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  تعريض   يمكن  وال   جائزة  اإلجراءات  "النهار":   لـ   مرقص 
فردي  خيار بسبب للمخاطر اآلخرين

 

  

 مرقص   بول  الدكتور  المحامي  الحقوقية  جوستيسيا  منظمة  رئيس
  إجبار  يجوز   ل   "بالمطلق،  إنه  "النهار"   لـ  حديث  في  يقول

 إلى   استنادا    التنقّل  في  حريته  وتقييد   اللقاح  تلقي  على  الشخص
 والحريات   اإلنسان  حقوق  حماية  لتفاقية  (4)  رقم   البروتوكول
 مشروع   وجه  على  ينالمتواجد   األشخاص   حق  لجهة   األساسية،

 كما   إقامتهم،   محل  اختيار   وحرية  التنقل   حرية  في  دولة  إقليم   في 
 دولة". أية من الخروج حرية

  

 قص مر  يؤكد   حيث  األساسية،  القاعدة  على  استثناءات  هناك  لكن
 على   يكون  أن  أراد   إذا  اللقاح  تلقي  على   الفرد   إجبار  "يجوز  أنّه

 أصحاب  المواطنين  وأ  كالمرضى  الناس  من  فئة   مع  وتعامل   تماس
 أو  اللقاح   تلقي  على  إجباره  يمكن  عندها   اإلدارية،  المعامالت

 في  حصل  كما   الشأن  هذا  في   دورية  فحوصات  إجراء  إلزامه
 العامة  المصلحة  صلب  في  تقع  المسألة  أن  من  انطالقا    لبنان،
 الصحي  األمن  من   ينال  فيها  الستهتار   أن  أو  معين  لمجتمع

  للمجتمع".



  

  الفقرة   ذكرته  الذي  الستثناء  إلى  القانوني  رأيه  في  قصمر  واستند 
 بـ"جواز   والمتعلّق  أعاله  المذكور  الرابع  البروتوكول  من  الثالثة
 الضرورة   تقتضيه  ما   بإطار  الحقوق  هذه  ممارسة  على  قيود   وضع
  العام،   األمن  أو  القومي  األمن   لمصلحة  ديموقراطي  مجتمع   في 

 الصحة  حماية  أو  الجريمة،  منع  أو  العام،  النظام  على  للمحافظة
 اآلخرين".  وحريات حقوق حماية أو واألخالق،

  

  جزئية،   بصورة  اللبنانية  الدولة  اتخذته  الذي  "اإلجراء  وأضاف:
  عند   تقف  الفرد   وحقوق  حرية  أنّ   اعتبار  على  أيضا ،  يصحّ 

 تعريض   يمكن   ل  ولذلك  لآلخرين،  العائدة  والحريات  الحقوق
  على   كان إن  لسيما  فردي،  ذاتي  خيار   بسبب   للمخاطر  اآلخرين
 للمالحقة  يعّرضه  ذلك  ألن  المواطنين،   مع  مباشر  تماس

 اللبناني  العقوبات  قانون  من  604  بالمادة  مستشهدا    الجزائية"،
 عدم   أو  إهمال  أو  احتراز  قلة  عن   "تسبّب  من  كل   تعاقب  والتي
  أمراض   من   وبائي  مرض  انتشار  في   األنظمة  أو  القوانين  مراعاة
 أشهر".  ستة  حتى بالحبس عوقب اإلنسان

  

  قوانين  إلى  أيضا    ويستند   آخر،  تفسير   قابله  القانوني،  الرأي  هذا
  الحالت  معظم  تفسير   اختالف  في  الحال  هو  كما  ومراسيم،
 الجتهادات. وتعّدد  التنفيذية واإلجراءات والقرارات

 


