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توطئة
تت�شرف جلنة حقوق الإن�سان النيابية �أن ت�ضع بني �أيديكم «اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان» التي ت�شكل ما �إرت�ضته ال�سلطات
الد�ستورية من �إلتزام طوعي خلطة �إ�سرتاتيجية وخطة للعمل ،ي�ؤمل من خالل تنفيذهما من قبل كل �سلطة من ال�سلطات
الد�ستورية ،ك ٌل �ضمن نطاق �إخت�صا�صه� ،أن ترفع من م�ستوى حماية حقوق الإن�سان يف لبنان وتعزيزها يف خمتلف املجاالت
وبالأخ�ص منها احلقوق واحلريات الأ�سا�سية املدنية وال�سيا�سية �أو الإقت�صادية والإجتماعية والثقافية.
تهدف اخلطة �إلى حتديد اخلطوات الت�شريعية والإجرائية والتنفيذية الالزمة من �أجل تعزيز �إحرتام حقوق الإن�سان يف لبنان
وحمايتها يف  21مو�ضوع ًا �إعتربت من الأولويات يف املرحلة الزمنية املعنية بها اخلطة؛ مما يتطلب من جهة �أولى حتديد واقع
هذه احلقوق يف القانون واملمار�سة وفق معايري الد�ستور وال�شرعة العاملية حلقوق الإن�سان والعهود واملواثيق الدولية الأخرى ذات
ال�صلة ،ومن جهة ثانية حتديد الإ�سرتاتيجيات والإجراءات املحددة والأعمال التف�صيلية الواجب القيام بها ل�ضمان �سالمة
ممار�سة هذه احلقوق و�صونها.
ي�شكل �إجناز هذه اخلطة �سابقة منرية يف تاريخ لبنان ت�ضاف �إلى الأحكام الد�ستورية والإتفاقات واملعاهدات الدولية العديدة التي
�أبرمها لبنان ،التي تعلن �إلتزام لبنان باحلريات العامة وحقوق الإن�سان ووجوب �إحرتامها يف جميع املجاالت .وها هي اخلطة ُتقدِّ م
�إلى اجلميع قراءة واقعية حلالة هذه احلقوق واحلريات يف لبنان وتدابري عملية تنفيذية لرتجمتها �إلى واقع ملمو�س عرب �إقرتاح
ما يلزم من قوانني وتدابري �إدارية ومالية �ضرورية.
متيز �إعداد هذه اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان ب�إنتهاجها ملقاربة ت�شاركية بني ال�سلطات املختلفة املعنية بها د�ستوري ًا ،بقيادة
وتن�سيق جلنة حقوق الإن�سان النيابية ،وبالتعاون مع باقي جلان جمل�س النواب والوزارات والإدارات املعنية (مبا فيها الأجهزة
الأمنية) والق�ضاة والهيئات الدولية واخلرباء ومنظمات املجتمع املدين اللبناين العاملة يف �شتى جماالت حقوق الإن�سان.
ف�إلى كل من �ساهم و�شارك و�ساعد يف �إعداد اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان (وقد و�ضعت قائمة بهم جميع ًا يف امللحق الأول)
ال�شكر والإمتنان .وال بد لنا من �أن نخ�ص بال�شكر الهيئات التالية والأفراد التالية �أ�سما�ؤهم :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
جمل�س النواب الذي �ساهم ب�إ�ستمرار يف تقدمي امل�ساعدة الإدارية واملالية واملكتب الإقليمي للمفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان الذي
قدم امل�ساعدة العلمية بوا�سطة خربائه املقيمني يف مكتب بريوت ومن قبل الدكتور �أمني م ّكي مدين يف �إحدى مراحل مراجعة
اخلطة ،و�إلى فريق العمل من اخلرباء الذين �أع ُّدوا الأوراق اخللفية ملناق�شتها يف جمموعات العمل املتخ�ص�صة وال�شكر اجلزيل
�أي�ض ًا �إلى فريق العمل الذي �ساعد يف �صياغة اخلطة يف مراحلها الأخرية من جمعية جو�ستي�سيا والأ�ساتذة بول مرق�ص ومرييام
يون�س ونان�سي نحويل .فلهم جميعهم منا ال�شكر اجلزيل.
يبقى الآن التحدي الأكرب �أي تنفيذ هذه اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان .فليوفق اهلل كل من �سوف ي�ساهم بذلك ،و ِل َن َ�ضع ن�صب
�أعيننا على الدوام ال فقرات و�أ�سطر كتبت باحلرب واملداد الأ�سود بل كل �إن�سان يف لبنان يعاين من �أي �إنتهاك حلقوقه الأ�سا�سية
يف امل�ساواة والكرامة واحلرية .لهم منا �إلتزام بوقف ومناه�ضة تلك الإنتهاكات ومنعها.

النائب غ�سان خميرب

مقرر جلنة حقوق الإن�سان النيابية

النائب مي�شال مو�سى

رئي�س جلنة حقوق الإن�سان النيابية
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امللخ�ص التنفيذي
قامت جلنة حقوق الإن�سان النيابية بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات العالقة وبالت�شارك مع جميع الأطراف املعنية ب�إعداد
اخلطة الوطنية اللبنانية حلقوق الإن�سان ،التي تهدف �إلى حتديد اخلطوات الت�شريعية والإجرائية والتنفيذية والق�ضائية الالزمة
لتعزيز �إحرتام حقوق الإن�سان يف لبنان وحمايتها ،وي�أتي �إعداد هذه اخلطة كجزء من املراجعة الدورية ال�شاملة التي تعهد لبنان
ب�إجرائها على هدي من مواثيق حقوق الإن�سان والدرا�سات والتقارير ذات العالقة.
وتهدف اخلطة �إلى �إر�ساء معاجلة �شاملة للموا�ضيع التي تتناولها على مدى �ست �سنوات ( )2019 - 2014مع ر�سم خطة ملتابعة
تطبيقها ،وذلك �إنطالق ًا من القناعة ب�أن واجب الدولة يف هذا املجال ال يقت�صر على الإحالة �إلى املواثيق الدولية �أو الت�صديق
عليها ،بل يقت�ضي بذل ما يف و�سعها لإعمال تلك املواثيق عرب تعديل �أو �إلغاء الن�صو�ص الت�شريعية الداخلية �أو �إ�ستحداث ت�شريعات
جديدة ومواءمة الت�شريعات الوطنية مع الإتفاقات الدولية بال�شكل الذي ي�ضمن فاعل ّية و�شمول ّية تطبيق الأحكام الدولية ،كما
يقت�ضي عليها تخ�صي�ص املوارد الالزمة لت�أمني تنفيذها بالتعاون والتن�سيق مع القطاعني الأهلي واخلا�ص؛ وال ب ّد �أن ُيرافق (�أو
يلي) ذلك �صدور مرا�سيم وقرارات تطبيقية ومن ثم ال ب ّد لك ّل من ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�ضائية وجمهور ال�شعب �أن
يلتزموا م�ضمون تلك الن�صو�ص وروح ّيتها.
والواقع اللبناين احلايل يف جمال حماية حقوق الإن�سان ينطوي على عدد من الإجتاهات الإيجابية التي ينبغي تعزيزها ،وقد
�إ�ستمدت هذه املمار�سات الإيجابية من املبادئ العامة الواردة يف الد�ستور اللبناين والإتفاقيات واملواثيق التي �إن�ضم لبنان لها،
حيث �إتخذت الدولة اللبنانية عدد ًا من الإجراءات واملبادرات التي ترمي �إلى حتقيق حماية �أف�ضل حلقوق الإن�سان منها ما هو
م�ؤ�س�ساتي ومنها ما هو ت�شريعي� ،ساهمت يف جمملها يف تعزيز نزاهة و�إ�ستقاللية وفعالية الق�ضاء ،وت�أ�سي�س و�سيط اجلمهورية
كمرجعية مهمة يف هذا ال�ش�أن ،ف�ض ًال عن و�ضع م�شروع لإن�شاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،مع احلر�ص على الوفاء ب�إلتزامات
لبنان الدولية و�إلتزامه بالأهداف الإمنائية للألفية وبالتعاون مع املرجعيات الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.
من املهم ن�شر الوعي بهذه اخلطة والت�أكد من و�صولها �إلى �أكرب �شريحة ممكنة من اجلمهور يف الداخل واخلارج ،وذلك من
خالل ن�شرها مع ترجماتها و�إدخال م�ضامينها يف املناهج الدرا�سية ،ويتوقع من جمل�س النواب الإ�سراع يف �ضمان دخول لبنان
يف التعهدات الدولية و�إن�شاء الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان فيما على امل�ؤ�س�سات التنفيذية يف الدولة �إتخاذ كل ما يلزم لو�ضع
هذه اخلطة مو�ضع التنفيذ ،ومن ذلك تكليف �أحد الوزراء ب�ش�ؤون حقوق الإن�سان وتطوير اخلربات الوطنية يف هذا املجال ،مع
الإ�ستمرار يف �إعداد التقارير الدولية حول التقدم املحرز يف هذا امليدان.
حتدد اخلطة واحد ًا وع�شرين مو�ضوع ًا حموري ًا متثل يف جوهرها �أهم احلقوق الأ�سا�سية ،والنهج العام الذي �سارت عليه اخلطة
يتمثل ب�إ�ستعرا�ض الأ�سانيد الد�ستورية والقانونية والدولية التي يعتمد عليها كل حق من تلك احلقوق ،وي�صف واقع ذلك احلق يف
املمار�سات احلالية بهدف الوقوف على نقاط ال�ضعف واملناحي التي ميكن فيها التح�سني ،ومن ثم تنتهي اخلطة �إلى �إقرتاح عدد
من التدابري الهادفة �إلى التح�سني �أو معاجلة �أوجه الق�صور ،من خالل حتديد املعايري الواجبة لدعم وحماية هذه احلقوق ،مع
توزيع �أدوار تنفيذ هذه املعايري على كل من جمل�س النواب بو�صفه ال�سلطة الت�شريعية ،واجلهات الإدارية بو�صفها ال�سلطة التنفيذية
يف الدولة ،فيما ينتظر من الق�ضاء �أن يدعم تلك التطبيقات ،وميكن ت�صنيف املحاور املذكورة �إلى الفئات الأ�سا�سية التالية:
•احلقوق واحلريات املتعلقة بتحقيق العدالة :وت�شمل �إ�ستقالل الق�ضاء� -أ�صول التحقيق والتوقيف  -حظر التعذيب واملعاملة
الال�إن�سانية  -حظر الإخفاء الق�سري – رعاية ال�سجون  -التوجه نحو �إلغاء عقوبة الإعدام.
•احلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية :وت�شمل حرية التعبري -الر�أي والإعالم  -حرية اجلمعيات  -احلماية من التدخل يف
احلياة اخلا�صة -حظر التن�صت.
•احلقوق الإقت�صادية والإجتماعية والثقافية :وت�شمل احلق يف العمل وال�ضمان الإجتماعي  -احلق يف ال�صحة  -احلق يف
التعلم  -احلق يف ال�سكن  -احلق يف الثقافة  -احلق يف بيئة �سليمة.

6

امللخ�ص التنفيذي | للخطة الوطنية حلقوق الإن�سان يف لبنان | 2019 - 2014

•حقوق الفئات والأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للإنتهاكات :حقوق املر�أة  -حقوق الطفل  -حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  -حقوق
العمال املهاجرين -احلقوق الإجتماعية والإقت�صادية لالجئني غري الفل�سطينيني  -احلقوق الإجتماعية والإقت�صادية
لالجئني الفل�سطينيني.
بالإنتقال من هذا امل�ستوى الكلي �إلى م�ستوى �أكرث تف�صي ًال ،ميكن لنا �أن ن�ستعر�ض تلك املحاور وما �إ�شتملت عليه اخلطة ب�ش�أنها.
ففي جمال احلقوق واحلريات املتعلقة بتحقيق العدالة� ،أفردت اخلطة م�ساحة مهمة لإ�ستقالل الق�ضاء ،حيث �سردت اخلطة
املرجعيات التي �أملت متتع الق�ضاء بذلك الإ�ستقالل� ،سواء يف الد�ستور �أو القوانني املحلية �أو الإتفاقيات الدولية ،ووقفت على
التقدم املحرز يف اجلهات الق�ضائية املختلفة ومنها املجل�س الد�ستوري وجمل�س �شورى الدولة ،وحمكمة التمييز بهيئتها العامة،
واملحاكم الإ�ستثنائية والق�ضاء الطائفي ،ومن �أهم �أوجه الق�صور التي مت الوقوف عليها احلاجة �إلى احلد من التدخل ال�سيا�سي
يف عمل ال�سلطات الق�ضائية ،ومراجعة واقع املحاكم الإ�ستثنائية من حيث ت�صديها للحكم على املدنيني مع طبيعتها الع�سكرية،
واحلاجة �إلى التو�سيع من �صالحيات الق�ضاء و�إمكانية اللجوء �إليه ،واحلاجة �إلى �إحكام الرقابة على اجلهاز الق�ضائي ،فيما
ت�شري اخلطة �إلى احلاجة �إلى مراجعة التبعية الإدارية للق�ضاء الذي قد يخل و�ضعه احلايل مببد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،وذلك
بهدف ت�أمني درجة �أكرب من الإ�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية ،كما وتتناول احلاجة �إلى تعزيز ال�شفافية وثقة املتقا�ضني بالق�ضاء،
واحلاجة ملعاجلة ظاهرة الإختناق الق�ضائي وطول �أمد التقا�ضي.
ولتنفيذ ذلك تقرتح اخلطة تعديالت يف بنية الق�ضاء منها دعوة جمل�س النواب �إلى �إن�شاء هيئة ق�ضائية عليا لدعم �إ�ستقاللية
الق�ضاء وح�صر �صالحيات الق�ضاء الع�سكري مب�ساءلة الع�سكريني ،وتعزيز املجل�س الد�ستوري و�إعادة النظر يف و�ضع املجل�س
العديل وتوفري درجة �أعلى من الإ�ستقالل الوظيفي للق�ضاة ،وتر�سيخ مبد�أ م�س�ؤولية الدولة عن �أعمال ق�ضاتها واحلد من الأعباء
املالية التي قد حتول دون اللجوء �إلى الق�ضاء.
فيما يبقى على عاتق جمل�س الوزراء والإدارات العامة تنفيذ الآليات الرقابية والتفتي�شية على عمل الق�ضاة وحمايتهم من
الإعتداءات وتو�سيع والية الق�ضاء من خالل تو�سيع مفهوم امل�صلحة امل�شرتطة لإقامة الدعوى ،ف�ض ًال عن دعم برامج العون
الق�ضائي وتوفري املخ�ص�صات املالية الالزمة لهذه الغاية.
�أما يف جمال �ضمانات التحقيق والتفتي�ش ،فتتخذ اخلطة موقف ًا و�سط ًا بني احلاجة �إلى حماية الأمن القومي واحلاجة �إلى �إحرتام
حقوق وحريات الأفراد ،وهي من هذا املنطلق تلحظ وجود بع�ض املمار�سات التي تخل بذلك التوازن وتنحرف به عما �أقرته العهود
واملواثيق الدولية ،ومنها على �سبيل املثال �ضعف الرقابة على �أعمال ال�ضابطة العدلية يف بع�ض الأحيان.
لذلك حتث اخلطة جمل�س النواب على توفري �ضمانات �أكرب حلقوق الإن�سان يف معر�ض التحقيق والتوقيف ،ومن ذلك �إتاحة
الإ�ستعانة مبحام يف مرحلة الإ�ستق�ضاء �أمام ال�ضابطة العدلية ،وحتديد �سقوف ملدد التوقيف ،على �أن تقوم ال�سلطة التنفيذية
بتطوير �إجراءاتها يف معر�ض قيامها بالتبليغ والتحقيق والبحث والتحري وتف َعل �آليات الإت�صال بني النيابات العامة املتخ�ص�صة،
يراقبها يف ذلك الق�ضاء الذي ينتظر منه احلر�ص على حقوق املوقوفني والنزاهة يف تطبيق القانون.
�أما بالن�سبة حلظر التعذيب واملعاملة القا�سية ،فيالحظ املراقب غزارة يف الأدوات القانونية الدولية التي ت�ستهدف ذلك ،ملا
يف ذلك من حط بالكرامة الإن�سانية ،خ�صو�ص ًا عندما يتغول من بيده ال�سلطة على من ال قوة له ملجابهة هذا التغول ،ومن
منطلق احلاجة حلماية الطرف امل�ست�ضعف يف هذه الأحوال ،حت�س�ست اخلطة ق�صور ًا يف قانون العقوبات وقانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية احلايل يف تبني احلماية التي ن�صت عليها تلك املواثيق الدولية ،رغم �أنهما قد �أخذا بالفعل ببع�ض وجوهها ،وعلى الرغم
من �إن�ضمام لبنان �إلى هذه املواثيق �إال �أن و�ضعها مو�ضع التنفيذ ال يزال مت�أخر ًا ،هذا مع الإقرار ببع�ض املمار�سات الإيجابية ،منها
�إن�شاء جلنة ملتابعة حاالت التعذيب واملعاملة القا�سية وت�صدي الق�ضاء �إلى �إدانة �إ�ستعمال العنف يف املراحل التحقيقية.
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�إمنا يتطلب التح�سني الذي ت�أمل �إليه اخلطة �أن يقوم جمل�س النواب ب�إدخال تعديالت ت�شريعية ت�شدد من عقوبة التعذيب وجترم
املعاملة القا�سية مبا يتفق مع �إتفاقية مناه�ضة التعذيب ،وو�ضع �آلية وطنية ملناه�ضة التعذيب �سواء وقع من �أفراد ال�ضابطة العدلية
�أو من غريهم ،كما وتتطلب من الإدارات التنفيذية تنفيذ �أحكام الإتفاقية املذكورة و�ضمان كفاءة �أفراد ال�ضابطة العدلية يف
مزاولتهم لهذه املهام ال�سيما يف الرقابة على �أماكن التوقيف وال�سجون ،وتعزيز الإجراءات الإدارية واملادية الهادفة �إلى جمابهة
التعذيب و�إ�ستخدامه و�سيلة يف التحقيقات الأولية ،مع احلاجة �إلى تبني الق�ضاء �آليات تتيح له التدخل ال�سريع يف الإ�ستق�صاء عن
املخالفات وتعزيز �إحرتام ال�ضمانات القانونية املتوفرة ملجابهة التعذيب و�سوء املعاملة وجمع الأدلة الالزمة لإثباتها.
�أما بالن�سبة مللف املخفيني ق�سراً ،فتحث اخلطة على �ضرورة �إيالءه �أهمية ق�صوى باعتبار الإخفاء الق�سري واحد ًا من �أق�سى
النتائج التي خلفتها احلرب يف لبنان ،حيث ت�ست�شعر اخلطة ق�صور ًا يف املعاجلة احلكومية لهذا امللف ،خلقت نوع ًا من الت�شكك يف
جدية تعاطي الدولة معه ،وهو ما �أثار حفيظة �أهايل من ي�شك بتعر�ضهم للإخفاء الق�سري ،مما حدا بهم لل�ضغط على احلكومة
وحثها على مزيد من الإهتمام بهذا املو�ضوع دون حت�سن يذكر.
ومن هنا حتث اخلطة جمل�س النواب على �إتخاذ ما يلزم لو�ضع الإتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من الإخفاء الق�سري
مو�ضع التنفيذ ،مبا يف ذلك جترمي الأفعال املن�صو�ص عليها فيها و�إن�شاء هيئة وطنية تتولى تنفيذ م�ضامني الإتفاقية ،ومنها
التحقيق يف م�صري الأ�شخا�ص املفقودين و�ضحايا الإختفاء الق�سري يف �سياق احلروب املختلفة التي مر بها لبنان ،فيما ينتظر
من ال�سلطات التنفيذية �أن تبني قدراتها يف اجلوانب الالزمة لتنفيذ م�ضامني الإتفاقية كتطوير �آليات التعرف وحماية املقابر
اجلماعية وتعزيز الذاكرة يف الثقافة الوطنية ،مع تعزيز دور الق�ضاء يف املبادرة �إلى حتريك ال�شكاوى املقدمة يف �ش�أن حاالت
اخلطف والك�شف عن املقابر اجلماعية والإ�سراع يف �إ�صدار القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
تتلم�س اخلطة احلال امل�ؤ�سف الذي �آلت �إليه ال�سجون والنظارات يف لبنان ،من حيث الإكتظاظ اخلانق وغياب املعاملة ال�سليمة
واملت�ساوية و�ضعف املوارد وتزايد �أعداد املوقوفني �إحتياطي ًا ب�شكل كبري وتخلف الت�شريعات العقابية و�ضعف التنظيم الإداري
واملوارد الب�شرية واملالية للجهات املوكول بها تنفيذ اخلطة العقابية ،الأمر الذي ي�ؤدي ب�إنحراف العقاب �إلى نتائج عك�سية بد ًال من
النتائج الإيجابية املنتظرة منه ،و�إن كانت اخلطة تقر ببع�ض الإجتاهات الإيجابية املحدودة عدد ًا ونطاق ًا ،منها نقل �إدارة ال�سجون
من وزارة الداخلية �إلى وزارة العدل ،و�إن�شاء جلنة ملكافحة التعذيب ،ومكننة ملفات النزالء.
ومن هنا تتخذ اخلطة توجه ًا تف�صيلي ًا فيما يت�صل مبعاجلة ال�سجون و�أماكن التوقيف ،حيث تدعو �إلى �إن�شاء عدد من ال�سجون يف
خمتلف املحافظات ،و�إن�شاء معاهد خا�صة بالإ�صالح والت�أديب للأحداث والقا�صرات و�ضمان �إلتزام ال�سجون بالقواعد الدنيا من
خالل الإ�ستعا�ضة عن خمتلف ال�سجون احلالية (با�ستثناء �سجن جونية املركزي) ب�سجون مركزية يف حمافظتي ال�شمال واجلنوب
والت�أكد من �صالحية ال�سجون الأخرى �إلى حني �إن�شاء ال�سجون املركزية.
فيما تدعو اخلطة �إلى �إقفال �سجن وزارة الدفاع يف اليرَ ْ َزة و�سجن قيادة قوى الأمن الداخلي («�س َّيار الدرك») والإ�ستعا�ضة عنهما
ببناء جناح م�ستقل يف �سجن رومية خا�ص بحاجات احلماية الأمنية الق�صوى للم�ساجني املو�ضوعني فيه ،على �أن تتوافر يف هذا
اجلناح املوا�صفات الفنية املطلوبة ،وب�شكل عام ،الت�أكد من توفر املوا�صفات الأ�سا�سية يف النظارات و�أماكن التوقيف من غري
ال�سجون.
كذلك تتناول اخلطة احلاجة �إلى �ضمان حقوق وحريات املوقوفني احتياطياً من املحكومني مبا يقلل من الفرتة امل�ستوجبة
لتوقيفهم من خالل الإ�سراع يف �إجناز التحقيقات واملحاكمات والإقت�صاد يف قرارات التوقيف الإحتياطي و�إحرتام �شروطه
والتو�سع من الإ�ستعا�ضة عن عقوبات احلب�س بالعقوبات الأخرى كالغرامة �أو التعوي�ض الإ�ضايف �أو الأ�شغال للمنفعة العامة ،والت�أكد
من حماية احلقوق الأ�سا�سية لأولئك املوقوفني ،ومن ذلك مث ًال �إحرتام قرينة الرباءة وال�سماح مبمار�سة احلقوق ال�سيا�سية كحق
الإنتخاب ،وت�ستهدف اخلطة �أي�ض ًا تعزيز الغايات والفوائد التي �صدر من �أجلها قانون تنفيذ العقوبات ،والذي يلج�أ �إليه لإخالء
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امل�ساجني �ضمن �شروط خا�صة لي�س بهدف احلد من الإكتظاظ فح�سب ،بل لتوفري احلوافز الإيجابية ال�ضرورية �أي�ض ًا لتح�سني
�سلوك ال�سجناء وحت�سني ظروف �إعادة �إنخراطهم يف املجتمع ،و�إعادة النظر بال�سيا�سات العقابية للحد من �إكتظاظ ال�سجون،
ومن ذلك مث ًال �إن�شاء م�ؤ�س�سة قا�ضي تنفيذ العقوبة للرقابة على تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية والفرعية والبديلة واحلر�ص
على خروج ال�سجناء دون �إبطاء عند الإنتهاء من تنفيذ العقوبة وحتديد �سنة ال�سجن ب�أقل من � 12شهر ًا (� 9أ�شهر مث ًال) وتعديل
جرائم املخدرات للف�صل بدقة بني جرمي الإجتار والرتويج وغري ذلك من الأدوات الهادفة لتعزيز �أهداف اخلطة العقابية ،فيما
تدرك اخلطة احلاجة �إلى ت�صنيف امل�ساجني و�إر�ساء معاملة منف�صلة لكل فئة من فئاتهم بحيث ي�صار �إلى ف�صل املحكومني عن
املوقوفني �إحتياطي ًا ،وكذلك ت�صنيف امل�ساجني ح�سب طبيعة وج�سامة اجلرائم املرتكبة.
وقد �أولت اخلطة �إهتماماً خا�صاً بالأحداث� ،إذ �أكدت على �ضرورة احلر�ص على �إيداعهم امل�ؤ�س�سات الت�أهيلية التي خ�ص�صت لهم،
وكذلك بالن�ساء �إذ ن�صت على توفر الإحتياجات ال�صحية الالزمة للعناية بال�سجينات احلوامل وبالأطفال الر�ضع لعمر ال�سنتني
داخل ال�سجن ،فيما ن�صت �أي�ض ًا على �إيالء العناية باحلاالت اخلا�صة من النزالء املدمنني �أو امل�صابني بالأمرا�ض النف�سية ،ودعت
�إلى ترحيل ال�سجناء الأجانب فور ق�ضاء مدد حمكومياتهم ،ودعت �إلى التو�سع يف تطبيق �إتفاقيات ت�سليم املجرمني ،فيما ركزت
�أي�ض ًا على �ضرورة توفري احلاجيات الأ�سا�سية لل�سجناء من تهوية ومرافق �صحية وطعام ومراعاة �إحتياجات ال�سجناء من ذوي
التحديات احلركية ،وتوفري خدمات �صحية وعالجية ملن يحتاج ذلك من ال�سجناء.
ومن واقع القناعة بالدور الإ�صالحي للعقاب ،فقد �أولت اخلطة �إهتمام ًا باحلاجة �إلى النهو�ض بامل�ستوى الرتبوي والثقايف
لل�سجناء من خالل الرتكيز على حرية العبادة وممار�سة ال�شعائر الدينية ف�ض ًال عن حمو الأمية وتوفري مكتبات وو�سائل ترفيه
وبرامج تثقيفية ،وكذلك �إتاحة ممار�سة الن�شاطات البدنية والريا�ضية يف ال�سجن ،مع توفري الفر�صة ملمار�سة الأعمال والن�شاطات
داخل ال�سجن وتنظيم دورات ت�ساهم يف �إك�ساب ال�سجناء مهارات مفيدة ت�ساهم يف �إدماجهم يف �سوق العمل بعد تنفيذ العقوبة ،مع
الإعرتاف بحق ال�سجناء يف الإت�صال بالعامل اخلارجي من خالل تنظيم الزيارات ب�شكل الئق يوازن بني مقا�صد �إ�صالح امل�ساجني
واحلفاظ على عالقاتهم الإجتماعية بذويهم و�أ�صدقائهم.
تتناول اخلطة على �صعيد مت�صل �ضرورة �إعادة النظر بتنظيم �إدارة ال�سجون ،وو�ضع الأنظمة الداخلية الناظمة لعملها و�إ�ستمرار
العمل على �إتباع ال�سجون لوزارة العدل مع التعاون مع الوزارات املعنية وتوفري الأدوات الفنية والإدارية الالزمة ل�ضمان ح�سن
�سريها ،وتقر اخلطة �أي�ض ًا بخ�صو�صية املرحلة الإنتقالية �إلى حني الإنتقال الكامل �إلى وزارة العدل ومن ذلك احلاجة �إلى �إن�شاء
هيئة عامة ناظمة لل�سجون تتولى توفري الكوادر واملوارد الب�شرية الالزمة لعمل ال�سجون.
وقد �أقرت اخلطة ب�ضرورة م�ساءلة ال�سجناء ممن يرتكبون املخالفات داخل ال�سجن مع �ضمان حقوق الدفاع املكفولة لهم،
ف�ض ًال عن �إتاحة املجال لهم للتقدم ب�شكاوى �ضد القيمني على ال�سجون ملجابهة حاالت التعذيب والعنف و�سوء املعاملة التي قد
يتعر�ضون لها وو�ضع �إطار للرقابة والتفتي�ش على ال�سجون ،قوامه الرقابة الدورية واملنهجية والفعالة مع الرتكيز على �ضرورة
الوقاية من �سوء املعاملة والتعذيب.
�أما بالن�سبة لعقوبة الإعدام فال يزال الت�شريع اللبناين ي�أخذ فيها مع �أن الإجتاه الدويل املت�سارع يتجه نحو �إلغائها �أو على الأقل
ق�صرها على الأ�شد والأكرث ج�سامة من اجلرائم و�إن كان الق�ضاء ي�سعى �إلى جتميد العمل بها ،وقد �سبق �أن قدم �إقرتاح لإلغاء
هذه العقوبة يف جمل�س النواب� ،إال �أنه مل يحظ بالإهتمام الالزم.
ويف خ�ضم اجلدل العاملي حول عقوبة الإعدام حتث اخلطة على الت�صديق على الربوتوكول الإختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والنظر يف �إمكانية �إلغاء عقوبة الإعدام ،فيما تدعو ال�سلطة التنفيذية �إلى الإبقاء على �سيا�سة وقف
تنفيذ العقوبة و�إ�ستبدالها بعقوبة الإعتقال امل�ؤبد مع �إحكام الرقابة على تنفيذ هذه العقوبة و�إ�ستمرار التوعية مبربرات �إلغاء
عقوبة الإعدام وم�ساوئها ،وحتث الق�ضاء على عدم اللجوء �إلى عقوبة الإعدام �إال كجزاء على �إرتكاب اجلرائم اجل�سيمة.
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وبالإنتقال �إلى احلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية ،فقد �أفردت اخلطة م�ساحة معتربة لتناول حرية الر�أي والتعبري والإعالم
�إنطالق ًا من القناعة ب�أن هذه احلرية هي �إحدى �أهم ركائز املجتمع الدميقراطي التعددي� ،أ�شادت فيها ببع�ض التطبيقات
احل�ضارية ،وبامليزة الن�سبية التي يتمتع بها لبنان على هذا ال�صعيد ،وقد �إقرتحت اخلطة �إ�صدار حزمة من الت�شريعات الناظمة
للحريات يف هذا املجال ،منها قانون حق الو�صول �إلى املعلومات ،وحتديث القوانني ذات ال�صلة كقانون املطبوعات والن�شر وقانون
البث التلفزيوين والإذاعي وغريها ،لإدخال جمموعة من ال�ضمانات حلقوق الر�أي والتعبري منها على �سبيل املثال رفع القيود عن
حرية ت�أ�سي�س و�سائل الإعالم املطبوعة ومزاولتها لن�شاطها ،وعدم �إ�شرتاط الرتخي�ص امل�سبق ملزاولة هذه الأعمال وتنظيم حريات
وحقوق ال�صحفيني و�ضبط بع�ض امل�صطلحات الواردة يف الت�شريعات ذات العالقة على نحو يكفل نوع ًا من الو�ضوح يف التطبيق
كعبارات «�إثارة النعرات الطائفية» «واحل�ض على الإقتتال» ،والقدح والذم� ،إلخ ،وتنظيم قطاع الإعالم املرئي وامل�سموع من عدة
جوانب منها تنظيم �إ�ستعمال الرتددات الراديوية والبث املرمز ،والبحث يف نقل ملكية الو�سائل الإعالمية اململوكة للحكومة �إلى
القطاع اخلا�ص.
وقد �أقرت اخلطة �أي�ض ًا ب�ضرورة حماية و�سائل الإعالم من قرارات الوقف وح�صر �صالحية �إ�صدار مثل هذه القرارات باملحكمة
الناظرة بق�ضايا الإعالم والتعبري وتو�سيع �إخت�صا�صها وحتديد املخالفات التي ت�ستبع وقف امل�ؤ�س�سات الإعالمية عن العمل ،فيما
حتث اخلطة الإدارات التنفيذية على �إعادة النظر باملمار�سات الرقابية التي تخ�ضع لها حرية الإعالم من مثل الرقابة على �إدخال
املطبوعات الأجنبية وامل�سرح والكتب واملجالت وتوفري ال�ضمانات الالزمة حلرية ال�صحفيني يف مواجهة رجال التحقيق ،وتنظيم
م�ساحات و�أماكن الن�شر يف الأماكن العامة ،والإح�صاءات و�أ�ساليب القيام بها ،ف�ض ًال عن تنظيم �إ�ستعمال الإنرتنت بهدف حماية
الأطفال.
�أما بالن�سبة لتكوين اجلمعيات ،ومع �أن تاريخ ذلك احلق قدمي جد ًا يف لبنان ،ما زال هناك بع�ض املمار�سات وبع�ض القوانني التي
تتعار�ض مع ذلك احلق ،وذلك بالتمييز بني فئتني من اجلمعيات� ،إحداهما يكفي لت�أ�سي�سها جمرد الإعالم بذلك ،فيما تتطلب
الأخرى ترخي�ص ًا ،وقد �إنطوت التطبيقات م�ؤخر ًا على تو�سيع يف نطاق تدخل الإدارة يف ت�أ�سي�س اجلمعيات ،تقو�ض معه هام�ش
ت�أ�سي�س اجلمعيات مبجرد الإعالم ،هذا مع �ضبابية الر�ؤية بالن�سبة للنقابات ومتويلها.
ومن هنا حثت اخلطة جمل�س النواب على الت�صديق على الإتفاقية رقم ( )87لعام  1948ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية
واخلا�صة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي بحيث يكفل ذلك حرية التنظيم املهني ومن هذا املنطلق يتوجب تعديل
عدد من املرجعيات القانونية منها مث ًال قانون العمل اللبناين مبا ي�ستوعب مثل هذه احلقوق ،والرتكيز على الإيجابيات التي
يت�ضمنها قانون اجلمعيات ،ومن ثم �إدخال التعديالت التي تعزز من هذه الإجتاهات الإيجابية ،وهذا ي�ستتبع من بني ما ي�ستتبع،
تنظيم م�صادر متويل اجلمعيات.
وترى اخلطة �أن ال�سلطات التنفيذية والق�ضاء يلعبان دور ًا جوهري ًا على هذا ال�صعيد من خالل التطبيق الأمثل للن�صو�ص الناظمة
لهذه احلريات ،ف�ض ًال عن �أن ب�إمكانهما تدارك النق�ص واخللل الت�شريعي �إلى حني معاجلته من خالل �إعمال مبد�أ احلرية النقابية
يف ممار�ساتهما وتف�سري الن�صو�ص القانونية تف�سري ًا يدعم تلك احلريات ،و�أهم ما ينبغي الرتكيز عليه على هذا ال�صعيد هو �إلغاء
مطلب الرتخي�ص امل�سبق والإ�ستعا�ضة عنه مبجرد بيان الإعالم وت�سهيل و�صوله �إلى اجلهات املخت�صة وف�صل ت�أ�سي�س اجلمعيات
عن التحقيقات التي قد جتريها اجلهات املخت�صة.
وبالإنتقال �إلى احلق يف حماية احلياة ال�شخ�صية ،ومع �أن احلماية من التن�صت مل تكن حمال لن�ص �صريح يف املرجعيات
القانونية والدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان� ،إال �أن �إقرار احلق يف احلياة ال�شخ�صية ي�شمل �ضمن ًا احلماية من التن�صت،
واملالحظ �أن الت�شريعات الوطنية اللبنانية قد ت�أخرت يف ت�أمينها احلماية الالزمة لهذا احلق و�إن كانت الآن على م�ستوى مقبول،
�إال �أن الواقع العملي يظهر �أ�شكا ًال من الإخالل بهذا احلق التي ي�صعب �ضبطها وتعقبها ،بل ويظهر �أي�ض ًا نوع ًا من الت�ساهل يف
التعاطي معها.
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وتوكل اخلطة ملجل�س النواب يف هذا املجال عدد ًا من املهام الهادفة �إلى �ضبط احلاالت التي يكون فيها التن�صت �ضرورة حتمية،
من خالل املوازنة بني احلق يف احلياة ال�شخ�صية و�ضرورات التحقيق وتعقب اجلرائم ،ومن بني ذلك ،التحديد الدقيق للحاالت
التي يجوز فيها التن�صت ،وح�صر ذلك بق�ضاء التحقيق الأول دون الهيئة التي تتولى التقرير ،وح�صره بجرائم على درجة معينة
من اجل�سامة مع ال�سماح بالطعن بقرار التن�صت وت�شديد اجلزاء على �أفراد ال�ضابطة العدلية ممن يف�شون ما وقفوا عليه من
معلومات يف معر�ض التن�صت ،ومنع �إ�ستغالل تلك املعلومات لغايات �سيا�سية .ومن �أهم ما �أو�صت به اخلطة �إلى جمل�س النواب
على هذا ال�صعيد تطوير القانون رقم ( )1999/140من خالل حتديد حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي �أتى القانون على ذكرها،
وحتديد التن�صت بفرتة معينة وتنظيم متديدها ،فيما �أوكلت مبجل�س الوزراء و�سائر الإدارات العامة رفع احلماية التقنية لبيانات
الإت�صاالت و�إ�صالح الأجهزة الأمنية والإدارية لتنه�ض بدورها يف جمال التطبيق ال�سليم للمرجعيات الت�شريعية امل�شار �إليها �أعاله
واملو�صى ب�إ�صدارها ،وهو ما يتطلب بناء القدرات الوظيفية وامل�ؤ�س�سية يف هذا املجال من خالل توفري الأجهزة الالزمة والكادر
الب�شري املدرب وتفعيل عمل الهيئة املنوط بها العمل على ح�سن تطبيق هذه املرجعيات ،مع الإقرار ب�أن الأهم من ذلك كله هو توفر
�إرادة �سيا�سية جماعية حترتم احلريات ال�شخ�صية وتتكاتف يف مواجهة الإعتداء عليها.
�أما بالن�سبة للحق يف العمل ،فقد �أدركت اخلطة الوطنية احلاجة �إلى املوازنة يف جمال العمل بني منظور العامل وهو الذي يعتمد
على العمل يف معا�شه وبني م�صلحة رب العمل يف الإبقاء على كلف العمل �ضمن م�ستويات مقبولة ،ومن هذا املنطلق مل�ست اخلطة
الوطنية عدد ًا من ال�صعوبات والتحديات� ،سواء من حيث احلق بالعمل �أو من حيث احلق يف ال�ضمان الإجتماعي ،وعلى الرغم من
جدية امل�ساعي الر�سمية يف مواجهة هذه التحديات ،من خالل �إن�شاء عدة م�ؤ�س�سات يوكل �إليها النهو�ض بذلك الو�ضع ،كاملجل�س
الوطني للعمل وامل�ؤ�س�سة الوطنية للإ�ستخدام� ،إال �أن تعزيز تلك احلقوق العمالية ال يزال بحاجة �إلى الإ�صالح.
من هنا تقرتح اخلطة يف جمال احلق يف العمل وال�ضمان الإجتماعي� ،إعتماد نهج الإ�صالح الت�شريعي وذلك بتوحيد املرجعيات
ذات العالقة مع �إيالء تنظيم حماية الطفولة ومنع الإجتار بالب�شر والعمالة اللبنانية والأجنبية العناية الالزمة� ،أما بالن�سبة
لل�ضمان الإجتماعي ،في�ستهدف الإ�صالح تو�سيع مظلة ال�ضمان بحيث ي�شمل املواطنني كافة ،فيما ينتظر من ال�سلطات التنفيذية
على هذا ال�صعيد حتقيق العدالة يف معاملة العمال يف خمتلف القطاعات والت�شبيك بني خمرجات التعليم و�سوق العمل وتنظيم
دور ال�ضبط والتفتي�ش املنوط بوزارة العمل وتنظيم مالية ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي.
�أما بالن�سبة للحق يف الرعاية ال�صحية فهو يواجه حتدي ًا كبري ًا يف لبنان ينبع من امل�صاعب املالية التي يتعر�ض لها� ،أهمها
ال�ضغوط التي يتعر�ض �إليها الإنفاق و�ضخامة املت�أخرات امل�ستحقة ،وحمدودية فاعليته بالن�سبة لكلفته وغياب العدالة يف و�صوله
�إلى امل�ستفيدين منه وغياب ال�ضمان الإجتماعي و�ضمان ال�شيخوخة عن �شرائح م�ستحقة لهما� ،إال �أنه ينبغي الإ�شادة ببع�ض
الإجنازات التي حققها القطاع رغم �ضعف املوارد� ،أهمها التح�سن يف الأو�ضاع ال�صحية و�إرتفاع معدل العمر املتوقع عند الوالدة
و�إنخفا�ض وفيات الأطفال وال�سيطرة على الأمرا�ض املعدية والأوبئة ون�شر الوعي ال�صحي.
ومن هنا تقر اخلطة ب�أهمية التن�سيق بني الهيئات ال�ضامنة العامة ووزارة ال�صحة وكذلك ب�أهمية العمل على بناء نظام موحد
للت�أمينات العامة ،وجعل احلق يف ال�صحة اجليدة ومبد�أ ال�صحة للجميع واقع ًا عملي ًا وتنظيم الرعاية ال�صحية من الناحيتني
الإدارية والفنية ،وتدعيم ذلك بت�أهيل القطاع ال�صيديل وت�شجيع �صناعة الدواء وتر�شيد �إ�ستخدامه.
وبالإنتقال �إلى احلق يف التعليم ،تلم�س اخلطة �أن مبد�أي جمانية و�إلزامية التعليم �أ�صبحا واقع ًا يف لبنان� ،إال �أن التطبيق يواجه
بع�ض ال�صعوبات والتحديات ،قوامها تفاوت الفر�ص بح�سب املناطق ،بل والتفاوت يف التح�صيل بني طلبة املدار�س الر�سمية
واخلا�صة ،ف�ض ًال عن عدم التوازن من حيث تخ�ص�صات التعليم العايل التي يلتحق بها الطالب ،فيما ت�شكل جودة التعليم،
�سواء املدر�سي �أو العايل ،حتدي ًا �آخر ب�سبب تقليدية مناهج التدري�س و�ضعف ت�أهيل القائمني على العملية التعليمية وحتفيز اجلو
الدرا�سي على الإبداع.
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ومن هنا كان الإ�صالح الذي تدعو �إليه اخلطة منطلق ًا من العالقة الع�ضوية التي تربط بني التعليم وحقوق الإن�سان ،حيث �أوكلت
اخلطة مبجل�س النواب �إ�صدار قانون يق�ضى ب�إلزامية التعليم حتى ال�سن الإلزامية بغ�ض النظر عن اجلن�سية ،و�أوكلت باملقابل
�إلى جمل�س الوزراء والإدارات العامة و�ضع ذلك التوجه مو�ضع التنفيذ من خالل تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ذات العالقة ودمج
حقوق الإن�سان يف العملية الرتبوية وت�أمني التكاف�ؤ بني الطلبة من جميع النواحي ،ف�ض ًال عن متكني اجلامعات اللبنانية وتر�شيد
�إ�ستخدام املوارد يف العملية التعليمية.
كذلك تن�ص اخلطة الوطنية على تعاون كافة �أطراف العملية التعليمية لغايات حتقيق هذه الأهداف� ،إذ تتوزع �أدوار هذه العملية
بني امل�ؤ�س�سات الرتبوية الر�سمية واخلا�صة ،التي ينتظر منها ت�أهيل املعلمني وتطوير البيئة التعليمية وامل�ساهمة يف التنمية فيما
ينتظر من الإدارات املحلية الت�أكد من �إلتحاق �أبناء مناطقها بالتعليم الإلزامي والعمل على منع �إ�ستخدام القا�صرين .وت�ضع
اخلطة �أدوار �شراكة حقيقية على كل من الأهل واملعلمني يف �إجناح هذا امل�سعى� ،أما على امل�ستوى املجتمعي فلم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين دور رقابي توعوي ،يتحمل الإعالم جزء ًا كبري ًا منه ،مع �ضرورة الإبقاء على م�ستوى عال من التعاون مع املنظمات الدولية.
�أما بالن�سبة للحق يف الإ�سكان ،وعلى الرغم من غزارة املرجعيات الدولية التي �أقرت باحلق يف ال�سكن وم�ساعي لبنان احلثيثة
ملعاجلة املو�ضوع� ،سواء من زاوية الإ�سكان �أو من زاوية عالقة امل�ؤجر بامل�ست�أجر� ،إال �أن البيئة الإقت�صادية املحيطة تعقد من
م�ساعي الدولة يف هذا املجال ،مع وجود �أزمة �سكنية خانقة طالت معظم فئات ال�شعب ،ومع وجود فئات مهم�شة وحمرومة وفقرية
من ال�شعب اللبناين ،ومع وجود قانون الإيجارات الإ�ستثنائي املم ّدد منذ �سنة  1992ومع الفورة العقارية الأخرية ،وعلى الرغم من
�إتخاذ العديد من املبادرات يف هذا ال�ش�أن �إال �أن املعاجلة ال تزال دون امل�أمول.
ملجل�س النواب دور يف الإ�صالح الت�شريعي الذي يعزز من جعل احلق يف ال�سكن واقع ًا ،وذلك من خالل تعديل قانون الإيجار
والقوانني الناظمة للبناء ،فيما للم�ؤ�س�سات التنفيذية دور يف ر�سم الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي تهدف �إلى تلبية الإحتياجات
ال�سكنية وت�أهيل املناطق الع�شوائية مع احلاجة �إلى تلبية �إحتياجات النقل املتعددة وت�سخري التدابري ال�ضريبية لهذه الغاية.
�أما من حيث الواقع الثقايف ،فمن الوا�ضح يف لبنان �أن احلال الإقت�صادي يلقى بظالله على الواقع الثقايف ،فالتفاوت الكبري يف
امل�ستوى املعي�شي للمواطنني اللبنانيني ي�ؤدي �إلى تفاوت يف مقدرتهم على �إ�ستهالك املنتج الثقايف ،وهو ما يجعل الثقافة حكر ًا على
النخب ،ومهما بذلت وزارة الثقافة من جهود جبارة يف هذا املجال يبقى التحدي �أكرب من تلك اجلهود.
ويف �سبيل مواجهة هذا التحدي ت�ضع اخلطة على كاهل جمل�س النواب مهمة �ضمان الإن�ضمام �إلى عدد من الإتفاقيات الداعمة
لهذا احلق ،و�إجراء ما يلزم من تعديل ت�شريعي يحل الرقابة الالحقة حمل الرقابة ال�سابقة على املنتج الثقايف ،فيما يجب �أن
تزاول امل�ؤ�س�سات التنفيذية عدد ًا من املهام التف�صيلية الهادفة �إلى تعزيز التنوع الثقايف كحماية املواقع الأثرية والت�شدد يف تطبيق
قوانني امللكية الفكرية و�إن�شاء مراكز الأبحاث والإهتمام باملتاحف واملرافق الثقافية.
�أما بالن�سبة حلماية البيئة ،يلحظ املراقب غزارة يف املرجعيات الدولية التي تتناول هذا املو�ضوع ،فيما يفتقر لبنان �إلى تنظيم
قانوين وا�ضح يف هذا املجال ،وكذلك �إلى الدرجة الكافية من الوعي والدراية ،وهو ما �إ�ستدعى مراجعة ت�شريعية وتنفيذية
حثيثة للمقاربة التي يتبعها لبنان يف �سبيل حماية البيئة ،ومن هنا تدعو اخلطة �إدارات الدولة �إلى �إيالء الأهمية الالزمة حلماية
البيئة الربية والبحرية ،من خالل تطبيق الت�شريعات والإتفاقيات املعمول بها لغايات حماية الغابات وتنظيم املقالع وحماية البيئة
البحرية ون�شر التوعية البيئية ،مع توفري نوع من الإ�ستقالل املايل ل�صندوق البيئة وزيادة خم�ص�صات الوزارة الهادفة �إلى حماية
البيئة ،على �أن ي�ساند الق�ضاء تلك امل�ساعي من خالل ت�أهيل الق�ضاة على �أهمية القانون البيئي.
�أفردت اخلطة م�ساحة ملو�ضوع حقوق املر�أة تتنا�سب مع الأهمية التي ينطوي عليها هذا املو�ضوع ،وامل�شهد يف لبنان يت�سم بنوع من
التناق�ض ،فمن جهة �إن�ضم لبنان �إلى العديد من الإتفاقيات الدولية التي تهدف �إلى �ضمان امل�ساواة وحقوق املر�أة� ،إال �أن املعطيات
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الإجتماعية �أملت يف ذلك الوقت �أن يتحفظ على العديد من �أحكام تلك الإتفاقيات ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالأحوال ال�شخ�صية �أو
اجلن�سية يف حني ت�سارعت يف الفرتة الأخرية تعديالت ت�شريعية �إيجابية �ألغت عدد ًا من مظاهر التمييز �ضد املر�أة.
من هنا تتخذ اخلطة الوطنية توجه ًا تف�صيلي ًا ب�ش�أن حقوق املر�أة حتث فيه على رفع التحفظات على �إتفاقية �سيداو و�إجراء
الإ�صالحات الت�شريعية التي تق�ضي على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ف�ض ًال عن ن�شر التوعية االزمة يف هذا اجلانب ،مع �ضرورة
�إتخاذ تدابري حت�سن من واقع حقوق املر�أة �إلى حني �إعتماد املعاجلة الت�شريعية الالزمة ،منها على �سبيل املثال الكوتا و�إتاحة
املجال �أمام م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية والإقت�صادية.
�أما بالن�سبة حلقوق الأطفال ،فمن املعروف �أن �ضعف الأطفال يقت�ضي �إ�ضافة حقوق مميزة تعرتف ب�إحتياجهم للحماية اخلا�صة.
ومبا �أن الطفل ينتمي �إلى �أ�سرة وجمتمع فهو يتمتع بحقوق تتالءم مع �سنه ومرحلة منوه ،وقد �صدق لبنان على �إتفاقيات مه ّمة يف
هذا املجال و�أ�صدر عدد ًا من املرجعيات الهادفة �إلى حماية الطفولة ،ومع اجلهود الكبرية التي يبذلها لبنان يف هذا املجال ال تزال
بع�ض امل�شاكل ظاهرة للعيان �أهمها عمل الأطفال ،ومن هنا حتث اخلطة جمل�س النواب على الدخول يف الإتفاقيات الدولية التي
ت�صب يف حماية حقوق الطفل و�إدخال التعديالت الت�شريعية الالزمة للنهو�ض بواقع الطفولة والأحداث وتوفيقه مع الإتفاقيات
الدولية امل�شار �إليها� ،أما اجلهات التنفيذية فينتظر منها دعم �إلزامية التعليم وو�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات الالزمة وحماية
الأطفال الالجئني وتوفري الدعم الالزم حلماية الطفولة من جميع النواحي مع تركيز خا�ص على الطفولة املبكرة وعلى توفري
الرعاية ال�صحية الالزمة ،و�إبقاء واقع الطفولة يف لبنان حتت املراقبة امل�ستمرة ،ومن واقع القناعة ب�أن هيئات املجتمع املدين هي
الأكرث �إلت�صاق ًا باحلياة اليومية للأطفال ،ي�ؤمل منها �أن تلعب دورا يف التوعية ب�أهمية م�شاركة الأطفال وتوعية الأطفال �أنف�سهم
بحقوقهم.
وباالنتقال �إلى مو�ضوع حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ال يزال التعاطي مع تلك الفئة دون امل�أمول رغم الت�شريعات التي �صدرت
لدعمهم ،التي ت�صطدم بدورها بالعديد من املعوقات ،منها �أن الطبابة املجانية ورغم الن�ص عليها غري متاحة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة غري امل�ضمونني كما ين�ص عليها القانون ،كما ومل يتخذ �أي �إجراء جلعل املرافق العامة �أو و�سائط النقل م�ؤهلة لإ�ستخدام
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ف�ض ًال عن تعرث تطبيق الأحكام التي منحت املعوقني حقوق ًا يف ال�سكن ويف العمل ويف الإعفاءات ال�ضريبية،
لذلك ي�ؤمل من جمل�س النواب توفري الإطار الت�شريعي الالزم لتدعيم حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل الدخول بالإتفاقيات
ذات العالقة (ومنها معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد) و�إجراء املراجعات القانونية الالزمة على امل�ستوى الوطني ،فيما
ينتظر من الإدارات التنفيذية ،ومن وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية حتديد ًا �أن تعمل على دمج ذوي الإعاقة باملجتمع وتدعيم ثفافة
عدم التمييز والوقوف على �إحتياجات هذه الفئة وتلبيتها وخلق فر�ص العمل الالزمة ل�ضمان �إدماجهم �إجتماعي ًا� ،أما يف تطبيقات
الق�ضاء في�ؤمل ت�شديد العقوبة يف حال الإعتداء على ذوي الإعاقة عندما تكون مانع ًا من الدفاع عن النف�س �أو رد الإعتداء.
�أما بالن�سبة للعمالة الأجنبية ،فمع تنامي حاجة لبنان للعمالة املهاجرة ،يالحظ التباين يف احلماية التي يتمتع بها العمال
النظاميون وغري النظاميني وتعر�ض العمالة الأجنبية لإنتهاكات ج�سيمة ،فيما يالحظ ق�صور ت�شريعي يف الت�صدي لهذا الو�ضع،
ينبع �أ�سا�س ًا من عدم ت�صديق لبنان على الكثري من الإتفاقيات العاملية الهادفة �إلى حماية العمالة .ومع تنامي �إ�ستقدام العمال
املهاجرين ،ي�ؤمل من جمل�س النواب و�ضع تنظيم قانوين ينظم اجلوانب املختلفة لهذه امل�س�ألة ويرفع من احلماية املتوفرة لهم،
مع الت�شجيع بالطبع على الإن�ضمام �إلى الإتفاقيات الدولية ذات العالقة ،على �أن ي�ساند ذلك �إن�شاء الأجهزة والكيانات الإدارية
الالزمة لإحكام الرقابة على �إ�ستقدام العمالة وتوعية العامة بحقوق العمال.
تفرد اخلطة م�ساحة كبرية ملو�ضوع احلقوق الإجتماعية والإقت�صادية لالجئني �سواء الفل�سطينيني �أو غري الفل�سطينيني.
بالن�سبة لالجئني غري الفل�سطينيني ،ومع �أن لبنان لي�س طرف ًا يف �إتفاقية  1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني ولي�س لديه �أي �إطار
قانوين �شامل يرعى الالجئني وطالبي اللجوء �إال �أن القانون يعرتف فع ًال بحق اللجوء ،ف�ض ًال عن �أن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
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الالجئني ت�سجل حاالت جلوء تعدها الدولة اللبنانية حتت م�س�ؤولية املفو�ضية ،وعلى الرغم من �أن لبنان دخل يف مذكرة تفاهم
مع املفو�ضية� ،إال �أن املعاجلة املعتمدة تنطوي على العديد من الثغرات ،منها �أن �صفة اللجوء التي حتددها املفو�ضية لي�س لها �أي
مفعول قانوين ثابت يف القانون اللبناين الأمر الذي يعني تعذر متتع الالجئني بالعديد من احلقوق ،و�إن كانت ممار�سات الق�ضاء
حتاول �إ�ستدراك ذلك من خالل توفري مزيد من احلماية لهم وجتنب �إخراجهم من البالد �إال �أن لبنان ال يكون بلد جلوء دائم
حيث يتم التوطني عادة يف دول ثالثة.
�أما بالن�سبة لتوزيع الأدوار الالزمة ملعاجلة هذا الو�ضع ،فقد �أوكلت اخلطة مبجل�س النواب مراجعة القوانني التي تتناول اللجوء
والإن�ضمام �إلى الإتفاقيات ذات العالقة ،فيما �أوكلت بالإدارات العامة مراعاة املوازنة بني الو�ضع الإن�ساين لالجئني واحلاجة
للم�ساءلة يف حال خرق القانون اجلزائي ،مع احلر�ص على عدم التوقيف دون م�سوغ قانوين وحفظ احلقوق الإجرائية وتفعيل
التعاون الدويل يف هذا املجال ،مع النظر بعني العناية �إلى الظروف املعي�شية للالجئ يف الفرتة التي يكون طلبه فيها قيد الدر�س.
على �أن اخلطة تدرك خ�صو�صية الو�ضع الذي يت�سم به الالجئون الفل�سطينيون يف لبنان ،وتلم�س التدابري الت�شريعية التي
مت �إتخاذها بهدف �ضمان متتعهم بطائفة من احلقوق الأ�سا�سية ،كحق التنقل وال�سفر والإقامة ،الذي توفره الدولة البنانية
من خالل منح بطاقة هوية ووثيقة �سفر �إلى الالجئني� ،إال �أن تنقل الالجئني ال يزال يخ�ضع لقيود عديدة� ،أما بالن�سبة للحق يف
العمل فقد ت�ضمنت الت�شريعات احلديثة متييز ًا يح�سن من فر�ص الالجئني الفل�سطينيني يف العمل هذا ف�ض ًال عن اجلهود التي
تبذلها الأونروا يف هذا املجال� ،أما بالن�سبة حلق التملك وال�سكن فقد عانى الالجئون الفل�سطينيون من متييز يحرمهم دون
غريهم من الأجانب من التملك يف لبنان ،فيما ال تزال املخيمات تعاين من الإكتظاظ والع�شوائية رغم تخفيف ال�سلطات اللبنانية
من قيود �إدخال مواد البناء� ،أما من حيث ال�صحة فتتعاون احلكومة مع الأونروا لت�أمني الرعاية ال�صحية ،ويتمتع الالجئون
الفل�سطينيون ب�شكل عام بحقوق فاعلة يف جمال التعليم بنتيجة تعاون فاعل بني احلكومة والأنوروا ،فيما يلتب�س الو�ضع القانوين
بالن�سبة لالجئني الفل�سطينيني ب�ش�أن ت�أ�سي�س اجلمعيات ،حيث يتم ت�أ�سي�س جمعيات خمتلطة ،م�ؤ�س�سوها من اللبنانيني وتنفيذيوها
من الفل�سطينيني ،الأمر الذي يخلق و�ضع ًا قانوني ًا ملتب�س ًا.
من هنا ي�ؤمل من جمل�س النواب منح الالجئني احلق يف ت�شكيل اجلمعيات والإن�ضمام �إليها مع تركيز �إدارات الدولة على اجلانب
التنموي يف حياة الالجئني الفل�سطينيني ،من خالل �إ�شراكهم يف امل�شاريع املتعلقة بهم وتوفري حق العمل لهم وحل م�شكلة الإكتظاظ
ال�سكاين يف املخيمات ،مع تعزيز ال�شراكة الإمنائية مع منظمة الأونروا و�إعادة بناء خميم نهر البارد وت�سريع عودة الالجئني �إليه.
كذلك تولى اخلطة عناية خا�صة بخدمات الرعاية ال�صحية والتعليم حيث تهدف �إلى �إتاحة الفر�صة �أمام الالجئني الفل�سطينيني
للإ�ستفادة من خدمات الرعاية ال�صحية احلكومية كمراجعة امل�ست�شفيات احلكومية و�سائر برامج وخدمات وزارة ال�صحة� ،أما
بالن�سبة للتعليم في�ؤمل تعزيز فر�ص الالجئني الفل�سطينيني يف الإلتحاق باملدار�س احلكومية اللبنانية وم�ؤ�س�سات العليم العايل ،مع
توعية املجتمع املدين بحقوق الالجئني و�أو�ضاعهم املعي�شية واحلث على دعم الأونروا لتعزيز دورها يف تطوير الأو�ضاع املعي�شية
لالجئني �إلى حني التو�صل �إلى حل دائم مل�شكلتهم.
ال يزال الطريق طوي ًال �أمام لبنان للو�صول �إلى و�ضع �أمثل حلماية حقوق الإن�سان ،واخلطة �إذ تقر بحجم اجلهود الكبرية املطلوبة
على هذا ال�صعيد� ،إال �أنها ت�ضيء يف نف�س الوقت على الكثري من املناحي الإيجابية التي حتث على تعزيزها ،منها الر�صيد
الت�شريعي الذي يقر معظم هذه احلقوق ،و�سعي لبنان احلثيث للإن�ضمام لأهم الإتفاقيات واملواثيق الدولية الداعمة لتلك احلقوق،
وهي ت�ست�شرف م�ستقب ًال �أف�ضل حا ًال �إذا ما مت الأخذ بالتو�صيات التي و�ضعتها ،ويبقى التعاون بني خمتلف �سلطات الدولة والتوزيع
الأمثل للأدوار بينها الطريق الأف�ضل لتطبيق هذه اخلطة الهادفة �إلى النهو�ض ب�إحرتام حقوق الإن�سان يف لبنان �إلى م�ستوى يليق
بتاريخه وح�ضارته.
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خال�صة النقاط التنفيذية 2019- 2014
الق�سم الأول :الإطار العام
�أو ًال :املنهجية والنقاط التنفيذية اخلا�صة باملتابعة والتنفيذ

1-1ن�شر وتوزيع اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل جميع الو�سائل املتاحة ال �سيما من خالل �أجهزة الإعالم كافة؛ و�إعداد
برامج تعريفية مرئية وم�سموعة ومقروءة و�إلكرتونية.
2-2ت�ضمني اخلطة يف املناهج الدرا�سية يف اجلامعات واملدار�س.
3-3عقد الندوات وحلقات النقا�ش واملحا�ضرات جلميع القطاعات حول اخلطة خا�صة يف املناطق �إ�ضافة �إلى العا�صمة.
4-4ت�ضمني مبادئ اخلطة الوطنية يف التقارير الدورية التي تقدمها الدولة �أمام اللجان الدولية املعنية مبتابعة ملفات حقوق
الإن�سان.
5-5ترجمة اخلطة �إلى لغات �أخرى لإفادة الغري من التجربة اللبنانية وا�ستفادة لبنان من �أي مالحظات �أو اقرتاحات ميكن �أن
ي�ستفيد منها عند و�ضع خطط وطنية تكميلية �أو جديدة يف امل�ستقبل.

ثانياً :النقاط التنفيذية العامة
 -1جمل�س النواب

1

.

.

أالإ�سراع يف اتخاذ الإجراءات الالزمة الن�ضمام لبنان لالتفاقيات الدولية والربوتوكوالت التي مل ين�ضم �إليها بعد وتنفيذها
عرب القوانني واملرا�سيم والقرارات واملمار�سات الإدارية الالزمة .وقد �أ�شري �إلى ِّ
كل من هذه الإتفاقات يف الأق�سام
القطاعية للخطة( .م.ق)
٭ 2
ب�إن�شاء الهيئة الوطنية امل�ستقلة حلقوق الإن�سان وفق مبادئ باري�س( .م.ق)( )

-2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.
.
.
.

.

1
2

أالإ�سراع يف �إعداد وتقدمي التقارير الدورية حول التقدم املحرز يف حقوق الإن�سان الواجبة على لبنان وفق املواثيق والعهود
التي تتطلب ذلك .ويجب العمل فور ًا على �إعداد ما ت�أخر منها وتقدميها يف �أ�سرع وقت وااللتزام بذلك النهج م�ستقب ًال
ح�سب الإطار الزمني املحدد يف الإتفاقات املعنية( .م.ق).
باعتماد �آلية وطنية لتن�سيق و�صياغة التقارير وتقدميها �إلى هيئات املعاهدات و�آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل( .م.ق)
جتعيني و�سيط اجلمهورية( .م.ق)
دتكليف �أحد وزراء الدولة يف احلكومات ب�ش�ؤون الدفاع عن حقوق الإن�سان وتعزيزها و�إدماجها يف ال�سيا�سات الإجرائية مبا
يف ذلك متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان على م�ستوى جمل�س الوزراء والإدارات العامة( .م.ق)
هتطوير اخلربات والقدرات الالزمة لتعزيز وفاء لبنان بالتزاماته الدولية يف جمال حقوق الإن�سان مبختلف الطرق ومنها
عرب طلب التعاون الدويل( .م.ق)
والعمل يف �إطار جامعة الدول العربية على تطوير الآليات التنفيذية ملتابعة وتنفيذ امليثاق العربي ال �سيما جلهة تفعيل اللجنة
(جلنة امليثاق) و�إن�شاء حمكمة عربية حلقوق الإن�سان( .م.ق)
زن�شر ثقافة حقوق الإن�سان على امل�ستويات كا َّف ًة بجميع الو�سائل ال �سيما لدى �سائر الإدارات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات الأمنية
وعلى امل�ستوى ال�شعبي ،و�إدماج حقوق الإن�سان يف املناهج الدرا�سية ،وتفعيل دور الإعالم واجلمعيات الأهلية يف ن�شر ثقافة
حقوق الإن�سان( .م.ق).
حتطوير العالقات مع مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان يف ال�شرق الأو�سط مبا يف ذلك توقيع اتفاقية مقر معه وتعزيز
احل�ضور املحلي والإقليمي لهذا املكتب( .م.ق).
للتعبري عن املدى املقرتح لتنفيذ النقطة التنفيذية املعنية ،نخت�صر عبارة «املدى القريب» ب «م.ق» ،وعبارة «املدى املتو�سط» ب «م.م»
تو�صية وافق عليها لبنان يف الإ�ستعرا�ض الدوري ال�شامل يف جمل�س حقوق الإن�سان لدى الأمم املتحدة يف اجلل�سة اخلام�سة ع�شرة ملجل�س حقوق الإن�سان املعقودة يف
 .2010/11/10و�سوف ن�شري �إلى مثل هذه التو�صيات بعالمة النجمة (٭)
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الق�سم الثاين :النقاط التنفيذية اخلا�صة باملوا�ضيع القطاعية

� .1إ�ستقالل الق�ضاء
 -1جمل�س النواب
.

.
.
.
.
.
.

أ�إن�شاء هيئة ق�ضائية عليا م�ستقلة ت�ساعد على تكري�س �إ�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية ومتثلها( .م.ق)
بح�صر �صالحية املحكمة الع�سكرية يف الق�ضايا امل�سلكية والت�أديبية للع�سكريني دون �أن ي�شمل اخت�صا�صها املدنيني( .م.ق)
ج�إلغاء املجل�س العديل �أو على الأقل جعله على درجتني من درجات التَّقا�ضي( .م.ق)
دتعزيز �صالحيات املجل�س الد�ستوري وا�ستقالليته وفعاليته ،ال �سيما عرب تو�سيع حق املراجعة �أمامه وت�أمني العلنية وال�شفافية
يف الأ�صول التي يتبعها ،والنظر يف حق الدفع بعدم د�ستورية القوانني �أمام الق�ضاء العادي( .م.م)
هتفعيل مبد�أ عدم جواز نقل الق�ضاة �إ َّال بناء على طلبهم �أو مبوافقتهم ال �سيما بالن�سبة للمواقع الق�ضائية الأكرث ح�سا�سية
يف حماية الأفراد وحقوقهم( .م.ق)
وتو�سيع نطاق املراجعة الهادفة �إلى م�ساءلة الدولة عن �أعمال ق�ضاتها( .م.م)
زاحلد من الر�سوم والأعباء املالية يف التقا�ضي( .م.ق)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.
.
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أتفعيل وتطوير نظام التفتي�ش واملراقبة على عمل الق�ضاة( .م.ق)
بحماية الق�ضاة من التعر�ض املادي واملعنوي والت�شدد يف مالحقة كل �أ�شكال التدخل يف عمل ال�سلطة الق�ضائية( .م.ق)
جعدم معار�ضة �إن�شاء هيئة مهن ّية للج�سم الق�ضائي (جمعية �أو نقابة) هدفها الدفاع عن حقوقه وعن �إ�ستقاللية الق�ضاء
ومطالبه وملمار�سة نوع من احلماية بوجه التدخالت ال�سيا�سية( .م.م)
دتو�سيع مفهومي ال�صفة وامل�صلحة املن�صو�ص عليهما يف قانون �أ�صول املحاكمات لت�شتمل على م�صلحة النواب وجمعيات
حقوق الإن�سان يف حتريك الدعوى العامة (م.م).
هدعم برامج العون الق�ضائي عرب ر�صد املبالغ املالية ال�ضرورية ليجري �صرفها بح�سب احلاجة عرب �أجهزة ر�سمية وعرب
نقابتي املحامني يف بريوت وطرابل�س وجمعيات حقوق الإن�سان( .م.م)
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� .2أ�صول التحقيق والتوقيف
-1جمل�س النواب
.

.
.

أتعديل قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ليجاز للم�شتبه فيه �أو امل�شتكى عليه الإ�ستماع �إليه بح�ضور حمام يف مرحلة
الإ�ستق�صاء �أمام ال�ضابطة العدلية( .م.ق)
بتعديل املادة ( )108من �أ�صول املحاكمات اجلزائية بو�ضع �سقف ملدة توقيف امل�شتبه فيه يف اجلنايات امل�ستثناة حالي ًا:
املخدرات �أو االعتداء على �أمن الدولة واجلنايات ذات اخلطر ال�شامل وحالة املحكوم عليه �سابق ًا بعقوبة جنائية( .م.ق)
جو�ضع قانون خا�ص بتنظيم ال�ضابطة العدلية� :أ�صول و�شروط اختيارهم وتعيينهم ووجوب �إخ�ضاعهم لدورات تدريبية
خا�صة(.م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.

أتطوير �آليات و�أ�صول و�شروط تبليغ املدعى عليهم �أو امل�شتكى عليهم للمذكرات املختلفة وفق املادة ( )147من �أ�صول
املحاكمات اجلزائية( .م.ق)
بجتهيز خمافر ال�شرطة و�سائر �أماكن اال�ستماع �إلى امل�شتكى عليهم بوا�سطة ال�ضابطة العدلية وم�ساعديها ب�أجهزة الفاك�س
لتح�سني التوا�صل مع النيابات العامة املخت�صة( .م.ق)
ج�إلغاء ممار�سة «املُذ ِّكرة املحمولة» غري املبنية على �أي ن�ص يجيزها وال�سهر على ح�سن تطبيق �أ�صول و�شروط �إ�ستعمال
مذكرة البحث والتحري( .م.ق)

 -3الق�ضاء

الت�شدد يف تطبيق �أ�صول و�شروط الإ�ستق�صاء والتحقيق ،ال �سيما املادة ( )47املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املوقوفني
واملادة ( )107املتعلقة ب�أ�صول و�شروط اتخاذ مذكرات التوقيف وتعليلها( .م.ق)
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 .3التعذيب و�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
 -1جمل�س النواب
.

.
.
.
.

أتعديل املادة ( )401من قانون العقوبات للت�شدد يف معاقبة جرمية التعذيب كجناية ال كجنحة عرب تو�سيع مفهوم الأفعال
املادية املكونة لهذه اجلرمية ملواءمة تعريف التعذيب مع �إتفاقية مناه�ضة التعذيب( .م.ق)
ب�إ�ستحداث جنحة �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية وفق �أحكام الإتفاقية( .م.ق)
ج�إن�شاء �آلية وطنية ملنع التعذيب ،وهو ما التزم به لبنان بتوقيعه على الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب يف
عام  2008ال �سيما عرب �إقرار اقرتاح القانون املقدم من املجل�س النيابي( .م.ق)
دتعديل �أ�صول املحاكمات اجلزائية لت�أكيد �صالحية املحاكم اجلزائية العادية (العدلية) يف مالحقة وحماكمة جميع �أفراد
ال�ضابطة العدلية ،مبا فيها الع�سكرية ،املتهمة بجرمية التعذيب( .م.ق)
هتعديل قانون �أ�صول املحاكمات لتعزيز �أ�صول و�ضمانات تعيني الطبيب املخول ملعاينة الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم( .م.ق)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.
.
.
.

.
.

أتقدمي التقارير الدورية �إلى الأمم املتحدة ،ال �سيما التقرير الأول الإلزامي �إلى جلنة مناه�ضة التعذيب التابعة للأمم
املتحدة الذي كان يفرت�ض تقدميه عام  ،2001والإلتزام بتنفيذ مالحظاتها وتو�صياتها(.م.ق)
بتنفيذ التو�صية ال�صادرة عن جلنة الإدارة والعدل جلهة �إختيار �أفراد ال�ضابطة العدلية ومعاونيهم من ذوي امل�ؤهالت
العلمية و�إخ�ضاعهم لدورات متخ�ص�صة تو�ضح واجباتهم خالل الإجراءات اجلزائية( .م.ق)
جالتقيد مبوجب منع ت�سليم �أ�شخا�ص �إلى �أية دولة قد متار�س التعذيب جتاههم عمال ً باملادة ( )3من �إتفاقية مناه�ضة
التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة( .م.ق)
دمنح الإخت�صا�ص للآلية الوقائية الوطنية ملنع التعذيب املقرتحة لزيارة �أماكن التوقيف وال�سجون مع �صالحية تلقي
ال�شكاوى حول حاالت التعذيب( .م.ق)
هاالعرتاف ر�سمي ًا ب�صالحية جلنة الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب للنظر يف ال�شكاوى الفردية املتعلقة بانتهاكات حقوق
الإن�سان التي يقدمها الأفراد وذلك مبقت�ضى املادة ( )22من اتفاقية مناه�ضة التعذيب( .م.ق)
وعدم الإ�ست�شهاد ب�أي �أقوال يثبت �أنه مت الإدالء بها نتيجة للتعذيب يف �ضوء املادة ( )15من اتفاقية مناه�ضة التعذيب،
كدليل يف �أي �إجراءات� ،إال �إذا كان ذلك �ضد �شخ�ص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدالء بتلك الأقوال( .م.ق)
ز�إخ�ضاع الأ�شخا�ص الذين يتولون التحقيقات الأولية لدورات متخ�ص�صة حول واجباتهم خالل الإجراءات اجلزائية،
وا�ستحداث الأدوات الفنية الواقية من التعذيب مثل كامريات املراقبة املثبتة يف الغرف املخ�ص�صة للإ�ستماع �إلى امل�شتكى
عليهم( .م.م)
حتطوير �إمكانات ال�ضابطة العدلية يف جميع الو�سائل العلمية لك�شف اجلرائم ،والتي من �ش�أنها ك�شف احلقيقة دون احلاجة
�إلى الإ�ستح�صال على �إعرتاف من املتهم( .م.م)
طن�شر التقارير الدولية املتعلقة بالتعذيب ،و�إن كانت خا�صة بالدولة اللبنانية ،ال �سيما تقارير زيارة جلنة الأمم املتحدة
اخلا�صة بالتعذيب( .م.ق)

 -3الق�ضاء
.

.

18

أحتفيز مبا�شرة الإ�ستق�صاءات واملالحقات ال�سريعة يف احلاالت التي ُيبلغ فيها عن حاالت التعذيب �أو �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو الك�شف عنها وفق �أحكام االتفاقية ،وفق املادة ( )12من �إتفاقية مناه�ضة التعذيب.
(م.ق)
بالت�شدد يف �إحرتام �سائر ال�ضمانات القانونية الواقية من التعذيب �أو امل�سهلة جلمع الأدلة حولها ،ال �سيما حق ح�ضور
املحامني جلل�سات اال�ستماع يف مرحلة الإ�ستق�صاء �أمام ال�ضابطة العدلية ،والإ�سراع يف تعيني الأطباء( .م.ق)
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 .4الإخفاء الق�سري
 -1جمل�س النواب
.

.
.

أالت�صديق على االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من الإخفاء الق�سري التي و َّقع عليها لبنان بتاريخ .2007/2/6
(م.ق)
ب�إ�صدار الت�شريعات املنا�سبة لو�ضع �أحكام تلك االتفاقية حيز التنفيذ ،ال �سيما لتعريف وجترمي الإخفاء الق�سري( .م.ق)
ج�إن�شاء هيئة وطنية م�ستقلة خمولة بال�صالحيات الفعالة ،ال �سيما �سلطة التحقيق يف م�صري الأ�شخا�ص املفقودين و�ضحايا
الإختفاء الق�سري يف �سياق احلروب املختلفة التي مر بها لبنان( .م.ق)

-2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.

أبناء قاعدة بيانات احلم�ض النووي ( )DNAعلى امل�ستوى الوطني وتطوير تقنيات نب�ش املقابر الفردية واجلماعية.
ب�إن�شاء الهيئة الوطنية حلل ق�ضية املفقودين و�ضحايا الإختفاء الق�سري حتى ي�صري �إن�شا�ؤها ب�صالحيات �أكرب مبوجب
قانون( .م.ق)
جو�ضع قواعد �إلزامية لأ�صول و�شروط حماية املقابر اجلماعية ونب�شها والتعامل مع حمتوياتها( .م.ق)
د�إدراج مو�ضوع الذاكرة �ضمن الثقافة الوطنية عرب الكتب املدر�سية واملتاحف و�إعالن  13ني�سان من كل عام يوم ًا للذاكرة.
(م.م)

 -3الق�ضاء

حتريك ال�شكاوى املقدمة يف �ش�أن حاالت اخلطف وحماية املقابر اجلماعية والإ�سراع يف �إ�صدار القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
(م.ق)

19

 .5ال�سجون و�أماكن التوقيف
�أو ًال :ظروف ال�سجون املادِّية

1-1الإ�سراع يف بناء ال�سجون يف املحافظات املختلفة التي �صدق جمل�س النواب على متويلها.
2-2الإ�سراع يف بناء امل�ؤ�س�سات العقابية اخلا�صة بالأحداث التي مل ت َ
ُن�ش�أ حتى تاريخه على الرغم من �أنها مذكورة يف الن�صو�ص
القانونية ،وهذه امل�ؤ�س�سات هي:
 .أمعهد الإ�صالح اخلا�ص بالقا�صرات املحكوم عليهن بتدبري �إ�صالحي ملدة �أدناها �ستة �أ�شهر( 3موجود للأحداث
الذكور :معهد �إ�صالح الفنار).
4
 .بمعهد الت�أديب اخلا�ص بالأحداث الذكور املحكوم عليهم بالو�ضع يف معهد الت�أديب ملدة �أدناها ثالثة �أ�شهر (موجود
للقا�صرات وي�س ّمى مركز املبادرة للقا�صرات).
 .ج�سجن القا�صرات املحكوم عليهن بعقوبة خم ّف�ضة الرتكابهن جناية( 5موجود للأحداث الذكور يف جناح خا�ص حالي ًا
�ضمن «مبنى الأحداث» يف �سجن روميه).
�3-3إقفال جميع الأبنية امل�ستعملة ك�سجون يف جميع املحافظات يف �أقرب وقت ممكن والتي ال تتوافر فيها ال�شروط الهند�سية
لإ�ستعمالها ك�سجون وفق معايري «القواعد الدنيا» (وهي عملي ًا جميع ال�سجون اللبنانية ب�إ�ستثناء �سجن رومية املركزي)،
والإ�ستعا�ضة عنها ببناء �سجون مركزية جديدة يف كل من حمافظتي ال�شمال واجلنوب و�إ�صالح �سجن زحلة وغريه من
ال�سجون التي �سوف تبقى قيد الإ�ستعمال ،ولو مرحلي ًا على �أن تكون هذه الأبنية متكاملة هند�سي ًا ح�سب املوا�صفات املطلوبة
حل�سن �إحرتام «القواعد الدنيا» ولتحقيق �أهداف ال�سيا�سات العقابية احلديثة.
4-4على وجه اخل�صو�ص ،يجب �إقفال �سجن وزارة الدفاع يف اليرَ ْ َزة و�سجن قيادة قوى الأمن الداخلي («�س َّيار الدرك») و�إلغاء
املر�سومني اللذين �أن�ش�آهما ،والإ�ستعا�ضة عنهما ببناء جناح م�ستقل يف �سجن رومية خا�ص بحاجات احلماية الأمنية الق�صوى
للنزالء املو�ضوعني فيه ،على �أن تتوافر يف هذا اجلناح املوا�صفات الفنية املطلوبة حل�سن �إحرتام «القواعد الدنيا».
5-5كذلك ،يجب الإ�سراع يف �إقفال نظارة الأمن العام ،والإ�ستعا�ضة عنها ببناء وجتهيز نظارة جديدة خا�صة بالنزالء
واملوقوفني الأجانب املخالفني لقوانني ال�سفر والهجرة (وقد بد�أ العمل على ذلك البناء يف حميط �سجن رومية املركزي).
على �أن يكون هذا ال�سجن اخلا�ص متكام ًال ح�سب املوا�صفات املطلوبة حل�سن �إحرتام «القواعد الدنيا».
�6-6إلى حني بناء ال�سجون اجلديدة ،يجب حت�سني �أو�ضاع ال�سجون امل�ستعملة حاليا .على �سبيل املثال ،يجب �إخالء الأق�سام
من �سجن رومية املركزي التي ي�ستخدمها حالي ًا اجلي�ش اللبناين و�ضمها بعد ت�أهيلها �إلى باقي �أق�سام ال�سجن ،مما يوفر
�سريع ًا �أماكن �إ�ضافية ع َّدة ت�سمح بنقل عدد كبري من النزالء �إليها من ال�سجون الأخرى الال�إن�سانية .لتحقيق ذلك ،يجب
و�ضع خمطط عام هند�سي و�إداري لت�أهيل �سجن رومية ،ميكن العمل على تن�سيق متويله من اخلزينة العامة �أو من الهبات
وامل�ساعدات املحلية �أو الدولية.
�7-7إيالء العناية اخلا�صة ب�أماكن التوقيف امل�ؤقت يف النظارات التابعة لق�صور العدل (خا�صة بالنظر ملبد�أ فر�ضية الرباءة
للموقوفني �إحتياطي ًا فيها) وتوفري �أق�صى ال�شروط الهند�سية ال�ضرورية ملنع �إكتظاظها وتوفري جميع متطلبات النظافة
وال�صحة العامة فيها.

ثانياً :املوقوفون �إحتياطياً من املحكومني

1-1الإ�سراع يف �إجناز التحقيقات واملحاكمات من قبل الق�ضاة واملحاكم املخت�صة ،والعمل قدر الإمكان على الإقت�صاد يف
قرارات التوقيف الإحتياطي ،واال�ستعا�ضة عنها متى �أمكن بالآليات القانونية البديلة املتاحة وتطوير الو�سائل التنفيذية

3
4
5

املادة  13من القانون رقم  422تاريخ ( 2002/6/6قانون حماية الأحداث).
املادة  14من القانون رقم .2002/6/6 422
املادة  15من القانون رقم  422تاريخ .2002/6/6
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لهذه البدائل املن�صو�ص عنها يف املادة (� )111أ�صول املحاكمات اجلزائية .ويف مطلق الأحوال العمل على ح�سن احرتام
�أ�صول و�شروط التوقيف الإحتياطي ال �سيما تلك املن�صو�ص عليها يف املادة (� )107أ�صول املحاكمات اجلزائية.
2-2تطوير م�ستوى املعلومات القانونية املتاحة عن املوقوفني ،وتطوير العون الق�ضائي وخدماتها داخل ال�سجون من �أجل
م�ساعدة املوقوفني املحتاجني والإ�سراع يف حماكماتهم �أو يف �إخالء �سبيلهم.
3-3تطوير وتنظيم َ�سوق املوقوفني يف الأوقات املنا�سبة دون �إبطاء �إلى خمتلف املحاكم ،ال �سيما عرب توفري عدد كاف من
ال�سوق ،وتوفري الأماكن الكافية لإ�ستقبال املوقوفني
الآليات املنا�سبة ،وتوفري العدد الكايف من الع�سكريني امل�س�ؤولني عن َّ
يف النظارات.
4-4العمل على ت�أمني حقوق املوقوفني يف ح�سن تطبيق قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية و�سائر الأحكام القانونية التي ترعاهم
وت�ؤمن احرتام حقوقهم وفر�ضية الرباءة ،ومنها على وجه اخل�صو�ص:
 .أ�ضمان حق زيارة املحامني ملوكليهم ح�سب القانون واالنفراد بهم يف غرف متكنهم من تبادل الأوراق وامل�ستندات.
 .ب�إ�ستحداث العقوبات البديلة لل�سجن يف قانون العقوبات من الوجهة التنفيذية العملية (مث ًال :الأ�شغال للمنفعة
العامة �أو الغرامات النقدية �أو دفع تعوي�ض �إ�ضايف لل�ضحية �أو ذويها �أو اتخاذ التدابري الإحرتازية كاحلجز يف م�أوى
�إحرتازي �أو العزل يف م�ؤ�س�سة للت�شغيل �أو احلجز يف دار للت�شغيل� ،أو التدابري املقيدة للحرية كمنع الإقامة �أو اخل�ضوع
لدورات تدريبية �أو اخل�ضوع للمعاجلة الطبية �أو النف�سية �أو الت�أنيب والن�صح �أو �إطالق ال�سراح امل�شروط �أو املراقبة
الإجتماعية.
 .جتعديل قانون الإنتخابات لإيجاد �إطار تنفيذي يتيح للموقوفني �إحتياطي ًا (واملحكومني غري املج َّردين من حقوقهم
املدنية) ممار�سة حق الإنتخاب يف ال�سجون.

ثالثاً :تخفي�ض مدة ال�سجن يف الظروف املنا�سبة

1-1التطبيق املنتظم لقانون تنفيذ العقوبات (القانون  ،)2002/463الذي من �ش�أنه �إخالء عدد من النزالء (يقدر بـ � 20أو
 %25من النزالء املحكومني) .فمن �ش�أن ح�سن تطبيق هذا القانون لي�س احلد من الإكتظاظ فح�سب ،بل توفري احلوافز
الإيجابية ال�ضرورية �أي�ض ًا لتح�سني �سلوك النزالء وحت�سني ظروف �إعادة انخراطهم يف املجتمع.
2-2تعديل قانون العقوبات يف عدد من املجاالت ،وتعديل وتطوير قانون تنفيذ العقوبات املفيدة لتطوير ال�سيا�سات العقابية
املنا�سبة مع احلد من �إكتظاظ ال�سجون ال �سيما لإعتماد ما يلي:
 .أ�إن�شاء م�ؤ�س�سة قا�ضي تنفيذ العقوبات الذي يتفرغ ل�ش�أن تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية والفرعية والبديلة التي
حتكم بها املحاكم (مبا فيها قرارات التوقيف االحتياطي) وي�سهر على خروج النزالء دون �إبطاء عند االنتهاء من
تنفيذ العقوبة؛
 .بحتديد �سنة احلب�س ب�أقل من � 12شهر ًا (مث ًال � 9أ�شهر)؛
 .جو�ضع حد �أق�صى ل�سنوات احلب�س يف عقوبات احلب�س امل�ؤبد� ،أو ال�سماح للنزالء بالإ�ستفادة من قانون تنفيذ العقوبات
وفق ًا ملا كانت ن�صت عليه املادة ( )173من قانون العقوبات القدمي.
 .دتعديل جرائم املخدرات للف�صل بدقة بني جرمي الإجتار والرتويج.

رابعاً :ت�صنيف النزالء

1-1الف�صل الكامل يف ال�سجن بني النزالء املحكومني واملوقوفني احتياطي ًا الذين يفرت�ض القانون براءتهم حتى �صدور القرار
الق�ضائي النهائي.
2-2و�ضع النزالء املحكومني بجرائم مماثلة بع�ضهم مع بع�ض ،وعدم اخللط بني املحكومني بجرائم خطرية (مث ًال :القتل �أو
الإغت�صاب �أو ال�سرقة) و�سائر املحكومني (مث ًال :حترير �شيك دون ر�صيد �أو �إ�ساءة الأمانة) والأخذ بالإعتبار ،بالن�سبة
لت�صنيف النزالء ،جمموعة من العنا�صر منها نوع اجلرمية وخطورتها والطبيعة النف�سية لل�سجني وظروف اجلرمية.
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�أ .الأحداث:

�إخالء جميع ال�سجون و�أماكن التوقيف من الأحداث (خا�صة ق�سم الأحداث يف �سجن رومية) و�إيداعهم ح�صر ًا يف
امل�ؤ�س�سات العقابية والت�أديبية والإ�صالحية اخلا�صة بهم.
بناء دار مالحظة جديدة وحديثة لإ�ستقبال الأحداث املوقوفني لأن دار املالحظة احلالية يف حملة احلدث قدمية العهد
واملوا�صفات وال تزال م�شغول ًة من قبل قوى الأمن الداخلي (معهد الوروار).

ب .الن�ساء:

بناء �سجون للن�ساء تتوافق مع املعايري العقابية احلديثة على �أن ت�شتمل على مرافق �صحية وجتهيزات لت�أمني العناية
بال�سجينات احلوامل قبل الوالدة وبعدها ،وال�سماح لهن برعاية �أطفالهن الر�ضع داخل ال�سجن ملدة عامني على الأقل.

ج .احلاالت اخلا�صة:

الت�شدد يف تطبيق القواعد املتعلقة ب�إخالء جميع ال�سجون و�أماكن التوقيف من املدمنني على املخدرات واملر�ضى
العقليني وو�ضعهم يف مراكز خا�صة بهم (قد تكون �أق�سام ًا خا�صة �ضمن ال�سجن املركزي) ملعاجلتهم من الإدمان �أو
من املر�ض العقلي وت�أهيلهم.

د .الأجانب:

العمل على ترحيل النزالء الأجانب فور االنتهاء من مدة �سجنهم� ،أو �إعادتهم �إلى احلرية دون �إبطاء.
ت�سليم النزالء الأجانب �إلى �سجون بالدهم متى �أمكن ،وبنا ًء على طلبهم ،وح�سب توافر الإتفاقات الق�ضائية بهذا
ال�ش�أن (مثل اتفاق التعاون الق�ضائي اللبناين ال�سوري).

خام�ساً :توفري احلاجات الأ�سا�سية

1-1توفري املتطلبات الأ�سا�سية ال�ضرورية مثل متطلبات ال�صحة العامة ،ال �سيما :التهوية والنظافة وماء ال�شرب واملاء ال�ساخن
للإ�ستحمام مع �أوقات منا�سبة لذلك واملراحي�ض والأ�س ّرة والبطانيات وامللب�س الالئق.
2-2حت�سني جودة الطعام وكيفية جتهيزه وتوزيعه وتناوله (�أماكن خا�صة بالأكل) ،على �أن يكون ذلك �إما عرب ت�أهيل النزالء
لأداء هذا العمل حتت �إ�شراف ورقابة �إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية� ،أو تلزميه �إلى الإدارة التي ت�ؤمنه لعنا�صر اجلي�ش� ،أو عرب
تلزميه �إلى م�ؤ�س�سات مدنية خا�صة �ضمن �شروط ت�ضمن ال�شفافية يف التعاقد واجلودة يف التنفيذ والتوفري يف التكلفة.
3-3توفري �أماكن عامة وخا�صة منا�سبة وم�ؤهلة لأ�صحاب الإعاقات احلركية عم ًال بالقانون ( )220اخلا�ص بحقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.

�ساد�ساً :ال�صحة اجل�سدية والعقلية

1-1العمل على �أن تتوافر يف جميع ال�سجون خدمات �صحية وقائية وعالجية طبية ج�سدية ونف�سية منا�سبة؛ مبا يف ذلك توفري
الأدوية واملواد ال�صيدالنية الالزمة ،ومركز خا�ص مبعاجلة الإدمان على املخدرات والت�أهيل ،وعيادة متكاملة بوجود دائم
للأطباء واملمر�ضني (ب�شكل كامل يف النهار وملعاجلة احلاالت الطارئة لي ًال) ،قادرة على معاجلة �أكرث احلاالت العادية مبا
فيها �إجراء اجلراحات الب�سيطة �أو العاجلة وبع�ض الفحو�صات الطبية والإ�شعاعية.
2-2تطوير التعاون مع وزارة ال�صحة و�سائر امل�ست�شفيات العامة واخلا�صة وجمعية ال�صليب الأحمر اللبناين ،وزيادة عدد
وال�سوق يف حاالت الطوارئ للت�سريع يف العالج
الأ�س ّرة املتفق على �إ�ستعمالها للنزالء ،وتب�سيط �أ�صول و�شروط املرا�سالت َّ
الطبي خارج ال�سجن.
3-3مكافحة �آفة املخدرات والأدوية املهدئة للأع�صاب يف ال�سجون مكافحة �صارمة وجدية.
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�سابعاً :الأن�شطة الرتبوية

�1-1إ�ستحداث برامج تربوية خا�صة مبحو الأمية وبت�أمني م�ستويات التعليم العامة للنزالء الذين مل تتوافر لهم �إمكانية التح�صيل
العلمي االبتدائي والتكميلي (مع تركيز خا�ص على الأحداث)؛ وتعميم جتربة م�ساعدة النزالء على �إكمال حت�صيلهم
املدر�سي واجلامعي وتقدمي االمتحانات الر�سمية واخلا�صة داخل ال�سجن.
2-2تزويد كل �سجن مبكتبة ت�ضم قدر ًا وافي ًا من الكتب واملجالت وال�صحف اليومية ،وال�سماح للنزالء ب�أخذ الكتب �إلى غرفهم،
وتزويد جميع ال�سجون ب�أجهزة التلفزيون والكمبيوتر؛ على �أن يتالءم ا�ستعمال و�سائل الإعالم والرتفيه تلك مع اخلطط
الإ�صالحية اخلا�صة ب�أنواع اجلناة املختلفة.
�3-3إدخال مادتي الرتبية املدنية والرتبية الدينية �ضمن املناهج التعليمية اخلا�صة بال�سجون.
4-4تطوير برامج التثقيف الفني (كاملو�سيقى وامل�سرح والر�سم واملهارات الفنية).

ثامناً :الأن�شطة الريا�ضية

1-1ال�سماح جلميع النزالء مبمار�سة حق ال َّت َنزُّه وممار�سة التمارين والألعاب الريا�ضية املنا�سبة يف الهواء الطلق متعر�ضني
لل�شم�س ،وذلك لثالث �ساعات يومي ًا على الأقل دون قيود ،على �أن توفر من �أجل ذلك الأمكنة واملرافق املنا�سبة.
2-2تعديل الأنظمة لإتاحة �إم�ضاء وقت �أقل يف غرف الإقامة و�أطول يف خارجها.

تا�سعاً :العمل داخل ال�سجن

�1-1إن�شاء الأعمال والن�شاطات يف ال�سجون على �أن يعود ريعها املايل للنزالء ولإدارة ال�سجن ،و�أن توفر من �أجل ذلك املعامل
وامل�شاغل والأمكنة واملن�ش�آت املنا�سبة ،و�إلغاء الر�سوم املفرو�ضة يف هذا املجال.
2-2تنظيم دورات تدريبية على مهارات مفيدة لدخول �سوق العمل ت�ساعد النزالء على ح�سن الإنخراط يف املجتمع بعد تنفيذ
العقوبة ،والتعاون يف هذا املجال مع الهيئات واملنظمات املهنية.

عا�شراً :حرية العقيدة وممار�سة ال�شعائر الدينية

ال�سهر على �أن يتوافر للنزالء يف جميع ال�سجون احلق ب�أداء الفرو�ض الدينية والروحية ،وحق رجال الدين من خمتلف الطوائف
واملذاهب بدخول ال�سجون ،مبا يف ذلك ح�ضور ال�صلوات املقامة يف ال�سجن وحيازة الكتب ال�سماوية وكتب ال�صلوات.

حادي ع�شر :الزيارات واالت�صال بالعامل اخلارجي

1-1اعتماد �أ�صول الئقة لدخول الزوار �إلى ال�سجون ،و�إجراء اللقاءات يف �أماكن الئقة وتعميم جتربة «قاعة املواجهات العائلية»
املعمول بها يف مبنى املحكومني يف �سجن رومية على جميع ال�سجون.
2-2العناية بكل ما ي�ساهم يف توا�صل النزالء مع العامل اخلارجي وال �سيما ت�سهيل االت�صال بذويهم وبالأ�صدقاء ذوي ال�سرية
احل�سنة على فرتات منتظمة؛ على �أن يكون هذا الإت�صال ب�أي من و�سائل املرا�سلة �أو الهاتف �أو بتلقي الزيارات على ال�سواء.
3-3تعميم جتربة االت�صال بوا�سطة الهاتف (البطاقات املدفوعة �سلف ًا) يف �إطار �سيا�سة عقابية مدرو�سة (مثال :لت�شجيع ذوي
ال�سرية احل�سنة).
4-4ال�سماح بالبقاء مع ال�سجني ملن ي�أتي من �أماكن بعيدة �أكرث من ( )15دقيقة ومتديد �ساعات اللقاءات حتى ال�ساعة اخلام�سة
بعد الظهر.
5-5ت�سهيل زيارة املوقوفني �إحتياطي ًا عرب ت�أمني وجود ق�ضاة يف ال�سجون املركزية ،ال �سيما يف �سجن رومية.
التن�صت املرئي �أو امل�سموع.
6-6تخ�صي�ص غرف منا�سبة الختالء املحامني مبوكليهم املوقوفني �أو املحكومني ،خالية من �أدوات ُّ
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ثاين ع�شر� :إدارة ال�سجون

1-1تطوير نظام ال�سجون اللبناين ال�صادر عام  1949جلعل تنفيذ العقوبة يبد�أ مبرحلة فح�ص وت�صنيف املحكوم عليهم بغية
حتديد املعاملة العقابية لكل حمكوم عليه مبا يالئم �شخ�صيته وي�ساعد على تقوميها؛ مرور ًا مبرحلة ثانية ت�شمل :الرعاية
ال�صحية والنف�سية والإجتماعية احلديثة للنزالء ،تدريب ًا مهني ًا وت�شجيع النزالء على العمل ،نظام ت�أديب ومكاف�آت ين�سجم
مع الأهداف الت�أهيلية ،تعديل م�سار تنفيذ العقوبة من قبل الق�ضاء وفق ًا لتجاوب املحكوم عليه مع العملية الت�أهيلية؛ و�صو ًال
�إلى املرحلة الأخرية وهي ت�أمني رعاية الحقة للمفرج عنهم لت�سهيل �إعادة �إندماجهم يف املجتمع.
2-2ا�ستمرار العمل على �إحلاق �إدارة ال�سجون بوزارة العدل وفق ًا لأحكام القانون ولإتفاق الوزارتني املعنيتني .والعمل يف هذا
الإطار على ح�سن االتفاق يف �ش�أن التعاون مع �سائر الوزارات الأخرى التي ميكن �أن تعاون وزارة العدل يف �إدارة ال�سجون،
ال �سيما وزارتي الداخلية والدفاع لتحديد الأ�صول امل�ؤقتة �أو الدائمة املتعلقة باحلرا�سة الأمنية داخل ال�سجن وخارجه.
�3-3إلى حني حتقيق انتقال الإدارة الكامل �إلى وزارة العدل البحث جدي ًا يف �إمكانية �إيالء �صالحية �إدارة جميع ال�سجون،
مبا فيها النظارات� ،إلى هيئة عامة م�ستقلة تخ�ضع لو�صاية وزارة العدل ،تكون برئا�سة قا�ض وع�ضوية ممثلني عن �سائر
الوزارات والإخت�صا�صات املعنية بح�سن �إدارة ال�سجون ،ومنها الداخلية وال�صحة وال�ش�ؤون الإجتماعية والرتبية والعمل
واخلارجية والثقافة وال�شباب والريا�ضة ،وممثلني عن نقابتي املحامني وهيئات املجتمع املدين العاملة يف جمال تطوير
واقع ال�سجون .تعني هذه الهيئة مديرين متخ�ص�صني لل�سجون املختلفة تعاونهم جلنة من ذوي االخت�صا�صات املختلفة
الالزمة حل�سن �إدارة ال�سجون.
4-4يف مطلق الأحوال ،و�أي ًا كانت التدابري الت�شريعية وامل�س�ؤوليات الإدارية املتعلقة بال�سجون ،يجب تطوير تخ�ص�ص اجلهاز
امل�س�ؤول عن �إدارة وحرا�سة ال�سجون ومهنيته وعديده وعتاده مبا فيه �إن�شاء معهد لإعداد وتدريب الإداريني واملوظفني
واحلرا�س ،وتوفري احلوافز الوظيفية واملالية له�ؤالء ،وجتهيزهم بجميع ما تتطلبه ت�أدية مهماتهم (ال �سيما الأ�سلحة
املنا�سبة وكامريات املراقبة ،وبوابات التفتي�ش الإلكرتونية ،و�أجهزة ال�سكانر لتفتي�ش املواد الداخلة واخلارجة من
ال�سجون).
�5-5إلى حني تطوير �إدارة ال�سجون ،عقد اتفاقات التعاون بني وزارة الداخلية مع الوزارات املخت�صة لأداء خدمات خا�صة يف
ال�سجون ،كل يف �إطار �إخت�صا�صاته (مثال :ال�صحة ،الرتبية ،ال�ش�ؤون الإجتماعية).
6-6توحيد �إدارة ال�سجون من قبل جهة واحدة مهنية متخ�ص�صة ودائمة ،و�إلغاء تعدد اجلهات (ال �سيما وزارة الدفاع ،والق�سم
التابع حاليا لفرع املعلومات يف �سجن رومية).
�7-7إلى حني و�ضع القانون اجلديد و�إن�شاء الهيئة امل�ستقلة ،االتفاق مع من يلزم من املوظفني واملتعاقدين واملتطوعني امل�س�ؤولني
عن القطاعات الإدارية املختلفة (مث ًال :املمر�ضون وامل�ساعدون الإجتماعيون والأ�ساتذة واملعلمون الأكادمييون واملهنيون
ومفت�شات ل�سجون الن�ساء) ،وتطوير قدرات ومهارات وكفاءة الطاقم امل�س�ؤول عن �إدارة ال�سجون عرب دورات تدريبية
منتظمة خا�صة بالن�سبة للمهارات املتعلقة ب�إدارة ال�سجون والتعامل مع النزالء ومع ذويهم.
�8-8إ�ستمرار التعاون ب�إيجابية مع هيئات املجتمع الأهلي والديني واملدين املختلفة املعنية بال�سجون ،وتطوير هذه العالقات.
�9-9إن�شاء جهاز� ،ضمن �إدارة ال�سجون ،متخ�ص�ص ب�إعادة الإدماج االجتماعي للمفرج عنهم يتولى ،بالتعاون مع هيئات
املجتمع املدين ،حت�ضري النزالء ملرحلة ما بعد الإفراج وم ّد املحتاجني منهم بامل�ساعدة املادية والإجتماعية املمكنة( .مثل:
امل�صاحلة مع العائلة و�إيجاد امل�سكن امل�ؤقت �أو العمل املنا�سب �أو ت�أمني متابعة الدرا�سة).
�1010إن�شاء وحدة للدرا�سات �ضمن الهيكلية الإدارية اجلديدة لل�سجون ،تتولى �إجراء البحوث العقابية املختلفة وخا�صة :تقييم
عمل ال�سجون ومدى جناحها يف وظائفها ،وحتديد ال�صعوبات التي تعيق الإ�صالح العقابي وتقدمي املقرتحات املنا�سبة
لتح�سني �أداء امل�ؤ�س�سات العقابية.
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ثالث ع�شر :الت�أديب وحق التقدم بال�شكاوى

1-1و�ضع �آليات و�أ�صول قانونية وا�ضحة لكيفية �إنزال اجلزاءات الت�أديبية بحق النزالء الذين ي�سيئون الت�صرف يف ال�سجن
تبد�أ ب�ضبط املخالفة والتحقيق بها مع �إتاحة الفر�صة لل�سجني يف الدفاع عن نف�سه بوا�سطة حمام �إذا لزم الأمر ،ومن
َث َّم املحاكمة من قبل جهات �إدارية عليا غري اجلهات التي قامت ب�ضبط املخالفة والتحقيق بها ،وحتديد �أ�صول و�شروط
ا�ستئناف املحاكمات الت�أديبية.
تظلم النزالء من �سوء املعاملة ،والتزام وقف ممار�سات التعذيب بجميع �أ�شكالها ،وفتح حتقيقات
2-2تب�سيط �أ�صول و�شروط ّ
جدية ب�ش�أن كل �شكوى بهذا ال�صدد ،ومالحقة كل م�س�ؤول حمتمل عن �ضرب من �ضروب التعذيب وحماكمته (وعدم
االكتفاء بالتدابري الت�أديبية عندما يقت�ضي الأمر �إحالة التحقيق �أمام الق�ضاء).

رابع ع�شر :الرقابة والتفتي�ش

1-1تعزيز التفتي�ش والرقابة الأمنية والإدارية والق�ضائية ب�شكل دوري ومنهجي وفعال على ال�سجون ،خا�صة تلك التي تقع
�ضمن م�س�ؤولية النيابات العامة ،و�إجراء جردة دورية على املوقوفني مل�صلحتها.
2-2تعزيز الرقابة النيابية على ال�سجون عرب زيارات دورية عليها والعمل على و�ضع ون�شر تقرير عن هذه الزيارات تبني واقع
ال�سجون.
3-3الإ�سراع يف ت�أ�سي�س وت�شكيل جلنة و�آليات الوقاية من التعذيب املخولة لزيارة ال�سجون �إنفاذا لإلتزامات لبنان مبوجب
الربوتوكول الإختياري الأول لإتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب.
4-4ت�شجيع �إ�ستمرار التعاون مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر على زيارة جميع ال�سجون اللبنانية ،وو�ضع التقارير اخلا�صة
املتعلقة بتلك الزيارات �إلى اجلهات املخت�صة.
�5-5إ�ستمرار التعاون مع اللجنة الدولية التابعة للجنة مناه�ضة التعذيب لدى الأمم املتحدة ودعوة احلكومة �إلى ن�شر تقريرها
الأول املنجز عقب زيارتها �إلى لبنان �صيف العام .2010
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 .6عقوبة الإعدام
 -1جمل�س النواب
.

.

أالت�صديق على الربوتوكول الإختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية( .م.ق)
بالنظر يف �إلغاء عقوبة الإعدام واالكتفاء بعقوبة احلب�س امل�ؤبد ،ويف اجلرائم الأكرث خطورة عقوبة احلب�س امل�ؤبد غري
القابلة لال�ستفادة من التخفي�ض( .م.ق)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.

.

أاال�ستمرار يف �سيا�سة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام املطبقة واقعي ًا من قبل ال�سلطات واعتماد قرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة رقم ( )62/149ب�ش�أن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام( .م.ق)
بالتوعية الإعالمية على �ضرورة هذه التعديالت مع �إبراز فوائدها والإ�ضاءة على م�ساوئ عقوبة الإعدام و�إجراء مقارنات
بني الإثنتني و�إظهار ا�ستطالعات الر�أي والإح�صاءات املجراة يف الدول التي �ألغت عقوبة الإعدام لتكوين ر�أي عام م�ؤيد
لإلغاء عقوبة الإعدام ويكون ذلك عرب عمل م�شرتك بني وزارة العدل ووزارة الإعالم( .م.م)
ججتهيز �أماكن �إقامة املحكوم عليهم بالعقوبات امل�ؤبدة يف �أق�سام ذات حرا�سة م�شددة ،ل�ضمان عدم فرارهم ول�ضمان ما
يبديه ذوي ال�ضحايا من خ�شية فرار املجرمني ،وبالتايل �ضمان حتقيق تنفيذ العقاب( .م.م)

 -3الق�ضاء

�إلى حني املوافقة على �إلغاء عقوبة الإعدام ،ح�صر تطبيقها على اجلرائم الأكرث خطورة وفق ًا للت�شريع النافذ وقت ارتكاب
اجلرمية ،تبع ًا اللتزامات لبنان مبوجب املادة ( )6فقرة ( )2من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وفق ر�أي
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف التعليق رقم ( )6حول املادة ( )6وحول تو�صياتها �إلى لبنان يف العام ( .1977م.ق)
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 .7حرية الر�أي والتعبري والإعالم
 -1جمل�س النواب
.

.

.

.

.

أ�إقرار اقرتاح القانون «احلق يف الو�صول �إلى املعلومات»( .م.ق)
بتعديل قانون املطبوعات وقانون البث التلفزيوين والإذاعي وقانون االنتخاب و�سائر الن�صو�ص املتّ�صلة بحرية التعبري
والر�أي والإعالم لإلغاء الأحكام املجحفة بهذه احلرية ،ومنها( :م.م)
•رفع القيود عن حرية ت�أ�سي�س و�سائل الإعالم املطبوعة وحرية ن�شاطها ،ال �س ّيما ما يتعلق بتحرير تراخي�ص و�سائل
الإعالم واالكتفاء بنظام العلم واخلرب� ،أي الت�صريح بت�أ�سي�س و�سيلة الإعالم �إلى ال�سلطات يف مهلة معينة و�ضمن
�شروط يح ّددها القانون بد ّقة ،جلهة تفا�صيل هوية امل�ؤ�س�سني وعناوينهم و�أمكنة العمل �إ�ضافة �إلى �شروط تقنية
حجة لتعطيل
حتافظ على جودة ونوعية البثّ الإذاعي والتلفزيوين تكون وا�ضحة حتى ال تتّخذ من هذه ال�شروط ّ
عملية الت�أ�سي�س.
•�إعادة تنظيم مهنة ممتهني الإعالم لزيادة م�ستوى احلمايات التي يتمتعون بها وتو�ضيح من هو املق�صود بعبارة
«ال�صحايف» يف قانون املطبوعات و»الإعالمي» يف قوانني الإعالم ك�سبيل �إلزامي ووا�ضح لإيالئهم احلماية القانونية
الالزمة.
6
•تو�ضيح وحتديد العبارات العامة الواردة يف الن�صو�ص اجلزائية بدقة ،ال �سيما تلك املتعل ّقة بتعكري ال�سالمة العامة
وامل�س بال�شعور الديني 7و�إثارة النعرات الطائفية 8وامل�س بوحدة البالد 9و�سيادة الدولة وا�ستقاللها واملكانة املالية
ّ
13
12
11
10
ّ
للدولة
واحل�ض على االقتتال بني عنا�صر الأمة والتحقري والقدح والذم .
•تعديل هيكلية املجل�س الوطني للإعالم و�إيال�ؤه �صالحيات تقريرية ال ا�ست�شارية وحقّ مراجعة الق�ضاء ،وفك الت�شابك
يف ال�صالحيات مع وزير الإعالم وتو�ضيح عالقته به – يف حال الإبقاء على وزارة الإعالم  -و�إعادة النظر بطريقة
تعيني الأع�ضاء فيه من دون ت�أثري املتن ّفذين ال�سيا�سيني وتعزيز �إ�ستقالليتهم (تعيني حاكم من النقابات املعنية بحرية
الإعالم ومهنيي القطاع و�أهل الفكر).
ج�إعادة تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع من النواحي التقنية من خالل ت�سجيل املوجات التلفزيونية والإذاعية يف املكتب
الدويل لالت�صاالت وتنظيم كيفية تركيب جتهيزات البثّ وهوائيات الإر�سال وتقوية البثّ  ،تنظيم البثّ املر ّمز الغارق يف
فو�ضى كبرية اليوم وتنظيم تركيب ال�صحون الالقطة وطرق ا�شرتاك امل�ستفيدين منها( .م.م)
دنزع �صالحية وقف و�سائل الإعالم عن البثّ من جمل�س الوزراء ووزير الإعالم وح�صرها مبحكمة املطبوعات بعد تعديل
ت�سميتها �إلى «املحكمة الناظرة بق�ضايا الإعالم والتعبري» وتو�سيع �صالحياتها حتى يدخل يف اخت�صا�صها الإعالمي النظر
يف ق�ضايا العامل يف م�ؤ�س�سة مرئية �أو م�سموعة والكاتب وامل�سرحي وال�شاعر وال�سينمائي واملغ ّني و�سائر الفنانني والف ّنيني،
وتالي ًا توفري احلماية القانونية والق�ضائية لتلك الفئة( .م.م)
هتو�ضيح املخالفات التي قد ت�ؤدي �إلى وقف و�سائل الإعالم عن البثّ وح�صرها باملخالفات اجل�سيمة وفق نظام متد ّرج يف
العقوبات ،يبد�أ بالغرامات الب�سيطة �إلى الغرامات امل�ضاعفة �إلى الإقفال امل�ؤقت للو�سائل الإعالمية على �أن ينح�صر النظر
بها يف الق�ضاء( .م.م)

	6املادتني  322و 323من قانون العقوبات و�سواهما.
	7املادة � 473إلى املادة  475من قانون العقوبات و�سواها.
	8املادتني  295و  317من قانون العقوبات و�سواهما.
	9املادة  302من قانون العقوبات و�سواها.
	10املادتني  297و  319من قانون العقوبات و�سواهما.
	11املادتني  308و  317من قانون العقوبات و�سواهما.
	12املواد  383و  385و 386من قانون العقوبات واملادة  22املر�سوم اال�شرتاعي  77/106واملادة  35من القانون  94/382و�سواها.
	13املادة � 385إلى املادة  389من قانون العقوبات و�سواها.
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و�إلغاء وزارة الإعالم و�إعادة النظر مبلكية و�سائل الإعالم احلكومية مبا فيها التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء على الوجه
املف�صل يف املحور ال�سابق ونقل عدد من �صالحياته �إلى امل ّدعي العام التمييزي �أو امل ّدعي العام اال�ستئنايف كما احلال يف
ّ
�صدد املنا�شري( .م.م)
ت�ضم ممثلني عن الأمن العام والوزارات والإدارات والهيئات غري احلكومية
ز�إن�شاء هيئة رقابية م�ستقلة وذات اخت�صا�ص ّ
املعنية (وزارات الثقافة ،الرتبية ،اخلارجية ،الإعالم املرئي وامل�سموع ،نقابات ال�صحافة واملحررين والفنانني واملركز
الوطني لل�سينما) وحتديد وح�صر الأ�س�س القانونية التي ميكن �أن جتري الرقابة على �أ�سا�سها وفق �صياغة ال ترتك جما ًال
وا�سع ًا للت�أويل والإ�ستغالل ال�سيا�سي( .م.م)
ححتديد العقوبات والتدابري التي يجوز �إعتمادها بنتيجة الرقابة ب�شكل متوازن ووا�ضح وتدريجي� ،إ�ضافة �إلى �آليات فعالة
لإ�ستئناف تلك القرارات( .م.م)
املوظفني التي تق ّيد حقّ ّ
ط�إلغاء الأحكام الواردة يف �أنظمة ّ
املوظف يف الكتابة يف املو�ضوعات العامة ،وحظر فر�ض العقوبات
الت�أديبية لهذا الغر�ض( .م.م)
يت�سهيل عملية �إن�شاء نقابة �إلزامية وفاعلة للعاملني يف الإعالم املرئي وامل�سموع وحتديد �شروط االنت�ساب واالنتخاب بد ّقة
التع�سفي من اخلدمة يف
يف جميع النقابات املهنية ومنح املنت�سبني �إليها ح�صانة بوجه املالحقة القانونية وال�صرف ّ
امل�ؤ�س�سات الإعالمية( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.

.
.

.
.
.
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معجلة ومعايري حم ّددة( .م.م)
أح�صر �صالحية منع �إدخال املطبوعات الأجنبية بالق�ضاء  -ال بوزير الإعالم -وفق �أ�صول ّ
بالتعميم بعدم التحقيق مع الإعالميني من قبل معاوين ال�ضابطة العدلية (ال�شرطة �أو جهاز املعلومات واال�ستق�صاء)
م�سجل ميكن النيابة العامة طلب ت�سل ّمه
خ�صو�ص ًا �أنه ال يوجد يف هذه احلالة �ضبط للمواد اجلرمية بل هناك �شريط ّ
عندما ت ّدعي على الإعالمي وحتيله �إلى قا�ضي التحقيق( .م.م)
ج ّ
كف يد دوائر الأمن العام واملباحث اجلنائية عن الرقابة على امل�سرح والكتب واملجالت والأفالم و�أقرا�ص املعلوماتية
و�سواها من و�سائل التعبري و�إلغاء جميع الن�صو�ص التي تويل دوائر الأمن العام هذه ال�صالحية �أينما وردت( .م.م)
دتنظيم الإعالن و�شفافية متويل و�سائل الإعالم ومنع الإحتكار الإعالين عرب تب ّني �إقرتاحات اللجنة الوطنية لإعداد قانون
الإنتخابات برئا�سة الوزير ال�سابق ف�ؤاد بطر�س نظر ًا ملا �أتت عليه من �شمول وما اقتب�سته من القوانني الأجنبية املتقدمة
على �صعيد حرية التعبري املنظم( .م.م)
هتنظيم الإح�صاءات وفق املعايري الدولية وتنظيمها مبوجب ت�شريع ّ
ينظم م�صادر التمويل واجلهة طالبة اال�ستطالع وهدف
الإ�ستطالع ،وطريقة و�ضع �أ�سئلة اال�ستطالع واال�ستمارة املتّ�صلة به( .م.م)
وتنظيم م�ساحات و�أماكن للن�شر يف الأماكن العامة( .م.م)
زتنظيم �إ�ستعمال الإنرتنت خ�صو�ص ًا حلماية الأطفال( .م.م)
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 -1جمل�س النواب
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أالت�صديق على الإتفاقية رقم ( )87لعام  1948ال�صادرة عن «منظمة العمل الدولية» واخلا�صة باحلرية النقابية وحماية
حق التنظيم النقابي ،دون �أي حتفظ ،ال �سيما بالن�سبة للمادة الثانية منها التي تن�ص على �أنه« :للعمال و�أ�صحاب العمل
دون متييز من �أي نوع احلق يف �إن�شاء ما يختارونه هم �أنف�سهم من منظمات ولهم كذلك دون �أن يرتهن ذلك بغري قواعد
املنظمة املعنية احلق يف االن�ضمام �إلى تلك املنظمات وذلك دون ترخي�ص م�سبق»( .م.ق)
بتعديل قانون العمل اللبناين لتتفق �أحكامه املتعلقة بت�أ�سي�س و�إدارة اجلمعيات مع �أحكام الد�ستور واالتفاقية رقم ()87
ول�سائر املعايري الدولية والعربية ذات ال�صلة بحرية اجلمعيات واحلرية النقابية( .م.ق)
جالت�شبث باملبادئ التي ت�ضمنها قانون اجلمعيات ال�صادر �سنة  ،1909والكف عن الدعوات لإ�ستبداله بقانون جديد
«ع�صري» �أو بقانون خا�ص بالأحزاب ال�سيا�سية ،يخ�شى منه �أن يكر�س الأخطاء وخمالفات املمار�سة التي تنتهك حرية
اجلمعيات والقانون ولي�س العك�س( .م.ق)
دبعد الت�أكد من ح�سن تطبيق قانون اجلمعيات النافذ ،ميكن العمل على �إدخال بع�ض التعديالت الالزمة عليه لتح�صني
حرية اجلمعيات وتفعيل عملها ،بعد �إ�شراك وا�سع ملمثلني عن جميع قطاعات تلك اجلمعيات .ومن هذه التعديالت
املقرتحة ،على �سبيل املثال :تخفي�ض �سن االنت�ساب �إلى اجلمعيات من � 20إلى � 18سنة( .م.ق)
ه�إف�ساح املجال �أمام قيام اجلمعيات من دون �أن ترتبط قانونيتها بال�ضرورة مبوجب الإعالم عن ت�أ�سي�سها( .م.ق)
ومن الناحية املالية ،ينبغي العمل على حتقيق الآتي:
ّ
للتملك وقبول الهبات والتربعات( .م.ق)
•تطوير الن�صو�ص وتو�ضيح الأحكام بالن�سبة مل�صادر التمويل وتو�سيع الأهلية
•معاجلة مو�ضوع اال�شرتاكات بحدودها الق�صوى ومعدالتها( .م.ق)
زتعديل املادة ( )22من املر�سوم رقم ( )5734تاريخ ( 1994/10/20تنظيم وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية) وفق م�شروع
املر�سوم املرفق فيما ي�أتي لتتوافق مع مبد�أ حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات و�أ�صول حلها و�إلى حني حتقيق ذلك ،دعوة وزارة
ال�ش�ؤون الإجتماعية �إلى االمتناع عن التدخل يف ت�أ�سي�س اجلمعيات التي تعنى بال�ش�ؤون الإجتماعية ويف حلها ،على �أن يبقى
لها ،بطبيعة احلال ،ملء احلرية يف حتديد الأ�صول واملعايري التي ُيفرت�ض توافرها يف اجلمعيات ك�شرط للتعامل معها.
(م.ق)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات الر�سمية
.

.

أ�إلى حني تنزيه الت�شريع اللبناين عن جميع الأحكام واملمار�سات املنافية للحرية النقابية ،ندعو الإدارة والق�ضاء ،يف جميع
ممار�ساتهما� ،إلى �إعمال مبد�أ احلرية النقابية �إلى �أق�صى احلدود املمكنة وتف�سري القوانني والقواعد النافذة املخالفة
لتلك احلرية تف�سري ًا �ضيق ًا( .م.ق)
بمطالبة الإدارة العامة بح�سن تطبيق الد�ستور وقانون اجلمعيات تطبيق ًا دقيق ًا والإقالع عن املخالفات املتمادية لها خا�صة
فيما يتعلق بالأحكام وبالأ�صول التالية:
•الت�شبث مببد�أ الت�أ�سي�س احلر من دون احلاجة �إلى الرتخي�ص امل�سبق عرب نظام «بيان الإعالم – العلم واخلرب»،
ووقف املمار�سات واملخالفات امل�ؤدية عملي ًا �إلى حتويل النظام القانوين اللبناين �إلى نظام «الرتخي�ص امل�س َّبق»
املخالف للد�ستور( .م.ق)
•ت�سهيل �أ�صول تقدمي بيانات الإعالم �إلى مراكز املحافظات بالإ�ضافة �إلى وزارة الداخلية ،ووقف املمار�سات املخالفة
امل�ؤدية عملي ًا �إلى ح�صر تقدمي تلك البيانات بوزارة الداخلية( .م.ق)
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•عدم ربط ت�أ�سي�س اجلمعيات �أو ت�سليم �إي�صاالت «العلم واخلرب» بالتحقيقات التي قد جتريها الأجهزة الأمنية �أو
الإدارية املختلفة( .م.ق)
•و�ضع �ضوابط زمنية تتعلق مبوجب ت�سليم �إي�صال العلم واخلرب ،بحيث �إذا انق�ضى �أ�سبوع مث ًال على �إيداع بيان
الإعالم دون �أن حتال اجلمعية �إلى جمل�س الوزراء لتقرير حلها ،ف ُي َع ُّد ذلك الإي�صال معطى حكم ًا( .م.ق)
•�إن�شاء �سجل خا�ص باجلمعيات يف مركز كل حمافظة على غرار ال�سجل التجاري ،يتولى تلقي بيانات الإعالم املتعلقة
بت�أ�سي�س اجلمعيات وجميع امل�ستندات الواجب تقدميها من اجلمعيات �إلى الإدارة وت�سليم الإفادات الالزمة .ويقوم
قا�ض� ،إ�ستناد ًا �إلى املادة ( )19من قانون اجلمعيات التي تويل
هذا ال�سجل اخلا�ص مبهماته با�ستقاللية وب�إ�شراف ٍ
�إلى وزارة العدل بالإ�ضافة �إلى وزارة الداخلية مهمة الإ�شراف على اجلمعيات( .م.ق)
•العمل على تثقيف اجلمعيات وامل�س�ؤولني فيها واملواطنني على العموم واملهن والإدارات العامة الذين هم على توا�صل
�أكرب مع اجلمعيات ب�شكل خا�ص (مث ًال :امل�صارف وكتَّاب العدل) و�إطالعهم على احلقوق والواجبات املن�صو�ص
عليها يف قانون اجلمعيات( .م.ق)
•�صياغة مناذج اختيارية جديدة ومرنة لأنظمة اجلمعيات الأ�سا�سية والداخلية ت�ساعد اجلمعيات القائمة �أو م�ؤ�س�سي
اجلمعيات اجلديدة على ت�أمني �إدارة داخلية �سليمة ودميوقراطية لها ولن�شاطاتها( .م.ق)
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أحتديد احلاالت التي يجوز فيها التن�صت ح�صر ًا وبدقة( .م.ق)
ب�إعطاء �صالحية الإ�شراف على التن�صت لقا�ضي التحقيق الأول ،و�إيالء ال�سلطة التقريرية لهيئة ق�ضائية �أخرى( .م.ق)
جت�ضييق �شمولية احلق بالإعرتا�ض يف مالحقة جرائم يعاقب عليها ب�سلب احلرية ملدة ال تقل عن �سنتني بد ًال من �سنة( .م.ق)
دالن�ص على جواز الطعن بقرار التن�صت الق�ضائي املادة (( .)2م.ق)
هحتديد �صريح بعدم جواز متديد التن�صت بقرار من املرجع نف�سه ووفق الآلية نف�سها �إال ملرة واحدة (املادتان  3و 9من
القانون ( .)1999/140م.ق)
ولت�ضييق هام�ش ا�ستقاللية موظف ال�ضابطة العدلية الذي يبا�شر التن�صت امل�شروع قانون ًا( .م.ق)
زحتديد مفهوم وهدف التن�صت بجمع املعلومات يف �سبيل مكافحة الإرهاب ،واجلرائم الواقعة على �أمن الدولة ،واجلرائم
املنظمة ،ح�صر ًا يف حالة وجود �شبهة ت�س ِّوغ �إتخاذ مثل ذلك الإجراء( .م.ق)
التن�صت غري امل�شروع وت�شديد العقوبة عليهم( .م.ق)
حالن�ص �صراحة على معاقبة املتورطني ب�إف�شاء املعلومات الناجتة عن ُّ
طالن�ص �صراحة على معاقبة املتورطني با�ستخدام املعلومات لأهداف �شخ�صية �أو للتنكيل بال�سيا�سيني وت�شديد العقوبة
عليهم( .م.ق)
يالن�ص �صراحة على معاقبة املتورطني باال�ستغالل ال�سيا�سي لقرارات �إعرتا�ض خمابرات النواب بناء على قرار ق�ضائي
وت�شديد العقوبة عليهم( .م.ق)
كاف للإدانة ،وعدم
كعدم جواز الإ�ستناد �إلى القوة الثبوتية
للمحا�ضر املنظمة يف معر�ض �إعرتا�ض االت�صاالت ،ك�سبب ٍ
ِ
�إعتبار املكاملات التي ُح�صل عليها بهذه الطريقة ك�إقرار ،على �أن ي�ستفاد منها فقط يف ر�صد حتركات اجلناة لك�شف
اجلرائم( .م.ق)
لتطوير القانون رقم ( )1999/140ب�إدخال التعديالت التي ت�ساهم يف حماية حقوق الأفراد( .م.م)
ي�ضم حتديد ًا
•لقد كان الأجدى بامل�ش ّرع اللبناين ،الذي ا�ستعار معظم ن�صو�ص قانون  1999من القانون الفرن�سي� ،أن َّ
م�شابه ًا ملا هو مذكور يف القانون الفرن�سي حول «حاالت ال�ضرورة الق�صوى» املذكورة يف املادة ( )2من القانون
(.)1999/140
•�إ�ضافة �إلى ذلك كان املجدي حتديد مدة التن�صت بفرتة حمددة كما هي احلال يف القانون الفرن�سي .وبالرغم من
�أن مناق�شات النواب يف جل�سة �إقرار القانون املذكور يف  12و 13ت�شرين الأول من العام  ،1999وحتديد ًا يف مداخالت
رئي�س املجل�س والنواب ال �س ّيما فيما يتعلق باملادة التا�سعة منه ،ت�ؤكد نية امل�شرع �أن تكون هذه املهلة حمددة ب�سقف
التمديد ملرة واحدة ،جاء الن�ص غام�ض ًا ال يعك�س نية امل�ش ّرع ،الأمر الذي كان يف�ضل جتنبه ب�إيراد ن�ص �صريح يحدد
املدة الق�صوى للتمديد.

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
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أرفع احلماية التقنية للمعلومات البيانية (داتا االت�صاالت)
•رفع احلماية لداتا الإت�صاالت وبنك املعلومات وو�ضع �إجراءات تقنية حمددة ل�ضمان �إتالف املعلومات بعد �إ�ستعمالها
�ضمن املهل القانونية املحددة لذلك( .م.ق)
ب�إ�صالح الأجهزة الأمنية والإدارية (م.م)
•�إن و�ضع قانون لتنظيم وتقييد التن�صت خطوة يف الطريق ال�صحيح لكنها غري كافية �إذا مل تقرتن بالتطبيق ال�سليم
واالحرتام الكامل مل�ضمون هذا القانون .وذلك يتطلب �إ�صالح ًا جذري ًا للأجهزة الأمنية املعنية التي عانت من
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اخرتاقات �أمنية و�سيا�سية منذ �سنوات طويلة .ف�إ�صالح تلك الأجهزة و�إبعاد �أي تدخل �سيا�سي �أو غري قانوين عنها
�ضرور ٌة للحد من التع ّدي على احلريات ال�شخ�صية وحقوق املواطنني .وي�ستدعي ذلك �أي�ض ًا وجود ق�ضاء م�ستقل
وفاعل لقمع �أي خمالفة لن�صو�ص القانون يف هذا املجال.
•تركيب وت�شغيل الأجهزة التقنية الالزمة وتوفري الكادر الب�شري والفني الكايف لبدء العمل مبركز التحكم اخلا�ص.
•تفعيل عمل الهيئة امل�ستقلة املنوط بها التثبت من قانونية �إجراءات االعرتا�ض الإداري ،وت�أمني الكادر الإداري والقلم
مع ما ي�ستلزم ذلك من موارد ولوازم وقرطا�سية.
جتوافر الإرادة ال�سيا�سية الحرتام القانون (م.م)
املطلوب توافر توافق �سيا�سي و�إرادة �سيا�سية لإخراج التن�صت من دائرة الإ�ستغالل ال�سيا�سي والإبتزاز ،وذلك يفر�ض
دور ًا على النخبة ال�سيا�سية احلاكمة واملعار�ضة بتحمل م�س�ؤولياتها ورفع الغطاء عن �أي م�س�ؤول ينتهك القانون.
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أتعديل قانون العمل لتعزيز التدابري القانونية الرامية �إلى مكافحة بيع الأطفال والإجتار بالب�شر وتعزيز التدابري املتعلقة
مبكافحة عمل الأطفال يف �إطار الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة عمل الأطفال عن طريق درا�سة �أف�ضل املمار�سات على
ال�صعيد الدويل وو�ضع ت�شريعات حملية تتوافق مع املعايري الدولية وتعزيز التعاون مع املنظمات والهيئات الدولية يف هذا
املجال( .م.ق)
بتعديل قانون العمل ب�إ�ضافة ق�سم خا�ص �أو ا�ستحداث قانون خا�ص يرعى �ش�ؤون العمالة اللبنانية والأجنبية ،يف �إطار يحمي
كرامة العاملني وحقوقهم مبا يتالءم مع املعايري الدولية ،ال �س ّيما فيما يتعلق بالعاملني يف اخلدمة املنزلية( .م.ق)
موحد وع�صري ي�أخذ باالعتبار احلاجات اجلديدة ويف
جمراجعة خمتلف الن�صو�ص املتف ّرقة وامل�شرذمة وجمعها يف قانون ّ
ميدان العمل ويعيد �إلى خمتلف املواد و�ضوحها و�شفافيتها مبا ي�سمح للفرقاء وخا�صة الأجراء مبعرفة حقوقهم وواجباتهم
بال�سهولة ال�ضرور ّية لتمكينهم من املحافظة عليها( .م.ق)
دان�ضمام لبنان �إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )87ل�سنة  1948اخلا�صة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم
النقابي ،والإتفاقية رقم ( )144ل�سنة  1976املتعلقة مبعايري العمل الدولية واالتفاقية رقم ( )155ل�سنة  1981املتعلقة
بال�صحة وال�سالمة يف مكان العمل ،واالتفاقية رقم ( )161ل�سنة  1985املتعلقة بخدمات ال�صحة املهنية ،واالتفاقية رقم
( )187ل�سنة  2006املتعلقة بال�سالمة وال�صحة املهنيتني وتعديل �أحكام قانون العمل مبا يتوافق مع �أحكام تلك الإتفاقات.
(م.ق)
ه�إ�صدار قوانني تهدف �إلى احل ّد من �شرذمة �أنظمة التغطية من خالل �ضم العدد الأكرب املمكن بع�ضه �إلى بع�ض( .م.م)
وتعديل قانون ال�ضمان االجتماعي لتو�سيع ميدان تطبيقه بحيث ي�شتمل على املواطنني كافة( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
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ربر جدي ومعل ّل
أتنظيم �سوق العمل مبوجب قوانني متنع التفاوت يف احلقوق والواجبات بني القطاعات �إن مل يكن يوجد م ّ
لذلك (مث ًال على �صعيد دوام العمل �أو مدة الإجازات) .تفعيل وتعزيز امل�ؤ�س�سة الوطن ّية لال�ستخدام ملكافحة البطالة
وامل�ساهمة يف االرتقاء ب�سوق العمل وحتديد ال�سيا�سة العامة للإ�ستخدام( .م.ق)
بتوجيه وزارة الرتبية والتعليم العايل الطالب نحو اخت�صا�صات جامعية متالئمة مع حاجات �سوق العمل يف لبنان( .م.ق)
جتفعيل �أجهزة الرقابة والتفتي�ش التابعة لوزارة العمل ،و�إ�صدار املرا�سيم التطبيقية بهدف تطبيق جميع الفروع امللحوظة يف
قانون ال�ضمان االجتماعي ال �س ّيما تعوي�ض املر�ض والأمومة و�ضمان طوارئ العمل والأمرا�ض املعنية( .م.م)
د�إ�صالح التوازن املايل لل�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي من خالل تكليف م�ؤ�س�سة درا�سات اقت�صادية واجتماعية
متخ�ص�صة مبراجعة ح�ساباته واقرتاح احللول و�إ�صدار املرا�سيم التطبيقية الالزمة( .م.م)
عاملية
ّ
هو�ضع �أنظمة تقاعد ع�صر ّية كنظام خا�ص ب�ضمان ال�شيخوخة بخالف تعوي�ض نهاية اخلدمة عرب �إ�صدار قوانني خا�صة
بذلك( .م.م)
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 .11احلق يف ال�صحة
 -1جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.

.

34

أيف جمال الت�أمينات ال�صحية
•ت�أكيد �أهمية تعزيز عمل جلنة التن�سيق والتعاون القائمة بني الهيئات ال�ضامنة العامة ووزارة ال�صحة العامة و�صو ًال
�إلى اعتماد خريطة طريق مل�شروع بناء نظام موحد للت�أمينات العامة يبد�أ بتوحيد �آليات العمل مرور ًا بتوحيد ال�ضمان
وتعاونية املوظفني ورمبا العائالت الع�سكرية وانتها ًء ب�إقرار امل�شروع النهائي( .م.ق)
•ت�أكيد �أهمية تنفيذ امل�شروع املقرتح من وزارة ال�صحة العامة ملا يت�ضمنه من توجهات و�سيا�سات جتعل مع الوقت
العدالة يف احلق يف ال�صحة اجليدة عملية قابلة للتنفيذ وتعالج من جهة �أخرى امل�شكالت والثغرات املوجودة يف
نظامنا ال�صحي( .م.ق)
•تطبيق املكننة ال�شاملة يف وزارة ال�صحة العامة وال�ضمان االجتماعي( .م.ق)
•تطبيق و�إ�صدار البطاقة ال�صحية املوحدة( .م.ق)
بيف جمال حتقيق ال�صحة للجميع (م.م)
تعزيز برامج الرعاية ال�صحية الأولية املوجهة ملختلف الفئات العمرية وجعلها يف متناول اجلميع من خالل التخفيف �أو
�إلغاء احلواجز املالية �أو �سواها بني املواطن وحاجاته ال�صحية.
جيف قطاع ال�صيدلة (م.م)
•و�ضع م�شروع كامل لإدارة القطاع ال�صيديل مع حتديد االحتياجات الوطنية للدواء و�إعادة ت�سجيل الأدوية امل�سجلة
حتت �إدارة خمت�صة وتعديل الت�شريعات والقوانني ال�صيدلية وتقوية جهاز التفتي�ش ال�صيديل و�إعادة العمل مبخترب
الرقابة الدوائية ،لأن الو�ضع غري منا�سب على الإطالق واملطلوب �إن�شاء خمترب وطني فعال يعطي الثقة لدى جميع
القطاعات العاملة يف احلقل ال�صحي واملواطنني عامة يف نوعية الدواء املتداول يف لبنان ومراقبة الرتويج الدعائي.
•ت�شجيع ال�صناعة الوطنية للدواء مع �إعطاء �أولوية للأدوية الأ�سا�سية.
•تر�شيد ا�ستعمال الدواء وو�ضع املعلومات الدوائية و�إ�صدار ن�شرة دورية للمعلومات الدوائية و�إعداد ون�شر الكتيب
الوطني للأدوية.
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 .12احلق يف التعلم
 -1جمل�س النواب

�إ�صدار قانون التعليم الإلزامي جلميع الأطفال (حتى ال�سن الإلزامية) ،بغ�ض النظر عن جن�سيتهم( .م.ق)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.

.
.

.
.
.

أتطبيق فعلي ملرحلة التعليم الإلزامي الأ�سا�سي عرب و�ضع �آلية حتقيق هدف «مقعد درا�سي لكل طالب» تبع ًا للقانون ()686
تاريخ ( .1998/3/16م.ق)
بتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم لرفع �سن �إلزامية التعليم الأ�سا�سي حتى �سن اخلام�س ع�شرة وت�أمني ال�شروط
املطلوبة لذلك( .م.ق)
جدمج حقوق الإن�سان يف العملية الرتبوية والتثقيفية و�إدخالها فعلي ًا يف املناهج اجلديدة والتدريب على ذلك من خالل
املركز الرتبوي للبحوث والإمناء( .م.م)
دت�أمني تكاف�ؤ الفر�ص بني الأفراد �ضمن �سيا�سات وخطط وبرامج الرتبية والتعليم بغ�ض النظر عن �أي خ�صائ�ص تقف
حائ ًال دون هذا التكاف�ؤ وبخا�صة حالتهم الإقت�صادية �أو الإجتماعية �أو منطقة �سكنهم �أو �أي معوق �آخر .وي�شتمل تكاف�ؤ
الفر�ص على ت�أمني �أماكن درا�سية وت�أمني امل�ساواة يف املعاملة وت�أمني اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة من معلمني
وموجهني
وموجهني تربويني ومر�شدين اجتماعيني ِّ
�أكفياء ومر�شدين تربويني ومعلمني متخ�ص�صني بتعليم املتعثرِّ ين ِّ
للأن�شطة املدر�سية الالمنهجية( .م.م)
هتعزيز اجلامعة اللبنانية باملوازنات املالئمة والقدرات التعليمية يف جميع املناطق اللبنانية( .م.م)
والتزام الدولة �أي�ض ًا بتخ�صي�ص املوارد الكافية لت�أمني التعليم الأ�سا�سي وتر�شيد ا�ستخدام املوارد وو�ضع جميع الت�شريعات
ال�ضرورية التي ت�ساعد جميع طالبي التعلم بااللتحاق بامل�ؤ�س�سات التعليمية وال �س ّيما املهم�شني منهم وبخا�صة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة( .م.م)
ز�إدماج الأطفال ذوي الإعاقة يف نظام التعليم الر�سمي قدر امل�ستطاع وفق ًا لنهج تعليمي دامج للجميع( )*( .م.م)
حتعاون الدولة مع جميع امل�ؤ�س�سات يف املجتمع مثل النقابات املهنية والنقابات العمالية والفعاليات واجلمعيات للرتويج للحق
يف التعليم �إيجاد الوعي لدى املجتمع ليقبل عليه( .م.م)
طت�أمني املنح املدر�سية واجلامعية للمتفوقني( .م.م)

 -3دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية الر�سمية واخلا�صة (م.م)
.

.
.
.

أ�إتاحة املجال �أمام املتعلمني الكت�ساب الكفايات الالزمة من معارف ومهارات ومواقف �سلوكية.
بامل�ساهمة يف التنمية الإجتماعية والثقافية للمجتمع التي تعمل فيه.
جالرتويج لقيمة احلق يف التعلُّم ومنافعه.
دت�أمني جودة التعليم يف جو من االطمئنان مبا يتطلبه ذلك من برامج وموارد ب�شرية ومادية وخدمات للتعلم وو�سائل �إدارية
ون�شاطات ثقافية.

 -4دور الإدارات املحلية من بلديات �أو خماتري (م.م)
.

.

أحت�ضري لوائح �سنوية بالأفراد الذين ي�شملهم التعليم الإلزامي والتحقق من ت�سجيلهم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
بالعمل مع ال�سلطات امل�س�ؤولة على منع ا�ستخدام القا�صرين الذين هم يف �سن التعليم الإلزامي.
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 -5هيئات املجتمع املدين اللبناين والدويل
�أ .دور الأهل( :م.م)

•تعريف الطفل ب�أهمية احلق يف التعلُّم وقيمة التعليم لكل �أوالدهم.
•�إعداد اجلو املالئم للأوالد والبنات يف البيت للتفرغ لدرو�سهم ،وعدم �إرهاقهم بالأعمال املنزلية على ح�ساب املدر�سة.
•ت�سجيل �أوالدهم يف املدر�سة وت�أمني مواظبتهم عليها.
•�إحرتام مواقيت املدر�سة و�إي�صال �أوالدهم يف الوقت املالئم �إليها.
•الإهتمام مبا تقوم به املدر�سة من خالل اللقاء مع املعلمني وح�ضور �إجتماعات جلان الأهل و�إقامة عالقات جيدة مع
امل�س�ؤولني يف املدر�سة.
•الإهتمام بدرو�س الأطفال وم�ساعدتهم على �إجناز فرو�ضهم املدر�سية.
•ت�أمني جميع االلتزامات املادية واملعنوية جتاه امل�ؤ�س�سة التعليمية.
•حماية حق الأطفال يف التعليم من خالل م�ساءلة املدر�سة والدولة للإيفاء ب�إلتزاماتهما يف حال ح�صل �إ�ستغالل
للأطفال �أو تعر�ضوا للعنف �أو عدم اهتمام املعلمني برتبية الأطفال.

ب .دور املعلمني (م.م)

•ا�ستخدام طرائق و�أ�ساليب تربوية متنوعة لتحقيق الأهداف التعليمية لكل مرحلة.
•�إيالء �إهتمام خا�ص باحلاجات التعليمية لكل فرد ومعاملة الأفراد بطريقة عادلة و�إحرتام كرامتهم وجتنب العنف
معهم.
•تقييم �إحتياجات املتعلمني الرتبوية و�أدائهم التعلمي ب�شكل دوري ومنتظم وال�سهر على �سالمة املتعلمني و�إطالع الأهايل
على �أداء �أوالدهم القا�صرين والت�شاور معهم من �أجل حتقيق الأهداف الرتبوية.

 -6دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من �إدارات حملية وفاعليات وجمعيات (م.م)

•مراقبة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية واملطالبة بحقوق املتعلمني.
•حماورة امل�س�ؤولني وامل�شاركة يف حت�سني �أداء املدر�سة والتنبيه �إلى النواق�ص.
•توعية الأهل على قيم التعلم ليحرتموا حقوق �أوالدهم يف التعليم وير�سلوهم �إلى املدار�س.

 -7دور م�ؤ�س�سات الإعالم يف الرتويج للحق يف التعلم (م.م)

تنظيم برامج خا�صة يف هذا املجال لرتويجها يف و�سائل الإعالم و�إن�شاء م�ؤ�س�سة �إعالمية خا�صة بالربامج الثقافية والرتبوية.

 -8دور امل�ؤ�س�سات الدولية (م.م)

•امل�ساهمة مع الدول الأخرى يف ت�صميم اخلطط الرتبوية الهادفة �إلى ت�أمني احلق بالتعليم وال�سهر على تنفيذها ومراقبتها
ودعم القطاع الرتبوي لتحقيق هذا احلق.
•تقدمي امل�ساعدة املالية لت�أمني التعليم الأ�سا�سي.
•ت�شجيع ا�ستخدام امل�ساءلة وال�شفافية يف العملية التعليمية.
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 .13احلق يف ال�سكن
 -1جمل�س النواب
.

.

أ�إقرار قانون الإيجار وغريه من القوانني التي ُت َع ُّد جزء ًا من �سلة ت�شريعية حتدد ال�سيا�سة الإ�سكانية اللبنانية (مبا فيها
قانون الإيجار التملكي ،واحلوافز املالية وال�ضريبية لبناء امل�ساكن الإجتماعية).
بمراجعة قوانني البناء والإرتفاق من �أجل �إمناء متوازن وقطاع �سكني �أكرث فعالية على م�ستوى الوطن ي�ساهم يف تفعيل
التنمية يف بع�ض املناطق ل َي ُح َّد �أي�ض ًا من اال�ستثمارات غري املدرو�سة يف املناطق الواجب حمايتها( .م.ق)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.
.
.

.
.

.

.
.

أتلبية حاجات ال�سكان الذين فقدوا منازلهم �أو من هم مع ّر�ضون لفقدان منازلهم ب�سبب املخاطر الطبيعية (مثل
الفي�ضانات) �أو املخاطر من �صنع الإن�سان (مثل احلروب وحاالت الإخالء)( .م.ق)
بتعزيز املمار�سات الهادفة �إلى حت�سني و�ضع املناطق الع�شوائية( .م.ق)
جتعزيز التوعية الوطنية ون�شر املعلومات املتعلقة بواقع املناطق الفقرية والع�شوائية يف لبنان( .م.ق)
در�سم �إ�سرتاتيجية �إ�سكانية كجزء ال يتجز�أ من �سيا�سة وطنية للح ّد من الفقر ولتفعيل التنمية الإقت�صادية والإجتماعية.
(م.م)
املي�سر .وقد ي�شتمل هذا النظام على النقل
هتطوير نظام نقل متع ّدد الو�سائط ،وهو ذو �أولوية ق�صوى ملو�ضوع ال�سكن ّ
البحري والنقل عرب ال�سكك احلديد والنقل العام( .م.م)
ور�سم ال�سيا�سات التي تزيد من رغبة الأ�سر يف ال�سكن يف مناطق ذات الأ�سعار املعقولة .وذلك يتطلب احل ّد من اال�ستثمار
يف الأدوات املالية واال�ستثمار يف زيادة الرغبة يف املناطق الأخرى .وميكن حتقيق ذلك الأمر من خالل( :م.م)
•ت�أمني اخلدمات العامة وخدمات البنى التحتية.
•حت�سني عملية و�صل هذه املناطق باملراكز احل�ضرية لتقليل م�سافات التن ّقل.
•تعزيز نوعية احلياة يف هذا املناطق عرب �إن�شاء امل�شاريع الرتبوية والثقافية والرتفيهية.
املي�سر مثل :احلوافز ال�ضريبية لت�شجيع الإنتاج �أو
زدرا�سة �إمكانية تطبيق تدابري �ضريبية لتعزيز احل�صول على ال�سكن ّ
املي�سرة( .م.م)
الإعفاءات ال�ضريبية للمنازل الأ�سا�سية �أو ّ
حتفعيل اال�ستثمار يف امل�ساكن املخ�ص�صة للإيجار من خالل و�ضع حوافز �ضريبية على م�ستوى مط ّوري امل�شاريع ال�سكنية �أو
من خالل توفري بدل �سكن لذوي الدخل املحدود على م�ستوى امل�ست�أجر .يف هذا الإطار ،تقوم وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية
بدرا�سة قانون الإيجار التمل ّكي والذي يخ ّول امل�ست�أجرين ّ
متلك م�ساكنهم امل�ست�أجرة على املدى البعيد( .م.م)
املي�سر خا�ص ًة �أ ّنه ميكن البلديات ،كما الأوقاف ،احل�صول على
ط�إعطاء دور لل�سلطات املحلية يف تعزيز حيازة امل�سكن ّ
الأرا�ضي املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .ويف حالة حيازة امل�سكن امل ّي�سر ،و�إذا تو ّفرت الربامج املالئمة ،على الدولة تركيز
�سيتم دفعه( .م.م)
جهودها على حتديد معايري وا�ضحة الختيار امل�ستفيدين وتخ�صي�ص �سقف الق�سط ال�شهري الذي ّ
يا�ستكمال عملية م�سح الأرا�ضي يف لبنان لت�سهيل القرو�ض ال�سكنية يف املناطق غري املم�سوحة والعمل على تنميتها( .م.م)
كت�صميم ال�سيا�سات والقوانني والآليات ال�ضرورية التي حت ّد من امل�ضاربات العقارية( .م.م)
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 .14احلق يف الثقافة
 -1جمل�س النواب
.

.
.
.
.
.

أالت�صديق على ن�ص الإتفاقية العاملية ب�ش�أن تعزيز تن ّوع �أ�شكال التعبري الثقايف (�إتفاقية اليون�سكو لعام ( .)2005م.ق)
ب�إقرار قانون حديث للرتاث الثقايف املادي يف لبنان ي�شتمل على احلفريات والأبنية الرتاثية ،ومنع جتارة الآثار وحماية
الآثار املغمورة باملياه( .م.ق)
جالت�صديق على ن�ص الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام ( .1999م.ق)
د�إدخال �أحكام الإتفاقات الدولية التابعة ملنظمة اليون�سكو يف القانون الوطني( .م.ق)
ه�إعادة النظر يف نظام الرقابة يف لبنان ،ال �سيما على الأعمال الفنية ،بحيث تنح�صر بالرقابة الالحقة الق�ضائية من دون
�سواها.
و�أما الرقابة الالحقة الإدارية فيجب �أن تنتقل من الأمن العام �إلى هيئة ت�شرف عليها وزارة الثقافة ،ت�ضم مثقفني ورجال
قانون( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء  /الإدارات العامة
.

.
.

.

.
.
.
.
.
.
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أو�ضع ا�سرتاتيجية عملية مع خمتلف الإدارات الر�سمية املعنية حلماية املواقع الطبيعية والأثرية والرتاثية املو�ضوعة على
الئحة الرتاث العاملي لليون�سكو (ال �سيما وادي قادي�شا و�أرز الرب ومدينة �صور� ،إلخ( .).م.ق)
بتفعيل تطبيق قانون امللكية الفكرية احرتام ًا حلق امللكية تبع ًا للد�ستور اللبناين( .م.ق)
جحثّ و�سائل الإعالم على زيادة �ساعات تغطية الن�شاطات الثقافية وبث الربامج الثقافية وعلى االلتزام بقانون البثّ
التلفزيوين والإذاعي (قانون رقم  )1994/382الذي يلزمها تخ�صي�ص برامج للثقافة والرتاث وامل�سل�سالت املحل ّية.
(م.ق)
د�إدخال الرتاث العاملي يف الربامج الرتبوية حيث يجري الت�شديد عليها يف الق�سم ال�ساد�س ،املادة ( )27من اتفاقية الرتاث
العاملي ( )1972والتي تدعو جميع الدول الأطراف �إلى «ال�سعي بكل الو�سائل املنا�سبة ،خا�صة مبنهاج الرتبية والإعالم
على تعزيز احرتام وتعلقّ �شعوبها بالرتاث الثقايف والطبيعي»( .م.م)
ه�إن�شاء مراكز �أبحاث ذات موازنات جدِّ َّية عرب تطوير وتو�سيع البحث العلمي والثقايف ،مبا يف ذلك تفعيل دور مركز البحوث
العلمية ورفع موازنته( .م.م)
و�إ�ستحداث «بطاقة الطالب» لل�صفوف املتو�سطة التي تخول الطالب اال�ستفادة من احل�سومات عند زيارة املعار�ض وامل�سارح
وال�سينما واملهرجانات الثقافية واملتاحف لتحفيز الطالب الرتياد الن�شاطات الثقافية( .م.م)
زتنفيذ املخطط الرتبوي الذي يدعو لالهتمام بالفنون اجلميلة ال �سيما تطوير مواد تعليم املو�سيقى يف املدار�س( .م.م)
حالإهتمام باملتاحف والأماكن الأثرية والرتاثية وتخفي�ض كلفة �إرتيادها للبنانيني( .م.م)
طدعم قطاع الن�شر ،ال �س ّيما يف جمال ال�شعر ،عن طريق �شراء م�سبق لعدد من الكتب التي تُو َّزع الحق ًا على املراكز الثقافية
يف املناطق ،وت�أمني ح�ضور النا�شرين اللبنانيني يف معار�ض الكتب يف اخلارج عرب جناح م�شرتك( .م.م)
يالإ�سراع يف بناء املكتبة الوطنية وزيادة عدد مراكز املطالعة والأن�شطة الثقافية يف خمتلف املناطق( .م.م)
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 .15احلق يف البيئة ال�سليمة
 -1جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.

.

.

.

.

والك�سارات املخالفة للقانون ،و�إلزام
والك�سارات ،و�إقفال جميع املقالع
أالت�شدد يف تطبيق املخطط التوجيهي للمقالع
َّ
َّ
م�ستثمريها ب�إعادة ت�أهيلها( .م.ق)
بتن�شيط خطة �إعادة الت�شجري واحلد من ت�آكل الغابات واملناطق احلرجية( .م.ق)
جتطبيق مواد اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،التي َ�ص َّدق عليها لبنان يف  ،1995/12/5مما ي�ؤمن مزيد ًا من احلماية
لبيئة لبنان البحرية (املواد  192و  194و  195و 196من االتفاقية)( .م.م)
دتفعيل الت�شريعات اللبنانية :يت�ضمن النظام القانوين اللبناين قوانني من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف احلفاظ على ا�ستدامة املوارد
الطبيعية .ويقت�ضي ،يف هذا الإطار ،تفعيل تطبيق هذه القوانني من خالل م�شاركة القطاعات املعنية كافة ،وا�ست�صدار
املرا�سيم التطبيقية ال�ضرورية لتطبيق �أحكام قانون حماية البيئة ،والت�شدد يف العقوبات للت�صدي وردع التعديات واجلرائم
املنظمة املرتكبة بحق البيئة( .م.م)
هيف التوعية البيئية( :م.م)
•ت�أمني م�شاركة �إعالمية فاعلة يف �إطار حفظ حق الإن�سان بالبيئة ال�سليمة.
•�إحداث حلقات تثقيفية وور�ش عمل حول مو�ضوع حق الإن�سان ببيئة �سليمة.
•تنظيم دورات تدريبية للموظفني املعنيينّ بال�ش�أن العام وبخا�صة ال�ش�أن البيئي يف كل ما يتعلق بالتكامل بني القانون
البيئي وحقوق الإن�سان.
•و�ضع برامج بيئية بالتعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية ومع الهيئات الأهلية والقطاع اخلا�ص من �أجل
�إر�ساء مفهوم حق الإن�سان بالبيئة ال�سليمة على �أن يخ�ضع ذلك لتنظيم حمد ّد م�سبق ًا وت�سري عليه �أحكام القانون
(.)2002/444
والإبقاء على �سيا�سة وزارة البيئة يف التوجيه البيئي بحيث يجري تعميم و�إدماج املفاهيم البيئية �ضمن خمتلف قطاعات
و�شرائح املجتمع الأهلي واخلا�ص .ويت�ضمن ذلك( :م.م)
•توزيع تقارير دورية عن التطور املحرز �ضمن اخلطة املو�ضوعة.
•�إحياء منا�سبات بيئية �ضمن �إطار حقوق الإن�سان (مث ًال :يوم حقوق الإن�سان) وذلك لتو�ضيح التقارب بني هذه
املفاهيم.
•تنفيذ برامج دعائية و�إعالنية حول مو�ضوع اخلطة البيئية.
•تعزيز ال�شراكة والتعاون مع القطاع اخلا�ص وو�ضع برامج تطوع ّية.
زيف اجلانب املايل( :م.م)
•زيادة موازنة الوزارة لتتمكن من القيام بواجباتها� ،إلى �أن ُي�صار �إلى ت�أمني االكتفاء املايل الذاتي لوزارة البيئة عرب
جباية ر�سوم املحميات الطبيعية وغريها من املوارد.
•و�ضع �إطار قانوين وا�ضح ل�صندوق البيئة ليجعل من وزارة البيئة �إدارة عامة ذات اكتفاء مايل ذاتي ي�ساعدها على
معاجلة ك ّل امللفات التقنية املنوطة بها بفاعلية .بالإ�ضافة �إلى ت�أمني التمويل الذاتي للوزارة ،ال ب ّد �أي�ض ًا من بذل
�أق�صى اجلهود لت�أمني متويل خارجي من ال�شركاء املحليني والدوليني كافة.
حيف تطبيق الأنظمة النافذة( :م.م) من املهم تطبيق القوانني على نح ٍو ي�ساهم ب�إنفاذ �أحكامها كافة ،وتالي ًا ينبغي �أن يكون
للتق�صي عن احلالة البيئية كما احلق باللجوء
للأفراد احلق يف اللجوء �إلى الإدارات الر�سمية طلب ًا للمعلومات ال�ضرورية ّ
�إلى املراجع الق�ضائية �إذا ما اقت�ضى الأمر لتح�صيل حقوقهم البيئية والإلزام بتطبيق القوانني النافذة .حماية الأمالك
العامة البحرية والنهرية و�إزالة التعديات املن�ش�أة عليها لإعادة ال�شواطئ لال�ستعمال املجاين العام( .م.م)
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.

طتطبيق اخلطة الوطنية اخلا�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة والت�شدد يف منع املكبات غري املنظمة يف الأودية ،ال �سيما بالن�سبة
للردميات( .م.م)
يتطوير حمميات طبيعية و�أحراج وحدائق وطنية عامة وفق النظام التوجيهي العام لإدارة الأرا�ضي يف لبنان ،وتطوير قانون
خا�ص من �أجل حماية و�إدارة تلك امل�ساحات( .م.م)

 -2الق�ضاء

تكري�س حق الإن�سان ببيئة �سليمة ب�شكل �أويل عرب تقوية القدرات امل�ؤ�س�سية لدى اجل�سم الق�ضائي اللبناين ،وبالتايل �إدراج مادة
«القانون البيئي» يف الربنامج التدريبي للق�ضاة املتدرجني يف معهد الق�ضاء وتطوير برامج خا�صة للتدريب يف القوانني البيئية،
ال �سيما بالن�سبة للنيابات العامة وق�ضاة احلكم املكلفني ب�ش�ؤون اجلرائم البيئية( .م.م)
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 .16حقوق املر�أة
 -1جمل�س النواب
.

.
.
.

.

.
.
.

.
.

أرفع حتفظات لبنان على �إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (اتفاقية �سيداو)( .م.ق)
بالت�صديق على الربوتوكول الإختياري التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (( .)1999م.ق)
جحتديد الت�شريعات التي تت�ضمن متييز ًا �ضد املر�أة و�إجناز التعديالت املطلوبة عليها (جلنة من الهيئات �أعاله �إ�ضافة �إلى
ممثل عن جلنة الإدارة والعدل)( .م.ق)
داعتماد م�شروع القانون املقدم �إلى الربملان ب�ش�أن امل�ساواة الكاملة بني الن�ساء والرجال يف جمال الت�أمني االجتماعي وقانون
ال�ضرائب ،وم�شروع القانون املتعلق برفع القيود املفرو�ضة على الأ�صول املالية للزوجات اللواتي ُي�شهر �إفال�س �أزواجهن.
(م.ق)
ه�إقرار قانون حماية الن�ساء من العنف الأ�سري الذي يت�ضمن تدابري حمائية وتدابري عقابية رادعة و�إ�صدار مرا�سيمه
التطبيقية ،وكذلك �إ�صدار املرا�سيم التطبيقية لقانون منع الإجتار بالأ�شخا�ص الذي �أقره جمل�س النواب (قانون رقم 164
تاريخ � 1أيلول  ،)2011بالإ�ضافة �إلى �سن ت�شريعات و�سيا�سات حتمي �ضحايا الإجتار( .م.ق)
و�إ�صدار قانون موحد اختياري للأحوال ال�شخ�صية يتما�شى مع اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
(م.م)
زتعديل قانون اجلن�سية فيما يتعلق بالن�ساء اللبنانيات املتزوجات من �أجانب و�أطفال �أولئك الن�ساء( .م.م)
حقيام اللجنة الربملانية حلقوق الإن�سان ،بالتعاون مع الأمم املتحدة والقطاعني اخلا�ص والعام ،بتنفيذ برامج ودورات
درا�سية للربملانيني وامل�س�ؤولني احلكوميني واملدر�سني والقانونيني ،للتوعية ب�أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة ومتكني املر�أة وبناء قدراتها الذاتية( .م.م)
طو�ضع قانون من �أجل رفع املدة الزمنية لإجازة الأمومة( .م.م)
ي�إ�صدار قانون مبنح الأم اللبنانية املتزوجة من �أجنبي ،والتي تفقد زوجها لأي �سبب من الأ�سباب ،احلق مبنح جن�سيتها �إلى
�أطفالها القا�صرين وهو حق �أ�سا�سي من احلقوق املدنية( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.

أاتخاذ تدابري خا�صة (التدابري الإيجابية امل�ؤقتة) ،مثل تدبري الكوتا ،للت�سريع يف حتقيق امل�ساواة وخا�صة جلهة م�شاركة
املر�أة يف �صنع القرار ال�سيا�سي ويف ال�ش�أن العام( .م.ق)
بو�ضع وتنفيذ برامج �شاملة من �أجل الت�شجيع على بناء ثقافة على امل�ساواة بني اجلن�سني ودعم امل�ساواة( .م.م)
ج�إيالء اهتمام جاد باحلاجات اخلا�صة للمر�أة يف فرتة ما بعد احلرب وتنفيذ قرار جمل�س الأمن ( )1325ل�سنة 2000
ب�ش�أن «املر�أة وال�سالم والأمن»( .م.م)
دتنفيذ برامج للتمكني االجتماعي االقت�صادي للن�ساء بهدف تعزيز م�شاركتهن الإقت�صادية مع �إيالء اهتمام خا�ص بالن�ساء
الريفيات( .م.م)
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 .17حقوق الطفل
 -1جمل�س النواب
.

.
.

.
.
.

.

.

أت�صديق لبنان على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف النزاعات امل�سلحة (وقع عليه �سنة
( .)2002م.ق)
بت�صديق الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن تقدمي البالغات حول �أي انتهاكات حلقوق الطفل 2011
( .م.ق)
جمتابعة تعديل الت�شريع املعني بالطفولة ليتطابق مع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،وغريها من املواثيق ذات ال�صلة
�إنطالق ًا من الدرا�سة املقارنة بني الت�شريعات اللبنانية املعنية ب�ش�ؤون الطفولة واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،و�إعداد
ملفات كاملة مع الأ�سباب املوجبة لتعديل القوانني القائمة لكي تتالءم مع م�صلحة الطفل �أو �إ�ستحداث قوانني جديدة.
(م.ق)
د�إجراء درا�سة مقارنة للقوانني اللبنانية مع اتفاقية حقوق الطفل ،لي�صار على �أ�سا�سها �إلى و�ضع قانون موحد حلقوق
الطفل باعتبار �أن الأطفال بحاجة �إلى رعاية وحماية قانونية خا�صة بهم( .م.م)
هو�ضع قانون موحد حلقوق الطفل و�إ�صدار مرا�سيم تطبيقية للقوانني ال�صادرة( .م.م)
وتعديل قانون العقوبات وبخا�صة املادة ( )186التي جتيز �ضروب الت�أديب التي ينزلها بالأوالد �آبا�ؤهم و�أ�ساتذتهم على نحو
ما يبيحه العرف العام .وهناك حاجة ما�سة لوجود قانون خا�ص بحماية الأطفال من العنف يف جميع �أ�شكاله ،وبخا�صة
احلماية من العنف املنزيل والعقاب البدين يف املدار�س( .م.م)
زتعديل قانون ( )2002/422املتعلق بالأحداث املخالفني للقانون واملعر�ضني للخطر ،مبا يتوافق مع �أحكام ومبادئ االتفاقية
وغريها من املواثيق الدولية ذات ال�صلة ،من ناحية :رفع �سن امل�س�ؤولية اجلزائية �إلى � 12سنة و�سرية املحاكمة وتخ�صي�ص
قاعة يف ق�صر العدل للتحقيق مع الأحداث دون اللجوء �إلى املخافر و�إمكانية ا�ستئناف الأحكام املتعلقة باجلنح و�إن�شاء
جهاز �أمني خا�ص بالأحداث� ،أي �شرطة متخ�ص�صة يف مرحلة التحقيق و�أمام النيابة العامة( .م.م)
حتعديل قانون الأحداث مبا يتالءم مع �أحكام ومبادئ الإتفاقية وغريها من املواثيق ذات ال�صلة ،ا�ستبدال ال�سجن
ب�إ�صالحيات ومراكز الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل ،باعتبار �أن م�صلحة احلدث تق�ضي ب�أن يكون �إيوا�ؤه يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
كمالذ �أخري ولأق�صر مدة تق�ضي بها ال�ضرورة ،نظر ًا للم�ؤثرات ال�ضارة التي يخ�ضع لها الطفل والتي يبدو من امل�ستحيل
تفاديها داخل �أي م�ؤ�س�سة( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.

.
.
.
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أجعل التعليم جماني ًا و�إلزامي ًا حتى �سن اخلام�سة ع�شرة مكتملة ان�سجام ًا مع اتفاقية العمل الدولية اخلا�صة باحلد الأدنى
ل�سن الإ�ستخدام وذلك من �أجل ردم الهوة مع ال�سن الدنيا لبدء العمل( .م.ق)
بدعم و�ضع ا�سرتاتيجية وخطة العمل الوطنية للأطفال و�ضمان م�شاركة الأطفال وال�شباب فيها وحتديد وترتيب �أولويات
الفئات املهم�شة واملحرومة من الأطفال مثل الأطفال ذوي الإعاقة ،غري املواطنني ،والأطفال الالجئني ،والأطفال يف
املناطق الريفية ،والأطفال الذين يعي�شون بدون رعاية �أبوية ،والأطفال العاملني ،و�أطفال العمال املهاجرين و�أطفال
ال�شوارع( .م.ق)
جمعاجلة الثغرات املتعلقة بحماية الأطفال الالجئني ،مبن فيهم الأطفال الفل�سطينيني قانوني ًا وعملي ًا( .م.م)
دعدم التمييز يف حق الطفل املولود من �أم لبنانية و�أب غري لبناين باحل�صول على اجلن�سية اللبنانية( .م.م)
هبناء القدرات امل�ؤ�س�سية كتدريب الق�ضاة لإ�صدار الأحكام بناء على اتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية مناه�ضة جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) ،وغريها من اتفاقات حقوق الإن�سان التي �ص َّدقت عليها الدولة اللبنانية( .م.م)
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 .ودعم �إن�شاء �آليات للح�صول على امل�شورة القانونية املجانية واخلدمات القانونية للأطفال( .م.م)
 .ز�إن�شاء من�صب �أمني املظامل للأطفال مع التوزيع املنا�سب للموارد املالية والب�شرية لذلك( .م.م)
 .حو�ضع خطة وطنية للطوارئ لأن لبنان معر�ض ب�صورة دائمة لالعتداءات والرتكيز على الأطفال( .م.م)
 .ط�إعطاء الطفولة املبكرة الأولوية ،نظرا لأهميتها ،مبا يوفر بيئة تعلمية ومعرفية لتنمية الطفل وم�ساعدته على �إتقان املعرفة
واكت�ساب املهارات الالزمة للو�صول �إلى م�صادر هذه املعرفة ومبا ي�ساعد �أي�ض ًا على فهم الطفل ذاته وحتقيق �إمكاناته،
وبالتايل ي�سهم يف حتقيق النمو ال�شامل والكامل للطفل ،والرتكيز على احلاجة املا�سة للتعليم ذي النوعية اجليدة وو�ضع
معايري مل�ستوى الكفاءة املطلوبة للمر ّبني( .م.م)
 .يمراجعة وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ملعايري ونظام العقود مع امل�ؤ�س�سات الرعائية ودعم برنامج خدمة الطفل يف �أ�سرته
وت�أمني التمويل الالزم له كبديل عن الرعاية امل�ؤ�س�سية( .م.م)
 .كاعتماد ت�أمني �صحي ب�إعتماد البطاقة ال�صحية الإلزامية للأطفال الذين ال يخ�ضع �أهلهم لل�ضمان االجتماعي( .م.م)
 .لاحلماية من اال�ستغالل اجلن�سي ودعم برامج الت�أهيل النف�سي واالجتماعي للأطفال �ضحايا الإ�ساءة واالعتداء اجلن�سي
وت�شديد العقوبات على املعتدين( .م.م)
 .متطوير �آليات التن�سيق الدائم :تعزيز دور املجل�س الأعلى للطفولة من خالل زيادة خم�ص�صاته يف املوازنة و�ضمان توفري
القدرات التقنية لأغرا�ض التنمية الإ�سرتاتيجية( .م.م)
 .ن�إجراء حتليل وطني حلقوق الطفل الظرفية لت�سليط ال�ضوء على �أو�ضاع الأطفال يف لبنان وال �سيما الأطفال املهم�شني/
الفئات املعر�ضة للخطر ،ون�شر بيانات عن حالة الأطفال بانتظام (م�صنفة ح�سب نوع اجلن�س ،الدين ،واملنطقة ،والإعاقة،
وغريها ،مثل املواطنة  ...لت�سليط ال�ضوء على الفئات املهم�شة) .وم�ؤ�شرات التقدم الوطنية لي�ست موثوقة متاما وال تعك�س
الفوارق الإقليمية �أو و�ضع جمموعات مميزة من الأطفال يف لبنان( .م.م)
 .س�ضمان تقدمي تقارير منتظمة �إلى �آليات حقوق الإن�سان ،مثل اتفاقية حقوق الطفل ،واملراجعة الدورية ال�شاملة واتفاقية
مناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (م.م)
 .عن�شر حمتوى التقارير واملالحظات اخلتامية التي ت�ضعها اللجنة الدولية حلقوق الطفل يف جنيف ،تعليق ًا على التقرير
الر�سمي الذي تقدمه الدولة دوري ًا ،من �أجل �إعطاء الفر�صة جلميع العاملني مع الأطفال لالطالع عليها والعمل مبوجبها
وامل�ساهمة بتح�سني �أو�ضاع الطفولة( .م.م)
 .ف�إجراء درا�سات معمقة ب�ش�أن ق�ضايا العنف �ضد الأطفال ،والأطفال الذين يعي�شون يف دور الرعاية ،والأطفال الالجئني،
والزواج املبكر( .م.م)
.صالرتكيز على تخ�صي�ص بنود خم�ص�صة للطفل يف املوازنة الوطنية وموازنات البلدية املتاحة( .م.م)
 .ق�إدخال اتفاقية حقوق الطفل يف املناهج التعليمية اللبنانية( .م.م)
 .ر�إدماج الأطفال ذوي الإعاقة يف نظام التعليم الر�سمي قدر امل�ستطاع وفق ًا لنهج تعليمي دامج للجميع( .م.م)
 .ش�إعطاء الهيئات الأهلية ،ال �س ّيما تلك املعنية ب�ش�ؤون الطفولة ،والتي تنطبق عليها معايري علمية حمددة� ،صفة االدعاء
ال�شخ�صي عند انتهاك حقوق الطفل( .م.م)
 .ت�إيالء االهتمام من وزارة الرتبية بالربامج الثقافية يف املدار�س الر�سمية واخلا�صة( .م.م)
 .ث�إ�شراك الإعالم يف تعزيز حقوق الطفل بتقدمي برامج الإر�شاد والتوجيه و�إ�شراك الأطفال يف �إعداد تلك الربامج( .م.م)
 .ختعزيز دور الهيئة الوطنية حلقوق الطفل( .م.م)
 .ذاحلماية من الإ�ستغالل االقت�صادي والعمل يف ال�شوارع وبيع الأطفال بحجة التبني غري امل�شروع( .م.م)
.ضموا�صلة التما�س امل�ساعدة التقنية واملالية لدعم �أن�شطة �إزالة الألغام ،نظر ًا لأن الأطفال ال يزالون �ضمن �أ�ضعف قطاعات
املجتمع اللبناين ال �سيما من حيث تعر�ضهم للقذائف غري املنفلقة( .م.م)
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 -3هيئات املجتمع املدين اللبناين والدويل:
.

.
.
.
.
.
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أ�ضمان م�شاركة الأطفال ،واجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين يف و�ضع وتنفيذ ور�صد املوازنات( .م.ق)
بتعزيز دور الأطفال واملجتمع املدين يف تقدمي التقارير الدورية �إلى هيئات حقوق الإن�سان الدولية( .م.ق)
جبناء القدرات ملوظفي اخلدمة املدنية مبن فيهم االخت�صا�صيون العاملون مع الأطفال ولأجلهم (املدر�سون وعلماء النف�س
والعاملون االجتماعيون واملهنيون ال�صحيون وموظفو ال�ضابطة العدلية ،و�ضباط ال�شرطة واملحامون)( .م.ق)
دتنظيم حمالت التثقيف والتوعية للأ�سرة والطفل واملدر�سة يف ق�ضايا احلماية من العنف املنزيل والعقاب البدين يف
املدار�س واملنزل( .م.ق)
هتدريب الهيئات الروحية على اتفاقية حقوق الطفل و�إ�شراكهم يف اخلطط الوطنية نظر ًا لت�أثريهم يف املجتمع اللبناين.
(م.ق)
وتوزيع اتفاقية حقوق الطفل ب�صيغة �صديقة للطفل باللغة العربية جلميع الأطفال( .م.ق)
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 .18حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 -1جمل�س النواب
.

.

.
.

.

أالت�صديق على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي وقعها لبنان عام  2007واالن�ضمام �إلى الربوتوكول االختياري
امللحق بها ،واتخاذ جميع التدابري الت�شريعية والإدارية لإدخال تلك احلقوق يف القانون اللبناين( .م.ق)
بتعديل قانون �إن�شاء الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كي ت�ضم وزارات �أ�سا�سية �أخرى وكي ال ت�شكل وزارة
ال�ش�ؤون الإجتماعية ن�سبة الثلث من �أع�ضائها وال تكون برئا�سة وزارة ال�ش�ؤون وكي ي�صبح متثيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
الهيئة حمدد ًا بجمعيات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كما حتدده الإتفاقية الدولية( .م.ق)
ج�إن�ضمام لبنان �إلى معاهدة حظر الألغام امل�ضادة للأفراد � -أوتاوا ،وا�ستكمال نزع الألغام يف لبنان خ�صو�ص ًا من املناطق
اجلنوبية التي �أخلتها �إ�سرائيل وتفعيل �آليات التعاون مع �أجهزة الأمم املتحدة لهذه الغاية( .م.ق)
د�إعادة النظر بالقانون ( )220وتعديله �أو �إقرار قانون جديد يكفل جميع احلقوق ويحدد �سيا�سات وطنية لإعمال تلك
احلقوق و�إلغاء الن�صو�ص الواردة يف القانون ( )220التي تتناق�ض مع احلقوق الأ�سا�سية وال�سيا�سات الواردة يف االتفاقية
الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة( .م.م)
ه�إن�شاء �أو ت�شريع هيئة وطنية م�ستقلة �أو ق�سم م�ستقل يف هيئة وطنية حلقوق الإن�سان وذلك للرقابة على تطبيق وحماية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.

.
.

.

.
.

.

أتبني وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية �سيا�سة الدمج الإجتماعي و�إعداد خطة �إ�سرتاتيجية لتحقيق الدمج يف الأ�سرة ويف املجتمع
املحلي وتخ�صي�ص موازنة لتنفيذ اخلطة ولدعم الربامج الهادفة �إلى حتقيق الدمج الإجتماعي( .م.ق)
بتخ�صي�ص بنود يف موازنة وزارة الرتبية لتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للدمج الرتبوي لذوي الإعاقة كي ال تبقى اخلطة
جمرد ح ٍرب على ورق وذلك بتهيئة مدار�س ر�سمية لت�صبح داجمة من خالل تهيئة املعلمني وتعزيز ثقافة الدمج وعدم
التمييز و�إحرتام الإختالف لدى املجتمع املدر�سي وتهيئة البنية املادية واملكانية ومواد التعليم والتعلم لتكون مكيفة
وداجمة( .م.ق)
جت�ضمني املناهج املدر�سية الرتبية على ثقافة احلقوق وعدم التمييز و�إحرتام الإختالف و�إحرتام الكرامة الإن�سانية( .م.ق)
د�إلزام كل اجلهات احلكومية والت�شريعية مبختلف �أجهزتها �إ�شراك جمعيات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كممثلني وحيدين
عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل كامل وفاعل يف جميع عمليات التخطيط املرتبطة بق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبا
يت�ضمن من �إقرتاح قوانني ومرا�سيم وخطط �إ�سرتاتيجية يف جميع املجاالت( .م.ق)
ه�إجراء م�سح �شامل ودقيق ومو�ضوعي لتحديد عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والوقوف على حاجاتهم وقدراتهم كي يتم من
ناحية حتديد الربامج املخت�صة املنا�سبة لهم يف جميع املجاالت كالتعليم و�إعادة الت�أهيل املهني والعمل وغريها ،من ناحية
ثانية لتحديد ال�سيا�سات واملعايري والتدخالت التي جتعل املجتمع داجم ًا مب�ؤ�س�ساته و�أنظمته وثقافته( .م.م)
وتوفري «امل�ؤ�س�سة الوطنية للإ�ستخدام» التدريب الالزم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �ضوء الإخت�صا�صات التي يطلبها �سوق
العمل ،والعمل من ناحية ثانية على تهيئة �سوق عمل دامج مب�ؤ�س�ساته و�أنظمته وثقافته( .م.م)
زت�شجيع امل�ؤ�س�سات يف �سوق العمل على توظيف الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة وتقدمي احلوافز لهم وتوفري اال�ست�شارات لهم
لت�صبح م�ؤ�س�ساتهم داجمة للموظفني من ذوي الإعاقة وذلك كي ال ي�صبح فر�ض توظيف ذوي الإعاقة عقوبة عليهم ودفع
الغرامة تهرب ًا من العقوبة( .م.م)
ح�إلزام الإدارات العامة والبلديات ،كل يف نطاق عمله ،بتطبيق معايري �إمكانية الو�صول �إلى جميع الأماكن واملرافق العامة
وامل�ستخدمة من عامة النا�س( .م.م)
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.
.

.
.

.
.

طتنظيم برامج وحمالت التوعية للر�أي العام وملختلف القطاعات احلكومية وغري احلكومية حول معايري الدمج املطلوبة يف
كل قطاع بحيث تقود وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية تلك احلمالت بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية( .م.م)
يتنظيم خطة �إعالمية لرتويج ثقافة ومفاهيم الدمج واحرتام احلقوق والكرامة الإن�سانية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحيث
ت�سبقها توعية للعاملني يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية .و�إلزام تلفزيون لبنان وحتفيز القنوات التلفزيونية اخلا�صة با�ستعمال
لغة الإ�شارة كلغة مكملة يف ن�شرات الأخبار ،وت�شجيع امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة على �إعتمادها يف براجمها( .م.م)
كتخ�صي�ص ن�سبة من موازنة كل وزارة معنية لإعمال حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املرتبطة بها وتنفيذ اخلطط والربامج
الالزمة لتحقيق ال�سيا�سات الداجمة وت�أمني اخلدمات املخت�صة( .م.م)
ل�إلزام كل الوزارات املعنية (وزارة الأ�شغال العامة ،ووزارة الداخلية والبلديات ،ووزارة الرتبية ،ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية)
لتجهيز جميع مراكز الإقرتاع وفق ًا للدرا�سات العملية املقدَ مة �إليها ووفق ًا للحد الأدنى من املعايري الدجمية املن�صو�ص
عليها يف الق�سم الرابع من القانون رقم ( )2000/220وتطوير املعايري الدجمية لت�شتمل على الإعاقات الب�صرية وال�سمعية
�شروط ومتطلبات وتعديل للمادة ( )92من قانون الإنتخابات النيابية (،)2008/25
والذهنية ،وما ي ّرتتَب على ذلك من
ٍ
واملادة ( )83من قانون االنتخابات البلدية ،ل�ضمان حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بامل�شاركة احلرة وامل�ستقلة يف االنتخابات
كناخبني وكمر�شحني وكذلك امل�شاركة يف ع�ضوية جلان مراكز االقرتاع ،والعمل كمندوبني للمر�شحني( .م.م)
متعميم املعايري ال�صحية واالحرتازية يف امل�ؤ�س�سات الطبية واال�ست�شفائية وتدريب الطواقم الطبية والتمري�ضية( .م.م)
ن�إلزام كل جهة ت�شريعية �أو حكومية �أو غري حكومية باملبادئ العامة التالية عند �إقرار �أو تنفيذ �أي �أمر متعلق ب�ش�ؤون
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وهي :عدم التمييز ،واحرتام الكرامة الإن�سانية ،وتكاف�ؤ الفر�ص والإندماج وامل�شاركة الكاملتان
والفاعلتان و�إمكانية الو�صول و�إحرتام الإختالف كجزء من التنوع الب�شري .وهذه املبادئ هي التي تقوم عليها حقوق
الإن�سان ذي الإعاقة( .م.م)

 -3الق�ضاء

ت�شديد عقوبة الإعتداء �أو الإ�ستغالل اجلن�سي الواقع على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عندما تكون الإعاقة مانع ًا للدفاع عن النف�س �أو
مانع ًا لإدراك حدوث االعتداء( .م.م)
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 .19حقوق العمال املهاجرين
 -1جمل�س النواب
.

.
.

.

أ�إ�صدار قانون ُيعنى بتنظيم وكاالت الإ�ستخدام ومكاتب اال�ستقدام ويحدد ر�سوم اال�ستخدام ،مع حتميل �أ�صحاب العمل
م�س�ؤولية انتهاك العقود ،و�ضرورة مراقبة عمل تلك املكاتب( .م.ق)
بالتوقيع على االتفاقية الدولية ب�ش�أن «حماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم» ،واتفاقيات منظمة العمل
الدولية املتعلقة بالعمال املهاجرين واملتعلقة بالعمل الالئق للعمال يف اخلدمة املنزلية( .م.ق)
جتعديل قانون العمل على ال�شكل التايل( :م.ق)
•تعديل ن�ص املادة ( )59فقرة ( ،)3وذلك ل�ضرورة �إ�ستفادة العامل الأجنبي من احلقوق التي يتمتع بها اللبنانيون.
•الن�ص على �إ�ستفادة العامل الأجنبي من تعوي�ضات ال�ضمان الإجتماعي يف �صندوق خا�ص بهم ،ب�إدارة ال�صندوق.
•�إلغاء نظام الكفالة و�إ�ستبداله بنظام يحرتم حقوق الإن�سان وي�ضمن عدم ارتباط العاملة املنزلية ب�شخ�ص �صاحب
العمل.
دتوقيع اتفاقيات ثنائية �أو متعددة الأطراف مع البلدان التي توفد �أعدادا كبرية من العمال املهاجرين ب�ش�أن توحيد عقود
العمل والإعرتاف بها �إعرتاف ًا متباد ًال( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.

ت�ضم جميع اجلهات املعنية بالعمالة الأجنبية ،تكون �أولى مهماتها و�ضع �إ�سرتاتيجية
أ�إن�شاء وزارة العمل للجنة وطنية ّ
وطنية �شاملة ب�ش�أن العمال املهاجرين على اختالف �أو�ضاعهم ،وحتدد موقف لبنان النهائي من العمالة الأجنبية،
ومن املهاجرين ،وحتدد املنطلقات الفكرية واملبدئية ،والثقافية ،والقانونية ،والت�شريعية لهذه الق�ضية ،وو�ضع توجهات
�إ�سرتاتيجية حول العمالة الأجنبية يف لبنان .كما تُعنى تلك اللجنة ب�إعداد ال�سيا�سات املرحلية املتتابعة ،وحتقيق التن�سيق
والرتابط بني جميع الإدارات والهيئات املعنية .وتفعيل جلنة الت�سيري الوطنية التي �أن�شئت عام ( .2005م.ق)
ب�إن�شاء جهاز خا�ص ب�إ�شراف وزارة العمل للرقابة على �شروط وظروف عمل العامالت الأجنبيات( .م.م)
ج�إطالق وزارة العمل وهيئات املجتمع املدين للحمالت الإعالمية املتكررة (املرئية ،واملقروءة وامل�سموعة) لزيادة التوعية
حول م�سائل العمال املهاجرين على �إختالف مهنهم ،نحو نظرة ترتكز على احلقوق ،عرب ن�شر كتيبات ِّ
تو�ضح حقوقهم من
جهة وواجبات �أ�صحاب العمل من جهة �أخرى وتنظيم �أيام خم�ص�صة للعمال املهاجرين( .م.م)
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 .20احلقوق الإجتماعية والإقت�صادية لالجئني غري الفل�سطينيني
 -1جمل�س النواب
.

.

.

أمواءمة القوانني التي ترعى م�س�ألة اللجوء مع التزامات لبنان الدولية املتعلقة بالالجئني واللجوء( .م.ق)
باالن�ضمام �إلى اتفاقية عام  1951املتعلقة بو�ضع الالجئني و�إلى بروتوكولها الإ�ضايف ،و�ضمان تنفيذ تلك ال�صكوك على
ال�صعيد الوطني .وللبنان �أن ُيدخل عليها حتفظات ت�أخذ يف الإعتبار �أنه لي�س بلد جلوء دائم وال ُيعد توطني طالبي اللجوء
�أو �إدماجهم من الفر�ضيات �أو املوجبات املمكنة( .م.ق)
جو�ضع قانون جديد للجوء ي�أخذ بالإعتبار خ�صو�صية لبنان ويتما�شى مع التزامات لبنان الدولية واملعايري الدولية ،يت�ضمن
�آلية وطنية لتلقي طلبات اللجوء ودرا�ستها والبت فيها( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.

.

.
.

أمراجعة مذكرة التفاهم بني مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني وال�سلطات اللبنانية على م�ستوى وزارتي
الداخلية واخلارجية ،ب�شكل يحقق توافقها مع املعايري الدولية ،ال �س ّيما عرب الإلتزام �صراحة مببد�أ عدم الإعادة الق�سرية،
وبعدم احتجاز �أي �أجنبي طالب للجوء �أو �أهل ل�صفة اللجوء بتهمة الدخول �أو الإقامة خل�سة ،على �أن يكون جميع الالجئني
عر�ضة للمالحقة خلرق القانون اجلزائي �ش�أنهم �ش�أن �أي �أجنبي �آخر ومعاملته ك�أي �أجنبي عند البت ب�أمر �إقامته يف حالة
�إرتكابه جلرائم �شائنة وذلك حفاظ ًا على الأمن الإجتماعي للدولة اللبنانية وكذلك الأمر يف حالة ارتكابهم جرائم �شائنة
يف بلدهم الأم قبل طلب اللجوء ،و�إزالة القيود الزمنية املفرو�ضة على �إقامة الالجئني ،والتعاون لت�سهيل �إعادة توطينهم
يف بلد ثالث �آمن( .م.ق)
بالإلتزام بعدم توقيف �أي �شخ�ص دون م�س ِّوغ قانوين و�إحرتام ال�ضمانات الإجرائية من قبل املحاكم و�سلطات التوقيف
لتوفري ال�ضمانة �ضد التوقيف التع�سفي والرد ،واعتماد مقاربة حقوق الإن�سان يف كل ال�سيا�سات مبا فيها تلك املتعلقة
بالأمن( .م.ق)
جالتما�س امل�ساعدة الدولية يف �إطار تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية �إلى الالجئني وموا�صلة م�ساعي احل�صول على امل�ساعدة
وامل�شورة الفنية الدولية من �أجل الت�صدي لل�ضغوط املت�صلة با�ستقبال الالجئني وا�ست�ضافتهم ،مع تعزيز التعاون يف هذا
ال�صدد مع املنظمات الدولية ذات ال�صلة( .م.ق)
د�إعطاء الالجئني وطالبي اللجوء الرعاية ال�صحية املالئمة عن طريق وزارة ال�صحة والعمل مع املجتمع الدويل لتمويل� ،أو
امل�ساهمة يف متويل التكلفة املرتتبة على ذلك( .م.م)
هخالل املرحلة الإنتقالية حيث يكون طلب اللجوء قيد الدر�س ،ت�سهيل عملية �إ�ستح�صال املعنيني على �إجازات الإقامة
والعمل امل�ؤقتة ،املرتبطة مبدة درا�سة امللف( .م.م)

 -3الق�ضاء

و�ضع �آلية دائمة ومرجعية م�شرتكة ق�ضائية و�سيا�سية و�أمنية للتن�سيق الدائم وامل�ستمر مع مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني يف توفري
احلماية واحللول الدائمة لالجئني( .م.ق)
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 .21احلقوق الإجتماعية والإقت�صادية لالجئني الفل�سطينيني
 -1جمل�س النواب
.

.

أمنح الالجئني الفل�سطينيني حق �إن�شاء جمعياتهم اخلا�صة على �أن تكون خا�ضعة لنظام العلم واخلرب كاجلمعيات اللبنانية
العادية ،مبا ي�ساهم يف تعزيز احلالة املدنية يف املخيمات( .م.م)
ب�إزالة العقبات واملعوقات �أمام حق الفل�سطينيني املقيمني وامل�سجلني ر�سمي ًا يف لبنان يف ت�أ�سي�س النقابات العمالية ونقابات
�أ�صحاب العمل و�إحتاداتها والإن�ضمام �إليها( .م.م)

 -2جمل�س الوزراء والإدارات العامة
.

.
.
.
.
.
.

.
.

أ�إ�شراك الالجئني الفل�سطينيني �أنف�سهم يف تخطيط امل�شاريع الرامية �إلى حت�سني �أو�ضاعهم وتنفيذها و�إدارتها( .م.ق)
بدعم الربامج التي توفر لالجئني للفل�سطينيني فر�ص العمل ودعم م�شاريع القرو�ض ال�صغرية وم�شاريع توليد الدخل التي
تعزز الإكتفاء الذاتي.14
جتعزيز قدرات جلنة احلوار اللبناين – الفل�سطيني لتمكينها من م�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني من خالل تعزيز حقوقهم
الأ�سا�سية وحت�سني �أو�ضاعهم املعي�شية( .15م.ق)
د�إ�صدار مرا�سيم تطبيقية للقانون ( )128رقم ( )2010/129املتعلق باحلق بالعمل( .م.ق)
ه�إيجاد حل مقبول لفئة «فاقدي الأوراق الثبوتية» من الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان املق ّدر عددهم بب�ضعة �آالف( .م.م)
وتوحيد التعامل بوثيقة ال�سفر التي تمُ نح لالجئني الفل�سطينيني كي تكون املدة عينها للجميع( .م.م)
زالتخفيف من الإجراءات املفرو�ضة على حرية حركة الالجئني الفل�سطينيني والنا�شطني الإن�سانيني من بع�ض املخيمات
و�إليها .وكذلك وقف الت�صاريح املفرو�ضة على العرب والأجانب وال�صحفيني واملنظمات غري احلكومية الدولية لدخول
املخيمات ومزاولة �أن�شطة �إغاثية وتنموية و�إعالمية فيها( .م.م)
حالتخفيف من القيود املفرو�ضة على �إدخال مواد البناء �إلى املخيمات بهدف التخفيف من حدة الأزمة ال�سكنية يف املخيمات
وحولها( .م.م)
ط�إطالق خطة �إمنائية �شاملة للمخيمات من قبل الدولة اللبنانية مب�شاركة وم�ساهمة وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ومنظمات املجتمع الدويل املعنية وبالتن�سيق مع منظمة التحرير
الفل�سطينية ،تراعي قوانني ومعايري البناء .ت�ساعد الالجئني يف احل�صول على م�ساكن الئقة ،وربط البنى التحتية يف
املخيمات بنظرياتها يف البلديات اللبنانية املجاورة .وت�سريع عملية �إعمار خميم نهر البارد وعودة �سكانه املهجرين �إليه
يف �أ�سرع وقت ممكن .انطلقت اخلطة يف العام  2006حتت عنوان «مبادرة حت�سني �أو�ضاع املخيمات»( .م.م)

 -3فيما يتعلق باحلق يف ال�صحة:
.

.

14
15

أ�إتاحة الفر�ص �أمام الالجئني الفل�سطينيني املقيمني وامل�سجلني يف لبنان لال�ستفادة املبا�شرة من اخلدمات ال�صحية
للم�ست�شفيات احلكومية ،ولي�س عرب نظام التعاقد مع الأونروا فح�سب( .م.م)
ب�شمول املخيمات والتجمعات الفل�سطينية يف برامج وزارة ال�صحة اللبنانية املت�صلة بالطب الوقائي وامل�سح ال�صحي
الإح�صائي خا�صة فيما يتعلق بالأمرا�ض ال�سارية واملُعدية واملزمنة ،و�إعادة الت�أهيل والعالج الفيزيائي لذوي الإعاقة من
الأطفال على وجه اخل�صو�ص( .م.م)
من تو�صيات الور�شة الثانية «الالجئون وتنمية املجتمع املحلي» مل�ؤمتر «تلبية احلاجات الإن�سانية لالجئي فل�سطني يف ال�شرق الأدنى :بناء �شراكات من �أجل دعم الأونروا»
لعام .2004
من تو�صيات الور�شة الثالثة «تعزيز التنمية الإجتماعية والإقت�صادية لالجئني» مل�ؤمتر «تلبية احلاجات الإن�سانية لالجئي فل�سطني يف ال�شرق الأدنى :بناء �شراكات  .من
�أجل دعم الأونروا» لعام .2004
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.

جتقدمي الدعم الفني للم�ؤ�س�سات ال�صحية الفل�سطينية من قبل وزارة ال�صحة و�إعفا�ؤها من الر�سوم ال�ضريبية واجلمركية
وت�سهيل ح�صولها على التجهيزات الطبية والأدوية من اخلارج والتي تقدم غالب ًا يف �شكل هبات وتربعات( .م.م)

 -4فيما يتع ّلق باحلق يف التعلم:
.

.
.
.

أ�إتاحة املزيد من الفر�ص �أمام تالمذة الالجئني الفل�سطينيني للإلتحاق باملدار�س احلكومية اللبنانية وتنظيم هذه العملية
عرب �إ�ست�صدار قرارات وزارية وا�ضحة متنح الالجئني الفل�سطينيني الأولوية على الرعايا الأجانب يف احلقل الرتبوي.
(م.م)
ب�إزالة العوائق �أمام �إلتحاق الطالب الالجئني الفل�سطينيني باملعاهد املهنية وببع�ض كليات اجلامعة اللبنانية مثل الطب
والهند�سة عرب �إ�ست�صدار القرارات واملرا�سيم اخلا�صة بذلك و�إعطا�ؤهم الأولوية على الرعايا الأجانب( .م.م)
ج�شمول الالجئني الفل�سطينيني يف بع�ض الربامج احلكومية كربامج الإح�صاء الوطني ملعرفة �أعدادهم وبرنامج مكافحة
الفقر لتمكينهم من اال�ستفادة من اخلدمات التي توفرها هذه الربامج( .م.م)
دموا�صلة دعوة احلكومة للمجتمع الدويل والبلدان املانحة �إلى متويل م�شاريع مثل املبادرة التي �أطلقتها احلكومة يف عام
 2006لتح�سني امل�ستوى املعي�شي لالجئني الفل�سطينيني والأحوال املعي�شية يف املخيمات ،واملبادرات املماثلة الرامية �إلى
�ضمان كرامة العي�ش الكرمي لالجئني الفل�سطينيني حلني عودتهم �إلى وطنهم ،وذلك بالتعاون مع املجتمع الدويل( .م.م)

 -5هيئات املجتمع املدين اللبناين والدويل

ت�شجيع منظمات املجتمع الأهلي الفل�سطيني واللبناين ب�أن�شطة ومبادرات م�شرتكة لتعريف املجتمع اللبناين بالواقع الإقت�صادي
والإجتماعي والقانوين لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ولتعريف الفل�سطينيني بحقوقهم الأ�سا�سية يف �ضوء املعايري الدولية.
(م.ق)

 -6املنظمات الدولية

مطالبة املجتمع الدويل بدعم الأونروا مادي ًا ومعنوي ًا كي توا�صل تقدمي الإغاثة واحلماية الإجتماعية لالجئني الفل�سطينيني،
وتعزيز ال�شراكة الثالثية بني الأونروا والدول املانحة والدول امل�ضيفة واملرجعية الوطنية الفل�سطينية (ال�سلطة) بهدف زيادة
جتاوب املانحني �إلى حني التو�صل �إلى حل دائم مل�شكلتهم( .م.ق)
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يعترب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �شبكة التنمية العاملية التابعة للأمم املتحدة وهو يدعو �إلى التغيري و�إلى حتقيق نفاذ البلدان
�إلى املعرفة واخلربة واملوارد من �أجل م�ساعدة ال�شعوب على التمتع بحياة �أف�ضل .ونحن نعمل على الأر�ض يف  166بلد ًا ونتعاون
معها يف تطبيق احللول التي �أوجدتها ملواجهة حتديات التنمية العاملية والوطنية .ويف وقت تقوم فيه هذه البلدان بتطوير قدراتها
املحلية ،تعتمد على ال�شعوب املن�ضمة �إلى برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وعلى �شركائنا العديدين.
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