
  )f 6المسودة مفتوح إصدار( في لبنان لمواطناألساسية ل حقوقال قائمة

التغلب على ماضينا الحزين، والقضاء  ي نا فحداتّ غير عادل وغير فعال،  مقسم طائفي من نظام ل وسوء المعاملة مشقة واإلذال ال عانينانحن، شعب لبنان، بعد أن 
 اللبنانيين المواطنين جميعا لا وازدهارً و مستقبل أكثر إشراقً خالل قيامنا بذلك، نحن نسعى نحمن تنا. أمّ تجديد ووجه القصور والتجاوزات، وتعزيز دولتنا، أعلى 

  :اللبنانيالدستور ب ها تنفيذها على الفور وإلحاقاقرارها وليتم  اآلتية األساسيةالحقوق ب نحن نطالب . استثناء دون من

 واستفتاءات مباشرة   ديمقراطية تجري في وقتها،  من خالل انتخابات إعادة التأكيد على سلطة الشعب الحق االول: 
إجراء االنتخابات في موعدها  ب من كل السلطة الممنوحة للدولة اللبنانية. نحن نطالب  الوحيد  المصدر والمستفيد  ننا  أب د  أكالموجود في المهجر، ن شعب لبنان بما في ذلك  نحن،  

في حال  على منصب في البالد.عالوة على ذلك، نحن نطالب بإجراء استفتاء وطني، تصويت المباشر ألبحق النطالب نحن تصويت. بال 18حق أي مواطن فوق سن ب و
 . بذلك ني مواطن ال ٪ أو أكثر من 10طالَب 

 التمديد  عدمو،  الترشح للمناصب العامة، والشفافيةق الثاني: الح
. اللبنانية السلطة مواقعمن  ةفي أي موقع تمثيلي ألي  طي شرأبدون  حالترشّ ب  و العرق، أو اإلعاقة، أو الدينحق أي مواطن لبناني بغض النظر عن الجنس، أ نؤكد على

عضاء البرلمان، أبما في ذلك  وبالتالي، أن يعمل الممثلون المنتّخبون الذين تم انتخابهم ديمقراطًيا،على مناصب السلطة، لين مؤهّ ن يتنافس ممثلي الشعب الأب نطالب نحن 
ي موقع  أوالية    تمديدمنع  وب لى بطالن هذا التمثيل.  إللثقة المكتسبة  أو خرق  للسلطة  ستخدام  ساءة اإ  ونطالب بأن تؤدي أّيةبشفافية كاملة وبنشر كل سجّالت التصويت العام.  

    يستوجب األغلبية المطلقة. نأ، على المعني طارضمن اإل  جراء استفتاءٍ إ تمثيلي بدون

 العام   الدينإدارة و العام، المال دارة إو  المساءلة،و  المعلومات،الحصول على الحق الثالث: 
الموازنة    كمال فذلكة إ   على  قادرة  غير  حكومة   أية.  الحسابات السيادية  دارة إحول كيفية    الكاملة   ونطالب بالمساءلة   حكومتنا  من   المعلومات   على  الحصول  بحرية  نطالب  نحن

  على نؤكدو. عام استفتاء خالل من الشعب ةافقبمو إّال سمح باالستقراض وزيادة الدين العام نه ال يُ أكما . الصالحية منتهيةتعتبر حكومة  القانوني الزمني اإلطار ضمن
  الجرم لمرور الزمن.   هذا  العمل بسقوطالتلكؤ بالمقاضاة؛ لتفادي  عدم  نشدّد على  و  العامة،  الموجودات  إدارة  سوء  أو  الفسادأو    الكفاءة  عدمام لع  موظف  أي  مقاضاة  في  الحق

 التعبير   وحرية  ،والخصوصية ،الخاصة  لكيةالمُ  حمايةالحق الرابع: 
في حرية    ناحقّ  كدؤواالفتراضية ون  البدنية الخصوصية  احترام  ننا نطالب بوجوبأكما . االختالس أو  ضد االختراقواإلبداع  والفكرية الخاصة لكيةبحماية المُ  نطالب نحن

  . االحتجاج وفي التعبير

 المنصفة والضرائب   ،والفرص االقتصادية، واألجور العادلة  ،، والخدمات االجتماعيةالعام  عليملتباالشعب  : حقس الحق الخام
.  البال راحة لنا وفري ال فعّ  اجتماعي  وضمان ةغير مكلف مداواةو  صحية جيدة برعاية حقنا وتأكيد بكرامة بالعيش نطالب  ز في مستوى التعليم العام.بحق التمّي نحن نطالب 

  عن  النظر  بغض البالد،  أنحاء جميع  في  العادلة االقتصادية الفرص على  قائمة  اجتماعية  بعدالة حقنا أننا نؤكد موعدها. كما  في  دفعورواتب تُ  عادلة  بأجور  نطالب  نحن
  . عباء االقتصادية على عموم الشعبمع األ  يتناسب بما ضرائب ورسوم منصفةب  نطالب ذلك،  ضافة الىباإل. الدين اإلعاقة، أو أو الجنس أو العرق

 ، والبنية التحتية بتكلفة مقبولة  العام والنقل،  خدمات األساسية دون انقطاعتوفر ال  السادس:الحق 
رار،  واالتصاالت السلكية والالسلكية باستمجمع النفايات، وخدمة البريد،  و  نطالب بحق الحصول على الخدمات األساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي،

 . مع بعضها البعض ةالدولمناطق جميع   تربط رجاء البالدألكافة شاملة  الحصول على وسائل نقلدون انقطاع، وبتكلفة معقولة. كما نطالب بحق 

   محفوظة ثريةأمواقع و نظيفة وشواطئ، وحدائق عامة،  صحية  السابع: حق الشعب ببيئة الحق
  بمتنزهات،   عالتمتّ   في  شعبيلا  حقنا  نؤكد.  بما يؤمن معيشة صحية  في جميع أنحاء لبنان، سواء في الجو أو على األرض أو في البحر   ونقّيةلب بحق العيش في بيئة نظيفة  نطا

  غير حقه في الوصول الشعب  حرملى إ قد أدّى ي تنازلأ واسترداد ،العام تراثنا جميع على باسترداد والحفاظ نطالب الدولة نحن. التاريخية ومعالم لبنان وشواطئ،
   .العامة أالماكنهذه إلى كل  مشروط ال

 المساواة في المعاملة لشؤون األحوال الشخصية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين  الثامن: الحق 
بما ونطالب بتطبيق ذلك على جميع قضايا األحوال الشخصية  ،بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو اإلعاقة، أو الدين لةنطالب بحق الحصول على المساواة في المعام

 .ة اللبنانيةالجنسي االستحواذ على المدنية وعقود ال ، ولكن ال تقتصر على ،في ذلك

  القانونية  والمراجعة القانونية، اإلجراءات الحجز،الحق التاسع: 
  ي شخص أوجوب عدم حجز    كما أننا نؤكد  .معقولة  زمنية  فترة  غضون  في   معالجتهاأن يتم  و  المدنية   المحاكم  في  مواطن  أي  ضد  قانونيةال  جراءاتاإل عقد  بأن تُ   نطالب  نحن
  واجه ن  عندما الدستوري المجلس أمام ستئنافباال  كأفراد نا بحق كما نطالب . الواجبة القانونية اإلجراءات اتباع دونالممتلكات الخاصة  مصادرة ، وعدمالحرة إرادته ضد
  . حقوقنا مع يتعارض  قانون أي

 للقوانين   السريع والتنفيذ للشعب  القضائي  التمثيلالعاشر: الحق 
 بأن يتم تنفيذ ، ومحاكمات علنية. كما نطالب ب المظالم أمناءو المحلفين، هيئةو قضاة،انتخاب ال  خالل من القضائية السلطة داخل المباشر التمثيل بحق  نطالب الشعب، نحن،

بطريقة   هاذتنفّ  تخالفها أو أوالقوانين  نكرتُ  سلطة  ةأي  ضد القانونية اإلجراءات بحق اتخاذ ،مجموعاتك أو كأفراد، نحتفظ. ومعقول زمني  إطار في الدولة قبل من قوانيننا
  . غير صحيحة

 الدفاع عن النفس حق تحت حماية الدولة ووعدالة   ،سالمون،  ا بأمعيش الحق الحادي عشر: ال
يجوز    ال.  لبنانيةال  لدولةالكاملة ل  حمايةال  تحتمن األراضي اللبنانية    امربعً   اكيلومترً   10,452  ـضمن حدود ال عدالة  بأن تُحقّق الو  ، وعدالة.سالمو   ،ناأمب لعيش  احق  ب نطالب  
حتفظ بحق الدفاع عن  ، المواطنون، ن نحنخالل استفتاء عام.  من الشعب من صريحة موافقة دونمن  اللبنانية األراضي إلىالدخول  األجنبية الجيوش من أليالسماح 

 .في توفير هذا األمن  بصورة مشروعة النفس في حالة فشل الدولة

 اللبناني   وألجل الشعب  من منبثقة الجماعية، الحقوق تكون أن يجبالثاني عشر:  الحق
  أن يجب    للدولة  مشروطةالأو  ة  عدمال غير    السلطات  جميع .  الجماعية  حقوقنا  في  مس  أو  اختصار،  أو  لى تقليص،إ  يؤدي  أنعامة    ممارسة  أو  معتقد،  أو  قانون،  ألي  يجوز  ال

 .لبنان لشعب فقطمكرسة عندها، و ،شعب لبنان طريق عن إال  للتعديل قابلةتبقى محصورة ألجل شعب لبنان، وغير 


