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كلمة السيّدة رويدا% الحاج- الممثّلة اإلقليميّة لمفّوضيّة األمم المتّحدة لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا%

 السيّدات والّسادة الكرام،السيد محمد صفا المحترم، 

 إلقف%%ال21صباح الخير. أشكركم على دعوتي اليوم لمشاركتكم% في إطالق ه%ذه الموس%وعة في ال%ذكرى ال
معتقل الخيام.

نجتمع الي%وم ونحن نش%هد اس%تمرار الح%داث مؤس%فة في فلس%طين وال%تي تواج%ه أط%ول احتالل في.1
العصر الحديث مع استمرارية انتهاك حقوق اإلنسان و إنكار الحق%وق الجماعي%ة والفردي%ة للش%عب

الفلسطيني. 

ان موسوعة معتقل الخيام لهي خطوة اساسية ومهمة ألرشفة جرائم دولية ال س%يما ج%رائم الح%رب.2
خالل س%%نوات التي ارتكبت خالل اعتقال واستجواب% وتعذيب االف من الرجال والنساء واالطف%%ال

االحتالل اإلسرائيلي في جنوب لبنان.

 الخي%%ام   و ت%%ورط الكث%%يرين في المس%%ؤوليةمعتقلوال ج%%دال في أن التع%%ذيب الممنهج ق%%د وق%%ع في .3
س%وءلحيث كان المعتقل%ون والمعتقالت  يخض%عون للتع%ذيب و .   القانونية عن األعمال اإلجرامية

ألملس%نوات ط%وال من  المئ%ات    وق%د ع%انى.المعاملة والستخدام أساليب حاطة بالكرامة االنسانية
 في الحبس االنفرادي% المظلم أو في اقفاص مظلمة. وعذاب شديدين ،جسديا وعقليا

ولم يسلم االطفال من التعذيب،  فمنهم% مثال ك%ان الطف%ل علي و ك%ان في الرابع%ة عش%رة من العم%ر.4
تع%%رض للتع%%ذيب.   و العراب%%ه عن آراء معادي%%ة لالحتالل في المدرسة1988عن%%دما اعتق%%ل ع%%ام 

.  الوحشي% وبقي معتقال في الخيام لمدة عشر سنوات

و ما لم يعلمه الطفل علي ان اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب كانت قد دخلت حيز التنفي%ذ قبي%ل ع%ام.5
من اعتقاله   والتزمت بها دول العالم    ليس فقط من خالل التصديق بل وايض%%ا من خالل اعتب%%ار
مناهضة التعذيب عرفا دوليا على دول العالم اجم%ع احترام%ه وع%دم تقيي%ده ال في وقت الح%رب أو

. النزاع أو االحتالل تماما كما في وقت السلم

ّن العدال%ة  بش%أن معتق%ل الخي%ام تكتنفه%ا مراح%ل ع%دة، اح%دها ه%و ض%مان ح%ق الض%حايا باس%ماعا.6
صوتهم% وان كانوا يرجون من خالل هذا الصوت    ليس فقط تحدي االفالت من العق%%اب ومس%%ائلة
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فهم ومعالجة ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بكشف حقيقتها وجبرالجاني ولكن أيضا 
– هذه مبادىء مكرسةضرر% الّضحايا وردّ اإلعتبار لهم، وضمان عدم تكرار ممارسة اإلنتهاكات 

. ومن هنا اهمية الموس..وعة لتخلي..د ذك..رى انتهاك..ات جس..يمةفي القانون الدولي لحقوق االنسان
.كي ال تتكرر

 

تضطِلع المفوضية السامية لحق%%وق اإلنس%%ان، في إط%%ار منظوم%%ة األمم المتح%%دة، ب%%دور رائ%%د في و.7
تشجيع احترام سيادة القانون وعدم االفالت من العقاب، وال سيما من خالل تركيزه%%ا% على تعزي%%ز%

وتشمل المجاالت الرئيسية الستراتيجية المفوضية المتعلقة بعدم اإلفالت من العق%%اب م%%ا. المساءلة
يلي: دعم عمليات العدالة االنتقالية؛ وتعزيز ممارسة سلطة القضاء واس%تقالليته؛ وتعزي%ز% اآللي%ات

وض%%مان أن تك%%ون التش%%ريعات الوطني%%ة متوافق%%ة م%%ع المع%%ايير% التي تدعم العدال%%ة من دون تمي%%يز 
 في التشريعات اللبناني%%ة، كتعري%%فواضح للجرائم الدوليةالدولية لحقوق اإلنسان و وضع تعريف% 

 و تعزيز% الق%%درات الوطني%%ة ح%%ول التحقي%%ق فيوتجريم ج..رائم الح..رب، والج..رائم ض..د االنس..انية
.الجرائم الدولية

وقد% أطلقت المفوضية السامية لالمم المتحدة لحقوق االنسان مشروع "التعامل مع الماضي: ذاكرة.8
من أجل الغد" حيث يتم دعم المجتم%ع الم%دني، والع%ائالت، والجامع%ات والمؤسس%ات% الوطني%ة في
جهودها% للبحث عن الحقيقة، وتعزيز% الذاكرة الجماعية.  و سيدعم هذا المشروع% لجنة التحقي%%ق في
مصير% المفقودين والمخفيين قسراً، وتقديم الدعم ألس%ر المفق%ودين والجه%ات الوطني%ة والمدني%ة في

المص%%يروهن%%ا ن%%ذِكر أّن   لبنان في جهودها المبذولة في مجال الدعوة إلى التعام%%ل م%%ع الماض%%ي. 
المجهول الالف ممن إختفوا قصرا% في الحرب اللبنانية ال يزال يطارد% عائالت المفق%%ودين حيث تم

تجاهل حقهم في معرفة الحقيقة لعقود. 

في إطار أوسع، سيشكل العم%%ل على دعم جه%ود البحث عن الحقيق%ة والمص%الحة مس%%اهمة فعال%ةو.9
ومناسبة من حيث التوقيت في سبيل توطيد السالم ومنع االرتداد إلى هوة الصراع% في لبنان وذل%%ك
من خالل دعم االنخ%%راط% في مس%%ار وط%%ني ه%%ادف لمعرف%%ة الحقيق%%ة وتحقي%%ق المص%%الحة. وه%%ذا
ضروري لمواجهة إنتكاسات متكررة من العنف والكراهية التي تعود بأساس%ها إلى اآلث%ار الس%لبية

. للحرب األهلية اللبنانية

.إن تعزيز% سيادة القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب مهمة صعبة، وتتطلب جهودا طويلة األجل.10
كما أن التحول المؤسسي% أو القانوني عملي%%ة بطيئ%%ة، وبالت%%الي،% فه%%ذا يتطلب اإلل%%تزام بب%%ذل جه%%ود

لتهيئ%%ة الظ%%روف الآلزم%%ة لنظم العدال%%ة وموارد مستدامة للتصدي للتحديات على الصعيد الوط%%ني
الوطنية لحماية حقوق اإلنسان.

ونأمل أن تمثل الموسوعة توثيقأ لما حدث في الخي%%ام لتبقى ذاك%%رة حي%%ة في نف%%وس االجي%%ال كي ال.11
تتكرر.%

أتمنّى لكم لقاءاً موفّقاً ولمركز الخيام كّل التوفيق% في إطالق هذه الموسوعة.
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