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ملخص
يعتمد حتليل السياق التالي افتراضا ً أساسيا ً يتمثل في
رفض شكل معني من أشكال القضاء الذي تتم ممارسته
في لبنان منذ مدة طويلة ،والذي مييل إلى جعل القضاء
العسكري أحد أشكال احملاسبة السريعة خارج نطاق القضاء
العادي ،مما يسمح بوجود سلطة قضائية موازية تعلو على
املبادئ األساسية حلكم القانون .واستنادا ً إلى عدة قضايا،
تقدم هذه الورقة نقاشا ً لرفض التوجه لتحويل القضاء
العسكري إلى نظام منفصل دون ضوابط أو رقابة ،مما يفتح
الباب بالتالي لكافة أشكال اإلساءات والتجاوزات .وتوصي
بتطبيع هذا النظام وفقا ً ملبادئ اإلدارة الصحيحة للعدالة
بهدف جعله أحد أشكال العدالة القانونية املتعارف عليها.

1

اإلطار القانوني والتشريعي
تنظم عمل احملكمة العسكرية والقضاء العسكري مجموعة من املراسيم التشريعية
التي حتدد هيكل احملاكم العسكرية ،األحكام املطبقة ،اإلجراءات اجلنائية
1
العسكرية ،ووالية القضاء العسكري.
وتنص املادة  1من املرسوم رقم  68/24الصادر بتاريخ  – 1968/4/13واملعروف كذلك
بقانون العقوبات العسكرية – على أن القضاء العسكري يتألف من )1( :محكمة متييز
عسكرية )2( ،محكمة عسكرية دائمة )3( ،قضاة عسكريني منفردين )4( ،قضاة
حتقيق ومفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية والذي يقوم بدور النائب العام
العسكري 2.ووفقا ً للمادة نفسها فإن احملاكم العسكرية تابعة لوزارة الدفاع وليس
لوزارة العدل .وتنص املواد  27-23من املرسوم نفسه على شروط الصالحية الشخصية
للمحكمة العسكرية الدائمة .وحتدد املادة  24اجلرائم التي تختص احملكمة بالنظر فيها،
ومنها :التجسس ،واخليانة ،والصالت غير املشروعة بالعدو 3،كما أن احملكمة مختصة
مبحاكمة العسكريني مبا فيهم اجليش ،وقوى األمن الداخلي ،واألمن العام ،وموظفي وزارة
الدفاع واحملاكم العسكرية إذا كانت اجلرائم قد ارتكبت خالل ساعات عملهم 4.وللمحكمة
العسكرية اختصاص النظر في قضايا التجسس واخليانة وحيازة األسلحة والتهرب
من التجنيد التي يتورط فيها مدنيون ،وكذلك أي نزاع بني مدني وشخص عسكري.
5
وبإمكانها محاكمة املدنيني في قضايا أمنية ،ومحاكمة العسكريني في قضايا مدنية.
وتنص املواد  32-29على صالحية القضاة العسكريني املنفردين للنظر في كافة أنواع
التعديات ،وانتهاكات قانون السير ،واالنتهاكات املرتكبة ضد قواعد الدفاع املدني في وقت
احلرب ،واجلنح املرتكبة من قبل األشخاص اخلاضعني للقضاء العسكري 6،وذلك من جملة
 1املرسوم االشتراعي رقم  68/24الصادر بتاريخ  1968/4/13واملعدل مبوجب املراسيم التالية :رقم  1460الصادر بتاريخ ،1971/7/8
ورقم  110الصادر بتاريخ  ،1977/6/30ورقم  306الصادر بتاريخ 2001/4/3
2

املادة 34

3

انظر املواد  273و 287و 290و 291من قانون العقوبات.

4

املادة 27

5

انظر املواد  294-273من قانون العقوبات واملادة  50من قانون العقوبات العسكرية.

6

املادة  30انظر أعاله فيما يتعلق بالصالحية الشخصية للقضاة العسكريني املنفردين.

 2املحكمة الع�سكرية
موضوعات أخرى .وتتعلق املواد  97-33باإلجراءات اجلنائية العسكرية .فأحكام قانون
اإلجراءات اجلنائية في القانون رقم  328الصادر بتاريخ  2001/8/2ال يتم تطبيقها إال في
حال توافقها مع أحكام املرسوم املشار إليه أعاله 7.ووفقا ً للمادة  55فإن احملاكمات أمام
احملاكم العسكرية تكون علنية ،بغض النظر عن درجتها ،إال أنه يجوز إجراؤها بشكل سري
استنادا ً إلى مرسوم عادي .ويعد وجود محامي دفاع إلزاميا ً في احملكمة العسكرية ،ولكنه
اختياري أمام القضاة العسكريني املنفردين 8.وفيما يخص الطعن في القرارات التي يتم
إصدارها ،تسمح املادة  71باالعتراض على القرارات التي يصدرها غيابيا ً كل من القضاة
العسكريني املنفردين ،واحملكمة العسكرية ،ومحكمة التمييز العسكرية .كما يسمح
9
باللجوء إلى االستئناف ضد قرارات القضاة العسكريني املنفردين ،وفق شروط صارمة.
10
أما اللجوء إلى التمييز فيسمح به ضد القرارات الصادرة عن احملكمة العسكرية.
أن احملكمة العسكرية اللبنانية
وتعتبر
“ �إن و�ضع املحكمة
11
يجب أن تكون معنية فقط بالشؤون العسكرية
الع�سكرية اللبنانية
وأن تصبح جزءا ً ال يتجزأ من النظام القضائي
12
حتت �سلطة وزارة
العام .ويتماشى مبدأ الفصل بني السلطات
مع شرط الضمانات القانونية املنصوص عليها
الدفاع يعني و�ضعها
على أعلى مستوى من التسلسل الهرمي
خارج نطاق القانون
للقواعد ،في الدستور أو في القانون ،مع تفادي
العادي وبعيدا عن
أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو
مبادئ حكم القانون ”
العسكرية في إقامة العدالة .وبصرف النظر عن
املسألة العقائدية املتمثلة في شرعية احملاكم
العسكرية ،فإن وضع احملكمة العسكرية اللبنانية حتت سلطة وزارة الدفاع يعني
وضعها خارج نطاق القانون العادي وبعيدا ً عن مبادئ حكم القانون .واحملكمة العسكرية
في لبنان هي جهاز قضائي ،إال أنها تدار من قبل وزارة الدفاع والسلطة التنفيذية ،مما
7

املادة 33

8

املادة 57

 9القرارات املصدرة في قضايا اجلنح والتي يتم احلكم فيها على اجلناة بدفع غرامة أو باحلجز/املصادرة ( )seizureأو باحلبس .انظر
املادة 72
10

املادة 73

 11املرتبطة حصريا ً بالشؤون الداخلية/التنظيمية/التأديبية ،أي عدم احترام أيام اإلجازة ،فقدان األسلحة ،عدم االمتثال لألوامر/
التعليمات
12

شارل-لوي دو سيكوندا ،بارون مونتيسكيو :كتاب “روح القوانني”1750 ،

3
يشكل خرقا ً للمبدأ األساسي األول للفصل بني السلطات ،والتسلسل الهرمي للقواعد،
وكذلك للدستور اللبناني 14.وعليه فإن احملكمة العسكرية في لبنان غير دستورية.
13

سلطة القضاء واملعايير الدولية
املبادئ غير القابلة لالنتقاص
على النحو املفصل أعاله ،للمحكمة العسكرية اختصاص في جرائم التجسس
واخليانة والصالت غير املشروعة بالعدو ،وتلك اجلرائم التي ميكن للمحكمة العسكرية
على أساسها محاكمة املدنيني 15لها جانب أمني ويتم التعامل معها بسرية تامة
من جانب السلطة التنفيذية ،وخاصة مجلس الدفاع األعلى املؤلف من شخصيات
عسكرية .وبالتالي فإن مثل هذه القضايا التي تعرض على احملكمة العسكرية ضد
املدنيني يجري التحقيق فيها بشكل سري ،وغالبا ً ما تستغل السلطات موضوع “األمن
القومي” للتعتيم على سير احملاكمات ،خارقة بذلك مبادئ احملاكمات العادلة والعلنية.
بأنه يجب على احملكمة
وبصرف النظر عن مسألة محاكمة املدنيني 16،تعتقد
العسكرية وفي كافة الظروف تطبيق املعايير واإلجراءات املعترف بها عامليا ً كضمانات حملاكمة
عادلة ،مبا فيها قواعد القانون الدولي اإلنساني .ويعتبر هذا احلد األدنى من الضمانات الالزمة
حتى في أوقات األزمات ،وخاصة فيما يتعلق بأحكام املادة  4من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية ،والتي جتيز للدول األطراف اتخاذ تدابير تنتقص من القانون العادي ،شرط
أال تتعارض هذه التدابير مع التزاماتها مبوجب القانون الدولي 17.وتوفر املادة  14من العهد
الدولي احلد األدنى من الضمانات التي ينبغي احترامها أمام احملكمة ،مبا في ذلك“ :أن تكون

13

انظر املادة  2من قانون اإلجراءات املدنية اللبناني

14

انظر مقدمة الدستور اللبناني( ،هـ) النظام قائم على مبدأ الفصل بني السلطات

15

أنظر  5أعاله

16

أنظر أدناه

17

صادق لبنان على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بتاريخ  3تشرين الثاني 1972

 4املحكمة الع�سكرية
(قضيته) محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية” .ودون وجود
مثل هذه الضمانات ،سيواجه املشتبه بهم أمام احملكمة العسكرية احلرمان من العدالة.
أن حقوق األفراد العسكريني املذكورة أعاله ينبغي احترامها في جميع األوقات.
وتعتبر
أنه يجب أال حتيد السرية العسكرية عن هدفها األصلي
عالوة على ذلك ،ترى
بهدف إعاقة سير العدالة أو النتهاك مبدأ احملاكمة العادلة وحقوق اإلنسان ،وإمنا ينبغي
استخدامها فقط عندما يكون ذلك ضروريا ً حلماية
معلومات تتعلق باألمن القومي .ويجب أال تكون
“ يجب اال تكون ال�سرية
السرية العسكرية ذريعة حلبس انفرادي للشخص
الع�سكرية ذريعة حلب�س
اخلاضع لإلجراءات القضائية 18.كما يجب التأكيد
انفرادي لل�شخ�ص
كذلك على أن األشخاص احملرومني من حريتهم
ينبغي إبقاؤهم في أماكن اعتقال رسمية ،وعلى
اخلا�ضع للإجراءات
السلطات االحتفاظ بسجل باألشخاص احملتجزين.
الق�ضائية”
وفيما يخص التواصل بني األشخاص احملرومني من
حريتهم ومحامييهم ،يجب التذكر بأنه ينبغي
السماح لكافة املعتقلني بتلقي زيارة من محام والتواصل معه واستشارته 19،حتى أمام
القضاة العسكريني املنفردين ،دون تأخير أو اعتراض وبسرية تامة .ومع ذلك ،تلحظ
20
أنه كثيرا ً ما يتم انتهاك هذه املبادئ في أغلب احلاالت املنظورة أمام القضاء العسكري.

 18في مالحظتها العامة رقم  29بشأن حاالت الطوارئ (املادة  4من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية)،
اعتبرت جلنة حقوق اإلنسان أنه “ال يجوز للدول األطراف في أي حال من األحوال التذرع باملادة  4من العهد لتبرير عمل ينتهك
القانون اإلنساني أو القواعد اآلمرة للقانون الدولي ،على سبيل املثال عن طريق أخذ الرهائن [ ،]...من خالل احلرمان التعسفي
من احلرية [( ”]...الفقرة  ،)11و”حظر أخذ الرهائن ،أو االختطاف أو االحتجاز غير املعترف به غير قابل لالنتقاص .والطبيعة
املطلقة لهذا احلظر ،حتى في أوقات الطوارئ ،لها ما يبررها نظرا ً لكونه ضمن قواعد القانون الدولي العام” (الفقرة )13
19

انظر  8أعاله

 20انظر أدناه

5

الترويج لسلطة قضائية مقننة
أن احملكمة
باإلضافة إلى ذلك ،ترى
العسكرية يجب أال يكون لها اختصاص في
“ �أن املحكمة
محاكمة املدنيني ،حيث أن السبب وراء إنشاء مثل
الع�سكرية يجب
هذه احملاكم هو إتاحة تطبيق إجراءات استثنائية.
اال يكون لها اخت�صا�ص
وهذه اإلجراءات ال تتماشى مع املعايير الطبيعية
للعدالة ،كونها تهدد مبدأ احملاكمة العادلة وحتد
يف حماكمة
من احتماالت الطعن في القرارات 21.وتدعو
املدنيني ”
إلى اعتماد شروط من شأنها حصر االختصاص
القضائي للمحكمة العسكرية في اجلرائم ذات
الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها العسكريون .ويستثنى من هذا انتهاكات
حقوق اإلنسان التي تقع ضمن اختصاص احملاكم احمللية العادية ،أو ضمن اختصاص
محكمة جنائية دولية أو مد ّولة في حالة اجلرائم اخلطيرة مبوجب القانون الدولي ،ما
دامت هذه األعمال بحكم طبيعتها ال تدخل ضمن نطاق الواجبات التي يقوم بها هؤالء
األشخاص 22.ويشكل هذا املفهوم حلقة الوصل للقضاء العسكري ،وال سيما فيما يتعلق
بالعمليات امليدانية ،عندما ال تتمكن احملكمة العادية من ممارسة اختصاصها القضائي.
وال ميكن إال لضرورة وظيفية من هذا القبيل تبرير الوجود احملدود للقضاء العسكري.
ومع ذلك ،فقد قامت احلكومة اللبنانية في كثير من احلاالت بتجاوز املبادئ التي نادت بها
جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 23،مما سمح باستمرار احملكمة العسكرية في تبني مهمة
غير عسكرية ومحاكمة األفراد املدنيني الذين ليس لديهم أية صلة بالقطاع العسكري ،مع
العلم بأن من بني أعضائها قضاة مدنيون ،وضباط عسكريون ،وقضاة عسكريون منفردون
يعملون في جميع اإلدارات اللبنانية ويضطلعون مبهمة النظر في التعديات واجلنح.

21

انظر  10أعاله

22

حتى في وقت احلرب ،فإن احلكومة ملزمة باحترام أحكام القانون الدولي اإلنساني ،أي اتفاقيات جنيف.

انظر تقرير املقرر اخلاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،السيد إميانويل ديكو ،الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان
23
في دورتها الثانية والستني التي عقدت بتاريخ  13كانون الثاني  ،2006واملتعلق مبسألة إقامة العدل عن طريق احملاكم العسكرية -
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أمثلة من االنتهاكات
1 .1إحدى احلاالت املروعة هي قضية احملامي واملدافع عن حقوق اإلنسان د .محمد مغربي،
الذي وجهت إليه عام  2006تهمة حتقير املؤسسة
2 .2العسكرية في البالد وحوكم في احملكمة العسكرية بتهمة االنشقاق .وقد حاولت
الدولة في البداية محاكمة مغربي بتهمة التحقير أمام محكمة عسكرية ،إال أن
محكمة التمييز العسكرية ردت القضية بتاريخ  15نيسان  2006لعدم االختصاص.
وجاءت التهم على خلفية كلمة ألقاها محمد مغربي أمام وفد من البرملان األوروبي في
بروكسل بتاريخ  4تشرين الثاني  ،2003انتقد خاللها احلكومة اللبنانية الستخدامها
القضاء ،وباألخص احملكمة العسكرية ،لقمع املعارضة .وقد أسقطت محكمة جنائية
في بيروت بتاريخ  27تشرين الثاني  2008اتهامات التحقير املوجهة ضد مغربي،
إال أن عدة دعاوى قضائية أخرى ضده ال تزال معلقة24 .بتاريخ  7حزيران  ،2006قامت
استخبارات اجليش اللبناني باعتقال محمود رافع واحتجازه في وزارة الدفاع .ويزعم
السيد رافع أنه تعرض للتعذيب في مركز االعتقال التابع لوزارة الدفاع في األسابيع
التي تلت اعتقاله ،وذلك إلرغامه على التوقيع على وثائق لم يسمح له بقراءتها.
وكلما حاول أن يشتكي بشأن التعذيب ،كان يواجه برد قاس من جانب استخبارات
اجليش .وفي ردها على هذه املزاعم ،تشير احلكومة اللبنانية إلى أن “املبنى الذي يتم
فيه احتجاز األشخاص لالستجواب في وزارة الدفاع الوطني يوفر ظروفا ًصحية مرضية
للغاية .ويقوم املعتقل رافع بالتنزه في الهواء الطلق وضوء النهار بشكل يومي ودون
عوائق .كما يتم تزويده ،بناء على طلبه ،بكتب دينية وأخرى تتناول مواضيع اجتماعية،
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إضافة إلى اجملالت الثقافية .كما يتلقى املعتقل رافع زيارات منتظمة من والديه”.
وقد أمضى السيد رافع سنتني وتسعة أشهر معتقالً بشكل انفرادي في قبو وزارة
الدفاع .ويزعم بأنه مت احتجازه في البداية في زنزانة انفرادية صغيرة للغاية مع حرمانه
من وجود مرحاض وتزويده فقط بزجاجة لقضاء حاجته ،ولم يسمح له باخلروج إال
بعد سنة ونصف من االعتقال ،حيث كان يخرج مرة أو عدة مرات في األسبوع ملدة
عشر دقائق مكبل اليدين ومقيدا ً إلى حارسه .كما أن الزيارات العائلية كانت تتم

بتاريخ  4كانون األول  ،2008مبا في ذلك القضايا املرفوعة من قبل مجلس القضاء
انظر البيان الصحفي الصادر عن
24
األعلى ،وقضاة حالينب وسابقني ،ونقابة احملامني في بيروت
الرسالة املوجهة من احلكومة اللبنانية إلى املقرر اخلاص املعني مبسألة التعذيب 7 ،كانون الثاني 2008
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7
حتت رقابة مشددة من جانب استخبارات اجليش التي حرمته من االتصال بعائلته ،ولم
26
يتمكن من رؤية محام إال بعد عامني ،وذلك بحضور ضابط من استخبارات اجليش.
3 .3مثل م فيصل غازي مقلد أمام احملكمة العسكرية بتاريخ  5آب  ،2006ولم يكن لديه
متثيل قانوني .كما زعم أنه تعرض ألعمال انتقامية خطيرة من جانب ضباط السجن.
وهو متهم باخليانة والتعاون مع املوساد ،وحكمت عليه احملكمة العسكرية بتاريخ 31
27
متوز  2009بالسجن مدى احلياة.
تكشف القضايا املذكورة أعاله االنتهاكات املتكررة ملبادئ احملاكمة العادلة والسريعة والعلنية
املعترف بها دولياً ،ناهيك عن االنتهاكات املرتكبة ضد املرسوم رقم  68/24الصادر بتاريخ
1968/4/13ذاته ،ال سيما فيما يتعلق بالتمثيل القانوني للمحتجزين وسالمتهم البدنية وأمنهم.
ومنذ إنشائها عام  ،1967مت استخدام احملكمة العسكرية كأداة سياسية في كثير من
احلاالت لقمع الرأي العام وتعزيز سلطة الدولة البوليسية .وكانت احلكومات املتعاقبة
متارس إساءة استخدام السلطة ،وخاصة خالل التسعينيات لقمع أية حركة مترد تستهدف
اجليش السوري ،28وكذلك بعد انسحاب القوات السورية عام  .2005حيث قامت جميع
احلكومات دون وجه حق بتبرير مثل هذه التجاوزات باحلاجة إلى احلفاظ على “األمن القومي”.
أن االختصاص احلالي للمحكمة العسكرية وطبيعة القضايا التي يتم النظر
تعتقد
29
فيها ،إضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية ،تضع احملكمة فوق املبادئ األساسية حلكم
القانون وتسمح حملققيها العسكريني مبمارسة كافة أشكال االنتهاكات ،مبا فيها التعذيب،

 26انظر البيان املشترك :العدالة“ :االعترافات” التي أجبر السيد محمود قاسم رافع على توقيعها حتت وطأة التعذيب ينبغي أال تستخدم
) ،والكرامة حلقوق اإلنسان 14 ،آب 2009
ضده  -املركز اللبناني حلقوق اإلنسان ( ،)CLDHواجلمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (
 27انظر البيان املشترك :ادعاءات االحتجاز غير القانوني والتعذيب في قضية السيد مقلد  -املركز اللبناني حلقوق اإلنسان
( )CLDHو ( ACAT Franceاحلركة املسيحية إللغاء التعذيب) ،و( AEDHالعمل معا ً من أجل حقوق اإلنسان)
أي القضية املرفوعة ضد اللواء املتقاعد ندمي لطيف بسبب حتقير اجليش السوري عام  .2001وأعلنت
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احملكمة العسكرية براءة اللواء لطيف إال أنها اعتبرت  5أشخاص آخرين مذنبني بالتهمة نفسها .ومت اعتقالهم
جميعا ً مع عدة أشخاص آخرين في أعقاب املظاهرات الطالبية املناهضة لالحتالل السوري في شهر آب .2001
29

قضايا اخليانة والتجسس بشكل رئيسي
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“ مت ا�ستخدام املحكمة
الع�سكرية كاداة
�سيا�سية يف كثري من
احلاالت لقمع الراي
العام وتعزيز �سلطة
الدولة البولي�سية”

واالعتقال التعسفي واملط ّول ،وعدم وجود اتصاالت
مع أفراد العائلة أو متثيل قانوني مناسب ،وانتهاك
حق احلصول على اإلجراءات القانونية الواجبة ،إلخ.

وخالل نزاع نهر البارد عام  2007بني اجليش
اللبناني ومنظمة فتح اإلسالم اإلجرامية ،زُعم
بأن احملكمة العسكرية ارتكبت عدة انتهاكات
حلقوق اإلنسان ضد الالجئني الفلسطينيني الذين
مت احتجازهم بعد إخالء اخمليم 30.وفي جميع
قضايا اخليانة والتجسس والتشهير السالفة الذكر ،يبدو أن احملكمة العسكرية تقوم
بدور مزدوج :فمن ناحية ،هي متلك مركزا ً قضائيا ً هو مبثابة املظلة القانونية لها ،ومن
الناحية األخرى هي أداة سياسية في يد املؤسسات التنفيذية واألمنية .وهذا يسمح
حملققي احملكمة بارتكاب االنتهاكات ضد احملتجزين مع اإلفالت التام من احملاسبة والعقاب.
أن اختصاص احملكمة العسكرية يجب أن يقتصر على محاكمة الضباط
وتعتبر
العسكريني فيما يتعلق باملسائل العسكرية الداخلية دون أي اختصاص على املدنيني.
فلكل فرد احلق في أن يحاكم أمام احملاكم العادية بالرجوع إلى اإلجراءات القانونية املقررة.
أن احملكمة العسكرية يجب أن تكون جزءا ً ال يتجزأ من النظام القضائي
كما تعتبر
ً
العام وأن تطبق هذه احملاكم اإلجراءات القانونية الواجبة املعترف بها وفقا للقانون
الدولي كضمانات حملاكمة عادلة ،مبا في ذلك احلق في استئناف احلكم .واستخدام
هذه اإلجراءات القانونية املقررة سيمنع احملكمة العسكرية من تنحية االختصاص
القضائي العائد للمحاكم العادية أو القضائية .ودون هذه الضمانات سيصبح
القضاء العسكري أداة قمع تخدم األجندة السياسية لألجهزة التنفيذية واخملابراتية.
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التوصيات
إلى البرملان اللبناني
•ضمان أن تكون احملكمة العسكرية جزءا ً ال يتجزأ من النظام القضائي العام وأن
تطبق هذه احملاكم اإلجراءات القانونية الواجبة املعترف بها وفقا ً للقانون الدولي
كضمانات حملاكمة عادلة
•إصدار قانون لتعديل املادة  1من املرسوم رقم  68/24الصادر بتاريخ  1968/4/13بنقل
احملكمة العسكرية من وزارة الدفاع إلى وزارة العدل
•إصدار قانون إللغاء تطبيق عقوبة اإلعدام
•إصدار قانون يحصر االختصاص القضائي للمحكمة العسكرية ياملسائل
العسكرية املناسبة ،بحيث يسمح للمحكمة على أساسه مبحاكمة
الضباط العسكريني فقط ،ونقل اختصاص محاكمة املدنيني في القضايا األمنية
إلى احملاكم العادية    
•إنشاء جلنة برملانية ملراجعة احملاكمات السابقة التي صدرت خاللها مزاعم تتعلق
بانتهاكات حلقوق اإلنسان ،وخاصة مزاعم التعذيب واالعتقال التعسفي
واحلرمان من العدالة ،وذلك بهدف حصر اختصاص احملاكم العسكرية في املسائل
العسكرية املناسبة ،ولالنضمام كدولة طرف في احملكمة اجلنائية الدولية

إلى احلكومة اللبنانية
•اعتماد أحكام سياسة اجلوار األوروبي ،خطة العمل املشتركة بني االحتاد األوروبي
ولبنان في كانون الثاني  ،2007والتي تتضمن التزامات رئيسة فيما يتعلق بتحسني
حالة حقوق اإلنسان في لبنان وال سيما فيما يخص تطوير قضاء مستقل ونزيه
ولزيادة تعزيز القدرات اإلدارية للسلطة القضائية

•ضمان تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان ،وخاصة العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية ،واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها االختياري الذي
قام لبنان باملصادقة عليه مؤخراً ،فيما يتعلق باحترام إجراء محاكمة عادلة
وحظر التعذيب
•نقل القضايا املعلقة حاليا ً أمام احملكمة العسكرية والتي تشمل مدنيني إلى
احملاكم العادية حيث ميكن تسويتها على وجه السرعة

إلى منظمات اجملتمع املدني
•قدر اإلمكان ،وضع آلية واضحة وعلنية ملراقبة عملية القضاء العسكري
بشكل منتظم ،وجدول زمني مفصل لإلصالحات التي سيتم حتقيقها ،وتقييم
التنفيذ بصورة منتظمة ،وإجراء مشاورات منتظمة ومنهجية مع املنظمات
غير احلكومية املعنية بحقوق اإلنسان

