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تقرير

ماغازيني: نرحب بتعاون لبنان
وآليات حقوق اإلنسان في األمم املتحدة

يقدم لبنان تقرير آلية االستعراض الدوري الشامل يف مجلس حقوق االنسان يف االمم املتحدة يف الدورة 37 يف ترشين الثاين 
املقبل، ومن  املفرتض انهاء املرحلة االوىل من التقرير قبل 19 آذار الجاري

عملية  الشامل  الدوري  االستعراض  يعترب 
حقوق  سجالت  عرض  عىل  تنطوي  فريدة 
االعضاء  الدول  بجميع  الخاصة  االنسان 
دولة   193 عددها  البالغ  املتحدة  االمم  يف 
آلية  متثل  ونصف.  اعوام  اربعة  كل  مرة 
اهم  احدى  الشامل  الدوري  االستعراض 
حقوق  حامية   يف  الدويل  النظام  وسائل 
الوطني  املستوى  عىل  وتعزيزها  االنسان 
الدولية  اآلليات  اىل جانب عدد من  وذلك 

املتوافرة حاليا.
املقبل  الشامل  الدوري  سيكون االستعراض 
دورته  املقبل يف  الثاين  2 ترشين  للبنان يف 
وتحديات  منجزات  لتقييم  فرصة  الثالثة،  
حقوق اإلنسان يف ما يتعلق بتعزيز وحامية 
الخصوص  وجه  عىل  االنسان  حقوق 
وسيتيح للدول واصحاب املصلحة اآلخرين 
ما  يف  اتخاذها  تم  الذي  االجراءات  معرفة 
يف  لبنان  تلقاها  التي  بالتوصيات  يتعلق 
الشامل  الدوري  لالستعراض  الثانية  الدورة 
الـ128  التوصيات  تلك  2015 السيام  العام 

قبلها. التي 
يف هذا االطار يقول رئيس فرع االستعراض 
االنسان  حقوق  ملجلس  الشامل  الدوري 
املفوضّية  يف  املعاهدات  آليات  وشعبة 
جياين  جنيف  يف  االنسان  لحقوق  السامية 
ندرك  "نحن  العام":  لـ"االمن  ماغازيني 
االستعراض  توصيات  تنفيذ  عملية  ان 
وخصوصا  سهلة  ليست  الشامل  الدوري 
كام  بلبنان،  املحيطة  املعقدة  الظروف  يف 
الصعوبات.  من  العديد  تنفيذها  يكتنف 
عىل  باجراءات  القيام  ذلك  يتطلب  اذ 
جانب  اىل  تحتاج  والتي  الوطني  املستوى 
املالية  املوارد  السياسية  االرادة  توافر 
االجراءات مثال  بالعديد من  للقيام  الالزمة 

بالبناء املؤسسايت والترشيعي  املرتبطة  تلك 
والذي  االتفاقيات  بعض  اىل  االنضامم  او 
عملية  او  ترشيعية،  تغريات  إجراء  يتطلب 
عىل  تضعها  التي  الدولة  تحفظات  سحب 
التقارير  تقديم  االتفاقيات،  نصوص  بعض 
مفتوحة  دعوات  توجيه  أو  املتأخرة 
من  املتحدة.  االمم  يف  الخاصني  للمقررين 
من  العديد  يف  الناجحة  التجارب  ضمن 
اعداد خطة وطنية  او  تطوير  البلدان، هو 
شاملة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري 
الكيانات  من  العديد  طرف  من  الشامل 
والهيئات  الوزارات  اي  الدولة  يف  الرسمية 
املؤسسات  بني  والتآزر  بالتعاضد  الرسمية 
املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكومية 
هنا  االنسان.  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات 
ميكن ملكتبنا يف بريوت ان يساهم يف تقديم 
توصيات  تنفيذ  يف  البدء  عىل  املساعدة 
الشامل يف وقت مبكر  الدوري  االستعراض 

بعد اجراء استعراضاتها". 
منظامت  مع  لبنان  لتعاون  تقييمه  عن 
نرحب  ماغازيني:"  يقول  االنسان  حقوق 
حقوق  آليات  جميع  مع  لبنان  بتعاون 
املتحدة، مبا يف ذلك  لالمم  التابعة  اإلنسان 
هيئات  كام  الشامل،  الدوري  االستعراض 
اإلنسان  حقوق  مجلس  ومع  املعاهدات 
واملكلفني بواليات.  نحن من خالل تعاوننا 
اىل  نسعى  االنسان  حقوق  منظامت  مع 
التقارير  بكتابة  الخاصة  املبادئ  ترسيخ 
يتسق  مبا  االنسان  حقوق  بحالة  املتعلقة 

مع االلتزامات الدولية للبنان وتعهداته".
لحقوق  السامية  املفوضية  يضيف:"تسعى 
العامل  يف  القدرات  دعم  اىل  االنسان 
وطنية  آليات  انشاء  يف  الدول  ومساندة 
حقوق  ثقافة  ونرش  واملساءلة  للحامية 

عىل  هنا  وأثني  الحامية.  وتأمني  االنسان 
حقوق  مفوضية  بني  ما  الخاصة  التجربة 
طرابلس  يف  املحامني  ونقابة  االنسان 
ثقاقة  نرش  مجال  يف  القائم  والتعاون 

حقوق االنسان".
الشاملة؟  الدورية  املراجعة  تسعى  إالم 
املراجعة  هذه  تسعى  ماغازيني:"  يقول 
امد  عىل  ولو   - املبادىء  تكريس  اىل 
التي  املبادىء  هذه    - طويل  او  متوسط 
امليثاق واآلليات  املتحدة يف  االمم  ادرجتها 
حقوق  حامية  حول  تلت،  التي  املتعددة 
عوامل  من  مهام  عامال  واعتبارها  االنسان 
ورفع  والتنمية  االجتامعي  الرقي  تحقيق 
للشعوب.  والرفاهية  الحياة  مستوى 
االساسية  وحرياته  االنسان  حقوق  احرتام 
االزدهار  تحقيق  عوامل  من  عامال  يعد 
واالستقرار ومنع قيام االزمات او النزاعات 
من  متنوعة  بطائفة  االهتامم  يتطلب  مام 
واملدنية  واالجتامعية  السياسية  الحقوق 
وحامية  واالنسانية  والثقافية  واالقتصادية 
سبيل  عىل  سيام  ال  االساسية  الحريات 
الرأي  حرية  يف  الحق  الحرص  ال  املثال 
والتعبري والحق يف حرية التظاهر السلمي، 
العمل  مجموعة  التنقل.  حرية  يف  والحق 
الدوري الشامل  اكدت عىل ان االستعراض 
لتوطني  البلدان  لكافة  مميزة  فرصة  ميثل 
من  الوطنية  التنمية  وسياسات  برامج 
منظور حقوق االنسان وكذلك دفع تحقيق 
بدعم من  املستدامة قدما  التنمية  اهداف 
الوطني  املستوى  عىل  املتحدة  االمم  نظام 
لالمم  املقيم  املمثل  وارشاف  ادارة  تحت 
آليتها  انشاء  عىل  نشجع  كام  املتحدة. 
التقارير  ورفع  الشاملة  للمتابعة  الوطنية 
يف ما يتعلق بآليات حقوق اإلنسان الدولية 

وينبغي  املعاهدات  والتزامات  واالقليمية 
الدليل  مع  متسقة  اآللية  هذه  تكون  أن 
 2016 عام  يف  مكتبنا  أصدره  الذي  العميل 

يف شأن هذا املوضوع".
وعاّم ينصح به لبنان مبا يخص كتابة تقرير 
"نتمنى  يقول:  الشامل،  الدويل  االستعراض 
االستعراض  اىل  اللبنانية  الدولة  تنظر  ان 
كفرصة  الثالثة  دورته  يف  الشامل  الدوري 
اإلنسان  حقوق  وتحديات  منجزات  لتقييم 
يف ما يتعلق بتعزيز وحامية حقوق االنسان 
لالستعراض  النهايئ  فالهدف  البالد.  داخل 
احوال  تحسني  يف  يتمثل  الشامل  الدوري 
من  لذلك  مبا  بلد  كل  يف  االنسان  حقوق 
الشعوب يف  اىل  بالنسبة  شأنها  لها  عواقب 
الدوري  واالستعراض  األرضية.  الكرة  انحاء 
الشامل مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق 
امليدان.  يف  اإلنسان  حقوق  وحامية  تعزيز 
االستعراض  ينطوي  ذلك،  يتحقق  وليك 
الدول  الشامل عىل تقييم سجالت  الدوري 
يف شأن حقوق اإلنسان ومعالجة انتهاكات 
يهدف  كام  تحدث.  اينام  اإلنسان  حقوق 
توفري  اىل  الشامل  الدوري  االستعراض 
مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها عىل 
بفعالية  االنسان  حقوق  تحديات  معالجة 
وتقاسم افضل املامرسات يف ميدان حقوق 

االنسان يف ما بني الدول واصحاب املصلحة 
اآلخرين". 

االستعراض  يعترب  التاريخية،  الخلفية  يف 
الدوري الشامل ابداعا مهام من مجلس حقوق 
اإلنسان لكونه يستند اىل املساواة يف املعاملة 
مبادئ  عىل  العتامدها  البلدان  جميع  بني 
والشفافية،  املوضوعية  عىل  تؤكد  اساسية 
مام  تعاونية،  تشاورية  عملية  اطار  يف  وتتم 
يعضد فرص الوصول إىل األهداف والتطلعات 
اإلنسان  وتعزيز حقوق  لحامية  منها  املرجوة 
لجميع  فرصة  االستعراض  ويوفر  العامل.  حول 
واملامرسات  االجراءات  عن  لالعالن  الدول 
االنسان  احوال حقوق  لتحسني  اتخذتها  التي 
التي  التحديات  عىل  والتغلب  بلدانها  يف 

تواجه التمتع بحقوق االنسان. 

ما هي صلة الوصل بني االستعراض الدوري 
لحقوق  الشاملة  الوطنية  والخطة  الشامل 

االنسان؟
االستعراض  نتيجة  "ان  ماغازيني:  يجيب 
من  مجموعة  تشمل  الشامل  الدوري 
لبنان  حكومة  من  امللموسة  االلتزامات 
التوصيات  من  عدد  تنفيذ  ستلتزم  التي 
حقوق  وحامية  تعزيز  بهدف  املحددة 
يف  تدمج  ان  االلتزامات  عىل  االنسان. 
مختلف  ويف  للدولة  العامة  السياسة 
املختلفة  الوزارات  من  املعتمدة  الربامج 
العداد  الوطنية  االلية  العامة.  والسلطات 
يف  املنشأة  التوصيات  ومتابعة  التقارير 
تنفيذ  بني  التعاون  تسهل   ،2018 ايار 
تعكس  التي  التقارير  وتقديم  التوصيات 
التقدم املحرز يف التقارير الدورية لهيئات 

املعاهدات واالستعراض الدوري القادم".
يضيف: "نشجع لبنان عىل تحديث الخطة 
لتسهيل  كوسيلة  االنسان  لحقوق  الوطنية 
التوعية  ونرش  بالعمل،  وااللتزام  التعاون 
املسؤولني  بني  االنسان  حقوق  قضايا  حول 
والناس عامة. ستكمل هذه الخطة، الخطة 
 ،)2017-2014( االنسان  لحقوق  الوطنية 
الربملانية  اللجنة  من  انجازها  تم  التي 
مع  بالتعاون  االنسان،  بحقوق  املختصة 
فيها  )مبا  واالدارات  املختصة  الوزارات 
الخرباء ومنظامت املجتمع  القوى االمنية(، 
املفوضية  مكتب  من  وبدعم  املدين، 
االمم  وبرنامج  االنسان  لحقوق  السامية 
خطة  تكون  ان  ينبغي  االمنايئ.  املتحدة 
االنسان  لحقوق  الجديدة  الوطنية  العمل 
بها  تعهدت  التي  االلتزامات  لتنفيذ  وسيلة 
الدوري  االستعراض  من  كجزء  الحكومة 
التوصيات  وملتابعة   ،2020 لعام  الشامل 
االمم  هيئات  من  لبنان  اىل  املقدمة 
االنسان.  حقوق  معاهدات  لرصد  املتحدة 
االنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  ان 
عمل  خطة  وضع  لدعم  استعداد  عىل 
تيرس  ان  التي ميكن  االنسان هذه،  حقوق 
تحقيق  اىل  الرامية  الجهود  مواءمة  ايضا 
 .2030 لعام  املستدامة  التنمية  اهداف 
وينبغي اعداد خطة العمل هذه من خالل 

االهداف  تحديد  عرب  شاملة،  عملية 

جياين ماغازيني.

يقدم االستعراض الدوري 
الشامل مساعدة تقنية 

للدول االعضاء في مجلس 
حقوق االنسان
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الكيانات  عىل  الواقعة  واملسؤوليات 
الحكومية ذات الصلة".

عند  الشامل  الدوري  االستعراض  أنشئ 
املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  تأسيس 
آذار   15 يف  االنسان  حقوق  مجلس 
وقد   .251/60 القرار  خالل  من   2006
االنسان  حقوق  مبجلس  القرار  هذا  ناط 
يستند  شامل  دوري  استعراض  "اجراء 
بها  وموثوق  موضوعية  معلومات  إىل 
مجال  يف  بالتزاماتها  دولة  كل  وفاء  ملدى 
شمولية  يكفل  نحو  عىل  االنسان  حقوق 
جميع  بني  املعاملة  يف  واملساواة  التطبيق 
وبعد   ،2007 حزيران   18 يف  الدول". 
املجلس  اجتامعات  اول  من  واحدة  سنة 
حزمة  عىل  املجلس  اعضاء  وافق  الجديد، 
توفر خريطة طريق  التي  مؤسساته   بناء 
وكان  املستقبل.  يف  املجلس  عمل  ترشد 
الحزمة  تلك  الرئيسية يف  العنارص  بني  من 

االستعراض الدوري الشامل.
ما الهدف من االستعراض الدوري الشامل؟
الدوري  لالستعراض  النهايئ  الهدف  يتمثل 
االنسان  احوال حقوق  تحسني  الشامل يف 
يف كل بلد مبا لذلك من عواقب لها شأنها 
الكرة  انحاء  يف  الشعوب  اىل  بالنسبة 
الشامل  الدوري  االستعراض  االرضية. 
مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز 

وحامية حقوق اإلنسان عىل الطبيعة. وليك 
الدوري  االستعراض  ينطوي  ذلك،  يتحقق 
الشامل عىل تقييم سجالت الدول يف شأن 
حقوق االنسان ومعالجة انتهاكات حقوق 
آلية  انشئت  كام  تحدث.  أينام  االنسان 
الدوري  االستعراض  للمشاركة يف  صناديق 
االستئامنية   التربعات  وصندوق  الشامل 
لتنفيذ االستعراض الدوري الشامل لتقديم 
الخدمات  سياسة  مع  للحكومات  الدعم 
واملساعدة  املتحدة  لالمم  االستشارية 
تنفيذ  يف  الدول  ومساعدة  ملتابعة  التقنية 

التوصيات. تلك 
يضطلع الفريق العامل املعني باالستعراض 
أعضاء  من  يتألف  الذي  الشامل  الدوري 
مجلس حقوق االنسان البالغني 47 عضوا 
باالستعراضات، لكن ميكن الية دولة عضو 
املناقشات  يف  املشاركة  املتحدة  االمم  يف 
يتم  االستعراض.  قيد  الدولة  مع  والحوار 

فريق  من  مبساعدة  دولة  كل  استعراض 
"الرتويكا"،  باسم  يعرف  دول،  ثالث  من 
اختيار  ويتم  املقرر.  مبهمة  القيام  ويتوىل 
خالل  من  دولة  بكل  الخاصة  الرتويكا 
إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل. 
الدوري  االستعراض  آلية  ومبقتىض  انه  إذ 
الشامل، يتم مراجعة حالة حقوق االنسان 
البلدان  طرف  من  العامل  بلدان  كافة  يف 
او  تويص  فعال  حوار  خالل  ومن  نفسها 
الدول توصيات بشأن تحسني حالة  تقدم 
حقوق االنسان يف البلد تحت االستعراض. 
وفقا آلليات عمل املجلس ومنهجياته، متر 
عملية االستعراض مبراحل متعددة، حيث 
حالة حقوق  مبراجعة  االوىل  املرحلة  تبدأ 
مرحلة  تعقبها  املعني،  البلد  يف  االنسان 
التوصيات  بتنفيذ  املعني  البلد  التزام 
تقدمها  التي  الطوعية  التعهدات  وكذلك 
والتي  جانبها  من  طواعية  الطرف  الدولة 
حقوق  وتعزيز  باحرتام  مبوجبها  تتعهد 
واملرحلة  الوطني،  املستوى  عىل  االنسان 
الدولة  فيها  تقدم  التي  تلك  هي  الثالثة 
القادمة  الدورية  الجلسات  يف  الطرف 
اىل  فيه  تشري  والتي  تقريرها  للمجلس 
والتعهدات  التوصيات  تنفيذ  كيفية 
الطوعية وكذلك عن حالة حقوق االنسان 

يف البلد املعني.

مبنى مجلس 
حقوق اإلنسان 
يف جنيف.

نشجع على انشاء 
آليات وطنية لرفع تقارير 

عن حقوق االنسان 


