
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وس كورونا  .1 ي الحتواء انتشار فير
ّ

 تدابير الحجر الصح

ام حقوق اإلنسان • ي ما يخّص احتر
ى
ا له ف

ً
ل سند

ِّ
ص السياسي عىل البيان الصادر عن اللجنة الوطنّية لحقوق اإلنسان وُيشك

ّ
وس    ُيبنى هذا الملخ ي مواجهة فتر

ى
ف

ي  كورونا. وحيث يعمل الفريق
وس الوطنى ي للتصدي لفتر ي سبيل فرض تدابتر حجٍر صّحي إضافّية بهدف اح (COVID-19) كورونا  الطن 

ى
وس  ف تواء الفتر

تبات هذه التدابتر عىل قضايا حقوق اإلنسان. وتتضمن تدابتر الحجر تقييد حركة األفراد الذي
وري الوقوف عند متر ن ُيحتمل أن  وتأجيل تفشّيه، من الضى

ى بهدف رصد عوارض المرض والكشف المبكر عن الحاالت وس وفصلهم عن سائر المواطنير تب عن تدابتر الحجر  وعليه، ي .يكونوا قد تعّرضوا للفتر تر

ى عىل الفريق ه يتعيرّ
ّ
ي ذلك أن

. ويعنى
ً
ل نهائًيا

ّ
ي  الصّحي تقييد حرّية التنقل ال بل الحرمان من التنق

وس الوطنى ي للتصدي لفتر أن   (COVID-19) كورونا  الطن 

ه   لجهود من أجل الوقاية من التعذيبيتّبع القانون الدولي لجهة فرض تدابتر حجر صّحي جديدة والعمل بالتدابتر القديمة وضمان بذل جميع ا  وغتر

وب المعاملة من  أو المهينة بحسب ما نّصت عليه اتفاقّية مناهضة التعذيب.   الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو ضى

 

ة   .2
ّ
ي الحري

 
 ف

ّ
ة التنقّل والحق

ّ
 القيود المفروضة عىل حري

ى  بالنظر إل نطاق جائحة كورونا الحالّية، يجوز للبنان اإلخالل  • ل( والمادة 1) 12بأحكام المادتير
ّ
ي الحرّية( من العهد الدولي  1)9( )حرّية التنق

( الحّق فى

ى المادة 3)  12الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية. تلحظ المادة  ا لحماية الصحة العامة وتجتر
وريًّ ى يكون ذلك ضى ه يجوز قيد حرّية التنقل حير

ّ
  9( أن

ي من 
 بعض  الحرمان المؤقت وغتر التعسفى

ّ
ي تتهدد حياة األمة، مثل الجائحة الحالّية. من المهم التوضيح أن

ي حاالت الطوارئ االستثنائية النر
الحرّية فى

ا الحرمان من الحرّية. وعليه، يجب أن يتم التعامل مع تدابتر الحجر 
ً
ما أيض

ّ
ي إل الحرمان من التنقل وحسب وإن

بموضوعّية   تدابتر الحجر قد ال تفضى

 ة منفصلة.  وتقييمها بصور 

 

ي ظّل هذه الظروف، يجب أن تمتثل تدابتر الحجر أًيا كانت ل •
ي  وعىل الرغم من ذلك، وفى

اكوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد الواردة فى مبادئ ستر

 : ى ير
ّ
ي ما يخّص تقييد الحق

ام المبادئ التالية فى  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعليه، يجب احتر

ى   • . 1) 9( و1)  12يجب عىل لبنان اإلخالل بالمادتير
ً
 ( عىل خلفّية اعتبارات الصّحة العامة حًضا

ل و  •
ّ
ي حرّية التنق

ه بما ُيهدد جوهر الحقّ فى ي العهد الدولي ال يجب تفستر
 القيد الملحوظ لجهة نطاق الصّحة العامة" الُمشار إليه فى

ّ
ي إن

الحقّ فى

 الحرّية. 

ي العهد ال سّيما  •
 مع سائر الحقوق المنصوص عليها فى

ً
ة متمشاية ي قانونه فرض تدابتر حجر ويجب أن تكون األختر

يجب عىل لبنان أن يلحظ فى

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو   . أو المهينة الالإنسانية لجهة مناهضة التعذيب وسائر ضى

 فرض تدابتر الحجر يجب أن يكون  •
ّ
ي مناهضة التعذيب وسائر إن

ي العهد ال سّيما لجهة الحّق فى
متماشًيا مع سائر الحقوق المنصوص عليها فى

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  أو المهينة.  الالإنسانية ضى

وس كورونا.  •  يجب أن يكون فرض الحجر الصّحي محصوًرا باحتواء أو تأختر انتشار فتر

 ّحي بطريقٍة عشوائّية. ال يحوز تطبيق تدابتر الحجر الص  •

تبات ي  الحجر   مير
ّ

وس لمواجهة الصح  اإلنسان  حقوق عىل كورونا   فير



  

اف سلطة قضائّية  •  يجب أن يتمتع المواطنون المحجور عليهم بإمكانّية الطعن بتدابتر الحجر والتماس الجت  بإشر

ى عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غتر السياسي أو  •  تسفر تدابتر الحجر عن أي تميتر
ّ
األصل  يجب أال

وة أو النسب أو غتر ذلك من األسباب. ال  قومي أو االجتماعي أو التر

ي هذه التدابتر أن )  •
ى
ا. فباإلضافة إل الخلفّية الصحّية، يجب ف وريًّ  اللجوء إل تدابتر الحجر يجب أن يكون "ضى

ّ
( تستجيب 1واألهم من ذلك إن

وس، )  وس و)( تتابع الهدف المشر 2إل الحاجة الملّحة الناتجة عن جائحة الفتر ي الفتر
 مع حجم الجائحة.  3وع لضمان عدم تفشر

ً
( تكون متناسبة

بات. ويجب أن يتماسر ذلك مع اللوائح الصحّية 
ّ
ي حال عدم استيفاء أحد هذه المتطل

ى
ي تدابتر الحجر ف

ى
ه يجب إعادة النظر ف

ّ
 أضف إل ذلك إن

وس كورونا  ( وتوجيهات منظمة الصّحة العالمّية المرحلّية حول اعتبار 2005الدولّية )  ي سياق احتواء فتر
ى
 WHO interimات حجر األشخاص ف

guidance on Considerations for Quarantine of Individuals in the Context of the Containment of COVID-19 (29  

اير    (.  2020شباط/فت 

ي القريب ا  •
ى
ي سُيصار إل فرضها ف

ة تندرج ضمن أحكام العهد الدولي وبالفعل، وبالنظر إل فرض تدابتر الحجر أو النر  األختر
ّ
لعاجل، وحيث أن

( :  بما يىلي
 أدنى

ٍّ
ي الحجر، وكحد

ى
ام الضمانات القانونّية األساسّية. ويجب تزويد األشخاص ف (  1ومعاهدة مناهضة التعذيب، فيجب حكًما احتر

 ( ، ي الحجر الصّحي
ى
ي أن يطلعوا عىل سبب وضعهم ف

ى
 ف
ّ
ي 2الحق

ى
ى وضعهم ف ، )( سجل خطي ُيبيرّ ي الحصول عىل مساعدة 3 الحجر الصّحي

ى
 ف
ّ
( الحق

ي الحصول عىل مساعدة طبّية و)4قانونّية؛ ) 
ي تبليغ طرٍف ثالث.  5( الحّق فى

 ( الحّق فى

 

ه من .3 وب المعاملة مسؤولّية الحماية من التعذيب وغير  أو المهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو  ض 

 

ى ل  • ي  زاًما عىل الفريقنتيجة فرض تدابتر الحجر، يتعيرّ
وس الوطنى ي للتصدي لفتر ي مسؤولّية    COVID)-(19 كورونا  الطن 

ّ
بالتعاون مع جهات رسمّيٍة أخرى تول

وب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو المهينة. تحدد المادة  ه من ضى من اتفاقّية مناهضة التعذيب واجب لبنان   16الحماية من التعذيب وغتر

ي ما يخّص المعاملة القاسية واإلنسانّية أو المهينة: 
 فى

 

ي أي اقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي عمل من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو تتعهد كل دولة  
طرف بأن تمنع، فى

ي ال تصل إل حد التعذيب كما حددته المادة  
، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتضف بصفة رسمية هذه االعمال أو 1المهينة النر

ي المواد  يحرص عىل ارتكابها،  
امات الواردة فى ى وذلك باالستعاضة    10،11،12،13أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص االلتر

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ه من ضى   عن االشارة إل التعذيب باإلشارة إل غتر

 

ى ع • اف وإدارة مسؤولير ي المادة تخضع أماكن الحجر إلشر
ى بتوجيٍه من الدولة وعليه، تشمل الواجبات الملقاة عىل عاتق لبنان فى فرض مثل تلك   16امير

 ( : ي
ّ
ي الطن 

ى عىل الفريق الوطنى دراج التعليم واالعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والإلنسانّية أو المهنية  ( إ 1التدابتر ولهذا الغرض يتعيرّ

ي برامج تدريب ال
ى بإنفاذ الحجر فى ى المكلفير ا عىل مراجعة التعليمات واألساليب  2من اتفاقّية مناهضة التعذيب(؛ )  10)المادة موظفير ( العمل تلقائيًّ

تيبات المتعلقة بمعاملة االشخاص الذين تعرضوا للحجر )المادة   ( وضع التدابتر المناسبة  3من اتفاقية مناهضة التعذيب(؛ ) 11والممارسات وكذلك التر

 من أعمال التعذيب والمعاملة القاسية او الالإنسانّية أو المهينة  قد  إلجراء تحقيق شي    ع ونزيه كلما 
ً
وجدت أسباب معقولة تدعو إل االعتقاد بأن عمال

ي أماكن الحجر )المادة  
ي  4من اتفاقية مناهضة التعذيب(. و)   12ارتكب فى

ي أن يرفع شخص فى
ي أن تنظر  ( الحق فى

الحجر شكوى إل السلطات المختصة وفى

ي 
اهةهذه السلطات فى ى  من اتفاقية مناهضة التعذيب(.    13)المادة   حالته عىل وجه الشعة وبتى

 



  

ه من ضمان الزيارات إىل أماكن الحجر من أجل الوقاية من التعذيب .4 وب المعاملة وغير  أو المهينة  الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو  ض 

 

 اآلليّ  •
ّ
وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أن ي  ة الوقائّية الوطنّية بالتنسيق مع الفريقيلحظ الت 

ي هي المسؤولة عن زيارة أماكن الحجر   الوطنى الطن 

ي إل الحرمان من الحرّية. تنّص المادة  
ّ
:  2)  4مما يؤد وتوكول عىل ما يىلي  ( من الت 

 

وتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو   ي الحرمان من الحرية، ألغراض هذا الت 
ي مكان عام أو خاص للتوقيف، ال  يعنى

إيداعه فى

ها من السلطات األخرى  .يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غتر

 

وتوكول، تنّص المادة 2) 4عىل ضوء أحكام المادة  • حدد نطاق الت 
ُ
ي ت
ي ُيحرم فيها األشخاص من  1)  4( النر

( عىل وجوب أن يسمح لبنان بزيارة األماكن النر

ى   بأحكام المادتير
ً
قيام بزيارات منتظمة  )أ(، يجب عىل اآللّية الوقائّية الوطنّية ال 19( و1)  4حرّياتهم والخاضعة الختصاصهم وسلطتهم. وعليه، عمال

ي الحماية من التعذيب 
ى
ي يسفر عنها حرمان من الحرّية وممارسة صالحّيتها ف

ه منألماكن الحجر النر وب المعاملة وغتر أو العقوبة القاسية   ضى

ى عىل وزارة الصّحة العامة لزاًما تيستر مثل هذه الزيارات.   الالإنسانية أو
ّ
 أو المهينة. يتعير

منع اآلل  •
ُ
ا" من زيارة أماكن الحجر بموجب المادة ُيمكن أن ت

ً
ا حًضا 2) 14ّية الوقائّية الوطنّية "مؤقت

ً
وتوكول. ولكن أي قيٍد يجب أن يكون ناشئ ( من الت 

 أماكن الحجر قد تتضّمن أشخاًصا  
ّ
ّ عن التذكتر بأن ي

ة. غنى
ّ
ي تمارس عىل نحٍو خاصٍّ وحضّي بصورة مؤقت

ى عن دواعي "السالمة العامة" والنر وس  مصابير  بفتر

ى ُيسمح له بالدخو  ي حير
ّ
 لما يرتديه الجهاز الطن 

ً
ى تزويد أعضاء اآللّية بزي حماية إلجراء الزيارات يكون مماثًل ل. أّما آلّية فاعلة فلن  كورونا. وعليه، يتعيرّ

ي القانون الد
وط المنصوص عليها فى تبة عن أي إخالل بأحكام  تضمن الوقاية من سوء استعمال أماكن الحجر وحسب بل ستسىع إل ضمان الشر ولي والمتر

ي فرض تدابتر الحجر.  
، مما يضمن العدل والقسطاس فى  العهد الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

وس كورونا عىل حقوق اإلنسان                  ي لمواجهة فير
ّ

تبات الحجر الصح مير  

 

 

 

 توصيات .5

 

ي  برسم الفريق
وس الوطن  ي للتصدي لفير  (COVID-19) كورونا الطن 

 

ى عىل الفريق • ي  يتعيرّ
وس الوطنى ي للتصدي لفتر وضع خطوط توجيهّية واضحة بشأن فرض تدابتر الحجر الصّحي  COVID)-(19 كورونا الطن 

ي تبنى عليها لجه 
رات فعالّيتها واألرضّية النر ورة واإلثبات العلمي الذي ُيعلل فرضها ومت  ة موجبات الغاية والضى ة الصّحة عىل أن تتضّمن األختر

 إ
ً
ا عىل الموقع  العامة. ويجب أن تكون مستندة ة أسبوعيًّ . يجب أن تصدر األختر ل إطار عمل رصد وتقييم يسمح بتقييم فعالّية التدابتر

ي لوزارة الصّحة العامة. 
ونى  االلكتر

 

ى عىل الفريق  • ي  يتعيرّ
وس الوطنى ي للتصدي لفتر وضع آلّية لضمان إمكانّية الطعن بتدابتر الحجر وضمان وجود الجت     COVID)-(19 كورونا  الطن 

ي  
ي حال قبول الشكاوى. أضف إل ذلك وجوب وضع آلّية لضمان قيام تحقيق شي    ع ومحايد بشأن حاالت الحجر النر

عال فى
ّ
المناسب والف

 ها. تفيد أسباب منطقّية عن تسجيل حاالت تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة وغتر إنسانّية في

 

ي  يجب عىل الفريق  •
وس الوطنى ي للتصدي لفتر ي القطاع العام  COVID)-(19 كورونا الطن 

وضع مدّونة سلوك وعقد تدريبات لجميع موظفى

ي ينّص عليها القانو 
ام مبادئ حقوق اإلنسان النر  وجوب احتر

ً
ى بفرض أماكن الحجر وإدارتها وتفتيشها عىل أن تلحظ المدّونة ضاحة ن المعنيير

ي 
 عىل فرق االستجابة الشيعة  الدولي فى

ً
. ويجب أن ينطبق ذلك ضاحة ى ي ذلك حظر جميع أشكال التميتر

جميع مراحل عملّية الحجر بما فى

 المعنّية بجمع القضايا وإقامة اإلتصال وجمع العّينات.   

 

ى عىل الفريق • ي  يتعيرّ
وس الوطنى ي للتصدي لفتر ي الحجر بحقوقهم  الحرص عىل أن يتمتع األشخاص ا COVID)-(19 كورونا الطن 

لموجودين فى

ي اإلطالع عىل أسباب الحجر؛ )1األساسّية: )
ي التماس مساعدة قانونّية؛ )2( الحّق فى

ي الحصول عىل مساعدة طبّية و)3( الحّق فى
( 4( الحّق فى

ي الحجر. 
ى فى ي تبليغ طرٍف ثالث. يجب وضع سجّل مركزّي بأسماء األشخاص الموضوعير

 الحّق فى

 

ى عىل الفريق  • ي ال يتعيرّ
وس وطنى ي للتصدي لفتر ي ذلك اآللية    COVID)-(19 كورونا الطن 

ة بما فى
ّ
ي تقوم بها جهات رصد مستقل

تيستر الزيارات النر

ام معطيات الصّحة والسال  مة الوقائية الوطنّية من خالل إتاحة الوصول اآلمن ومن دون عائق إل األفراد قيد الحجر وأماكن الحجر. يجب احتر

ي كّل وقت.  
 العامة فى

 



  

ى عىل الفريق • ي  يتعيرّ
وس  الوطنى ي للتصدي لفتر ي  COVID)-(19 كورونا الطن 

ي تدابتر الحجر النر
ها تنّم عن   العمل بعجالة للتحقيق فى

ّ
ُيزعم أن

ي البقاع بتاري    خ  
ى فى ى السوريير ي فرضتها السلطات المحلّية عىل الالجئير

ى والنر اير   26تميتر  .  2020شباط/فت 

 

 

 برسم آلّية الوقاية الوطنّية  

ي زيارة أماكن الحجر والوقاية من التعذيب  •
ى عىل آلّية الوقاية الوطنّية ممارسة صالحّيتها فى ه من يتعيرّ وب المعاملة وغتر أو العقوبة القاسية  ضى

 أو المهينة  الالإنسانية أو

حدد أماكن الزيارات ومواعيدها ونتائجها.  •
ُ
 يجب وضع خارطة طريق ت

 

   لدولية برسم منظّمة الصّحة ا

مة الصّحة العالمّية الحرص عىل إحاطة الفريق •
ّ
ى عىل منظ ي  يتعيرّ

وس الوطنى ي للتصدي لفتر بأحدث النصائح   (COVID-19) كورونا الطن 

ي ذلك أفضل الممارسات.  
وس كورونا بما فى ي معرض االستجابة لفتر

 الخاّصة بحقوق اإلنسان فى

 

 برسم التعاون بير  الوكاالت  

ى الوكاالت أن يعمل عىل تحديث خطة لبنان لالستجابة لألزمة • ة  يجب عىل التعاون بير لضمان توفتر المساعدة اإلنسانّية    2020 – 2017 لفتر

ي أماكن الحجر. األساسيّ 
 ة عىل ضوء جائحة كورونا الحالّية ال سّيما فى

ي أماكن الحجر عىل حقوقهم األساسّية وعدم تعّرضهم   •
ى فى ى الوكاالت أن يضع نظام رصد وحماية لضمان حصول الالجئير يجب عىل التعاون بير

  . ى  للتميتر

 

 


