقوق يف جميع 
املتعلقة  االتفاقيات  عىل  املوقعة  البلدان 
االنسان  حقوق  لجنة  يف  املوضوع.  بهذا 

تتعلق  االهمية  غاية  يف  قوانني  مثة  كذلك 
العنف  ومناهضة  االنسان  حقوق  بحامية 
اقرار  من  الرغم  عىل  تطبيقها،  يتم  مل 
القوانني املتعلقة بها وابرزها مراعاة اصول 
املحاكامت لجهة حضور املحامي واالتصال 
بالصوت  االويل  التحقيق  وتسجيل  باالهل 
والصورة للتأكد من عدم وجود اي ضغط 
استجوابه،  خالل  للمستجوب  تعذيب  او 
بحضور  املتعلق  البند  منه  طبق  وقد 
فلم  االخرى  البنود  اما  فقط،  املحامي 
املادية  االمكانات  توفر  عدم  بحجة  تطبق 

لرشاء املعدات الالزمة.

رؤساء  مع  املوضوع  هذا  ناقشتم  هل   ■
االجهزة االمنية؟

املوضوع  بهذا  املتعلقة  اجتامعاتنا  كل   □
او  االمنية  االجهزة  رؤساء  فيها  يشارك 
املعنية،  الوزارات  عن  وممثلون  ممثلوهم 
هذا  بتنفيذ  املطالبة  يف  سنستمر  لكننا 
هذا  يف  املوضوعة.  القوانني  وتطبيق  االمر 
االطار، نعّول كثريا عىل دور الهيئة الوطنية 
عىل  الضوء  لتسليط  االنسان  لحقوق 
اطار  يف  ومساعداتنا  املواضيع   هذه  كل 

تنفيذها. لتنظيم ومتابعة  صالحياتها 

نعّول على دور الهيئة 
الوطنية لحقوق االنسان 

للمساعدة على تنفيذ 
املواضيع

واالعالن  الدستور  يف  الواردة  املعايري  وفق 
واالتفاقيات  االنسان  لحقوق  العاملي 

واملعاهدات الدولية ذات الصلة.
سنوات،  ثالث  من  اكرث  دام  انتظار  بعد 
تعديل  قانون  النيابية  املال  لجنة  اقرت 
االنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة  انشاء 
خاصة  سنوية  موازنة  استحداث  لجهة 

لتوفري  العامة،  املوازنة  ضمن  تدرج  للهيئة 
نظامها  لوضع  متهيدا  الالزمة  املالية  املوارد 
باملهام  القيام  من  حينها  فتتمكن  الداخيل، 
خجوال  عملها  كان  بعدما  بها  املنوطة 
عن  الدفاع  يف  اهدافها  تحقيق  من  وبعيدا 

حقوق االنسان.
حقوق  لجنة  رئيس  حاورت  العام"  "االمن 
رافق  الذي  ميشال موىس  النيابية  االنسان 
اللجنة،  بها  مرت  التي  الخطوات  كل 
من  للوقاية  الفرعية  اللجنة  ورئيسة 
التعذيب لدى االمم املتحدة سوزان جبور 
خطوة  االخرية  التعديالت  يف  رأت  التي 

ايجابية لكنها غري كافية.   

□ نعمل حاليا عىل قوانني الزواج املبكر، 
العبارات  يف  اللبناين  القانون  وتنزيه 
الكرامة  من  تحط  التي  وااللفاظ 
االنسانية، اضافة اىل تعديالت عىل قانون 
21 عاما وهو  الذي وضع قبل  املخدرات 
يف حاجة اىل تحديث واصبحنا يف مرحلة 
متقدمة منه. كام اننا نعمل عىل القانون 
باصحاب  واملتعلق   2000/220 رقم 
الحاجات الخاصة وهو يهدف اىل دمجهم 
بنود  تنفيذ  من  الرغم  عىل  املجتمع.  يف 
عدة منه، اال ان بنودا اخرى ال تزال تنتظر 
يف  كالحق  التنظيمية،  مراسيمها  صدور 
العمل بنسب معينة وحق التنقل وبعض 
الحكومية  البنى  وتأهيل  االعفاءات 

لتتناسب مع اوضاعهم.
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النيابية لحقوق  اللجنة  ان  اعتربت سوزان جبور 
االنسان "اقرت وجود بند يف موازنة 2022 خصص 
للهيئة الوطنية لحقوق االنسان مبا يف ذلك الهيئة 
تؤمن  ان  التي يفرتض  العنف،  الوطنية ملكافحة 
املوارد املالية لها يف موازنة العام املقبل. ما جرى 
هو خطوة ايجابية، لكنها لن تكون وحدها كفيلة 
لتضطلع  التعذيب  مناهضة  لجنة  مهام  بتفعيل 
بالدور املوكل اليها، خصوصا يف ظل وجود مشاكل 
باعضائها.  يتعلق  ما  منها  عملها  تعرتض  اخرى 
استقالته  اللجنة  يف  الرشعي  الطبيب  قدم  فقد 
بعد  عضويتها  تعليق  اىل  االعضاء  احد  لجأ  كام 
رفضها الترصيح عن اموالها اىل املجلس الدستوري 
مام يجعلها يف حكم املستقيلة، وال اعرف كيف 
انعقاده مع هذا  الوزراء عند  سيتعاطى مجلس 
الواقع. نحن فعليا امام هيئة غري مكتملة مؤلفة 
من ثالثة اعضاء. مثة اشكالية اخرى تعرتض عمل 
الهيئة تتمثل بعدم اصدار وزير العدل لغاية اليوم 
املرسوم الذي يجب ان يقدمه مبوجب القانون 62 
لتحديد الرواتب التي يجب ان يتقاضاها اعضاء 
السليم،  االتجاه  يف  خطوة  امام  نحن  اللجنتني. 
لكنها وحدها لن تتمكن من جعل اللجنة تعمل 

بشكل فعال.

■ ما سبب التأخري يف انجاز االلتزامات؟
□ هناك التزامات تأجل تنفيذها منذ عام 2018، 
الكفاية عن تنفيذ  مام يجعلنا متأخرين مبا فيه 
ما التزمنا به. ال اعلم اذا كان ذلك يعود اىل عدم 
الالزم،  االهتامم  االنسان  حقوق  موضوع  ايالء 
الهيئات  مع  اللبناين  التعامل  اسلوب  بسبب  او 
اللبنانية  الدولة  من  املطلوب  االصالح  املستقلة. 
اصالحات  واي  االنسان،  حقوق  خانة  يف  يصب 
يفرتض ان تاخذ يف االعتبار هذا االمر. وصل لبنان 

الرقابية  الهيئات  اليه بسبب غياب  ما وصل  اىل 
االنسان هي هيئة  الوطنية لحقوق  فيه والهيئة 
رقابية يف امكانها ان تضطلع بدور مهم جدا يف 
قضايا  اىل  والنظر  الحقوق  هذه  احرتام  مراقبة 
املرأة واملعوقني والفئات املهمشة والالجئني وكل 

ما يعترب يف صلب حقوق االنسان.

عىل  الحايل  االقتصادي  التدهور  اثر  كيف   ■
احرتام حقوق االنسان؟ 

لبنان  فيها  مير  التي  االقتصادية  االوضاع  ان   □
اىل  بل  االنسان  حقوق  تراجع  اىل  فقط  تؤد  مل 
يف  يكافحون  اللبنانيون  اصبح  فقد  ترديها، 
الحياة  ابسط حقوق  وهي  العيش  لقمة  سبيل 
البقاء يف ظل  اجل  فقط من  يكافحون  ونراهم 
الطبابة  من  االساسية،  لحقوقهم  تام  غياب 
والخدمات الحياتية التي يكفلها الدستور اللبناين 
حقوق  رشعة  وتحديدا  الدولية  والترشيعات 
االنسان وغريها من املواثيق الدولية التي يعترب 
عرشات  الوراء  اىل  اعادونا  فيها.  رشيكا  لبنان 
حقوق  رشعة  واضعي  من  كنا  بعدما  السنني 

االنسان يف العامل.

رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى االمم املتحدة سوزان جبور.

االصالح املطلوب 
من الدولة يصب في خانة 

حقوق االنسان

جبور: نحن فعليا امام
هيئة غير مكتملة

يتيح الربوتوكول االختياري للجنة الفرعية ملنع التعذيب الوصول من دون قيود اىل جميع االماكن، التي قد يكون فيها 
اشخاص محرومون من حريتهم للحصول عىل املعلومات، كام ميكنها ان تزور مخافر الرشطة والسجون )العسكرية 
اشخاص  فيه  يوجد  مكان  واي  االجتامعية،  والرعاية  العقلية  الصحة  رعاية  ومؤسسات  االحتجاز،  ومراكز  واملدنية(، 
محرومون، او ميكن ان يكونوا محرومني من حريتهم واجراء مقابالت عىل انفراد معهم او مع اي شخص آخر ترى اللجنة 
انه قد يكون قادرا عىل مساعدتها مبا يف ذلك املوظفون الحكوميون واالليات الوقائية الوطنية وممثلو املؤسسات الوطنية 

لحقوق االنسان واملنظامت غري الحكومية وموظفو السجون واملحامون واالطباء وافراد االرس وغريهم.

البروتوكول 
االختياري


