 حرية التعبير والتجمعهل ستلتزمون بإلغاء القوانين التي تجرم انتقاد المسؤولين في الدولة والمؤسسات الحكومية والرموز
الوطنية؟
نعم
هل ستلتزمون بإلغاء قوانين التشهير الجنائية وتضمنون أن يكون التشهير مجرد جنحة مدنية؟
نعم
 التعذيبهل ستلتزمون بتعديل المادة  49من قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان حق المشتبه فيهم بمحام منذ
أول لحظة ألي شكل من أشكال االحتجاز ،بما في ذلك خالل استجواب الشرطة؟
نعم
هل ستلتزمون بدعم إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان" واآللية الوقائية الوطنية ضد التعذيب؟
نعم
 أزمة النفاياتهل ستلتزمون بإقرار وتنفيذ قانون إلدارة النفايات يحترم الحق ببيئة نظيفة وصحية؟
نعم
 المحاكم العسكريةهل ستلتزمون بتعديل المادة  24من قانون القضاء العسكري لعام  1968لمنع محاكمة المدنيين وجميع
األطفال أمام المحاكم العسكرية؟
نعم
 حقوق المرأةهل ستلتزمون بإقرار قانون مدني اختيار لألحوال الشخصية يضمن المساواة في الحقوق لجميع اللبنانيين
واللبنانيات؟
نعم
هل ستلزمون بتعديل قانون الجنسية اللبناني لضمان تمكن النساء اللبنانيات من إعطاء جنسيتهن ألطفالهن؟
نعم

هل ستلتزمون بطلب إشراف الحكومة على المحاكم والسلطات الدينية لضمان امتثالها اللتزامات حقوق
اإلنسان ،وأن تقدم الطوائف قوانينها إلى البرلمان لمراجعتها؟
نعم
هل ستلتزمون بإقرار قانون يحدد السن الوطني األدنى للزواج بـ  18عا ًما؟
نعم
هل ستلتزمون بإقرار قانون ينهي جميع أشكال العنف األسري ويضمن شمولية تعريف االغتصاب القانوني
بدون استثناء االغتصاب الزوجي؟
نعم
هل ستلتزمون بإزالة العقبات من أمام اإلبالغ عن اإلتجار بالبشر وتأمين الدعم للناجيات؟
نعم
هل ستلتزمون بتعديل قانون الكفالة كي ال تبقى تأشيرات العمل مرتبطة بكفالء فرديين وأن يتمكن العامالت
من إنهاء عملهن بدون موافقة الكفيل؟
سندرس الملف من كل جوانبه
هل ستلتزمون بتوسيع قانون العمل كي يشمل عامالت المنازل وإدخال تدابير حماية لإلشراف على ظروف
العمل والتحقيق في االنتهاكات؟
نعم
 حقوق ذوي االحتياجات الخاصةهل ستلتزمون بتعديل القانون  2000/220أو إقرار قانون جديد يشترط على المدارس اتخاذ جميع
الخطوات الالزمة لقبول األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وضمان حصولهم على تسهيالت معقولة
للحصول على تعليم جيد؟
نعم
 التوجه الجنسي والهوية الجندريةهل ستلتزمون بإلغاء المادة  534من قانون العقوبات اللبناني واألحكام األخرى التي تجرم الجنس
بالتراضي بين راشدين؟
نعم

 الالجئونهل ستلتزمون بتخفيف القيود على اإلقامة المؤقتة للسوريين إلى أن يصبح بإمكانهم العودة بأمان إلى سوريا؟
نعم شرط أن تكزن إقمتهم قانونية و شرط أن يكونوا تحت سقف القانون
هل ستعارضون علنا إجالء البلديات لالجئين أو طردهم بطريقة غير قانونية؟
سوف نعمل ألجل عدم طردهم بطريقة غير قانونية
هل ستلتزمون بإلغاء القيود القانونية على توظيف الفلسطينيين؟
نريد أن نصحح أوضاع الفلسطينيين مع اإلبقاء على حقهم بالعودة إلى بالدهم
 العدالة والمحاسبةهل ستلتزمون بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لتقديم العدالة والمحاسبة للمختفين قسرا خالل الحرب األهلية؟
نعم
هل ستلتزمون بمحاسبة القوى األمنية على تجاوزاتها ،بما فيها التعذيب ،وسوء المعاملة واستخدام القوة غير
القانوني ضد المتظاهرين؟
نعم
 الخصوصيةهل ستلتزمون بتعديل القانون  140لعام  1990لضمان الشرح للمواطنين عن ظروف المراقبة؟
نعم

