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العلمانية الدولة  نحو  منتشرين 
 إن الدخول في مرحلة إلغاء الطائفّية السياسّية يجب أن يتم

 وفق خطة محددة ُتنفذ ضمن فترة انتقالية تكون غايتها
 تثبيت وتقوية مقومات الدولة المدنية الفعلية التي تحمي
 حقوق جميع شرائح الشعب اللبناني ومكوناته دون تمييز أو

مفاضلة وذلك كمدخل لتكريس علمانية الدولة

الخطوة األولى تكون باقرار قانون األحوال الشخصية المدني اإلختياري كبداية
وإحالل المحاكم المدنية في فصل النزاعات بدًال من المحاكم الروحية والمذهبية 

اضافة الى ما تقدم ال بد من اجراء انتخابات نيابية على أساس قانون انتخابي يعتمد
 النظام النسبي خارج القيد الطائفي دون عتبة نجاح ويتبنى المحافظة كدائرة انتخابية 

إنشاء مجلس الشيوخ المنصوص عنه في الطائف ومنحه صالحيات محدودة ضمن فترة
انتقالية محددة 

يقتضي أيضًا تعديل المادة ٩٥ من الدستور مع كل ما يستتبع ذلك من آلّيات تعيين
لمراكز الفئة األولى اإلدارّية وفقًا لمبادئ الكفاءة والخبرة، وبعيدًا عن كل أشكال 

تحاصص المناصب وفقًا لنظام الكوتا الطائفي المعتمد حالّيًا 
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فرض كوتا نسائية ليكون نصف عدد النواب من النساء
 استحداث هيئة ادارة لالنتخابات تكون مستقلة بشكل كامل عن

السلطة التنيفذية وتتمتع بأوسع السلطات الدارة االنتخابات النيابية
تشديد الرقابة على االنفاق االنتخابي وسحب ترشيح من

يتخطى السقف المسموح به 
تخفيض رسم الترشح الى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية واستعادة

الرسم بحال االنسحاب 
تأمين المساواة بين المرشحين بما يخص الظهور االعالمي

فرض مناظرات الزامية بين المرشحين

باإلضافة الى:

اقرار قانون انتخابات بلدية جديد يعتمد النظام
النسبي على أن يتضمن االصالحات التالية: 

خفض سن االقتراع إلى ١٨ سنة
السماح بالتصويت في مكان السكن عبر اعتماد الميغا سنترز

منح العسكريين حق االقتراع
فرض كوتا نسائية ليكون نصف عدد المجلس البلدي من النساء

 تشديد الرقابة على االنفاق االنتخابي وسحب ترشيح من يتخطى سقف
االنفاق المسموح به

تأمين المساواة بين المرشحين بما يخص الظهور اإلعالمي
  

 فرض كوتا نسائية ليكون نصف عدد المخاتير من النساء في
   

 إقرار قانون مدني اختياري لألحوال الشخصية والزواج المدني
 وإحالل المحاكم المدنية في فصل النزاعات بدًال من المحاكم

الروحية والمذهبية

 اقرار قانون يعطي الحق للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني
بإعطاء الجنسية لزوجها واوالدها

تحديد سن الزواج األدنى بثمانية عشر عامًا

 تعديل المادة ٩٥ من الدستور مع كل ما يستتبع ذلك من آلّيات
 تعيين لمراكز الفئة األولى اإلدارّية وفقًا لمبادئ الكفاءة والخبرة،

 وبعيدًا عن كل أشكال تحاصص المناصب وفقًا لنظام
الكوتا الطائفي المعتمد حالّيا

 إنشاء مجلس الشيوخ المنصوص عنه في الطائف ومنحه
صالحيات محدودة ضمن فترة انتقالية محددة

 تحرير الجمعيات والنقابات واالتحادات العمالية من هيمنة االحزاب
 السياسية التقليدية عبر تحديث وتطوير انظمتها الداخلية بحيث

تصبح عصرية وشفافة أو حلها واعادة انشاءها على هذه األسس

العبور الى الدولة العلمانية

اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية
خفض سن االقتراع إلى ١٨ سنة

السماح بالتصويت في مكان
  السكن عبر اعتماد الميغا سنترز 

 حق تمثيل المغتربين بشكل فعلي في الحياة
السياسية اللبنانية عبر تسهيل عملية اقتراعهم

منح العسكريين حق االقتراع

اقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية
يعتمد النظام النسبي خارج القيد الطائفي 

:دون عتبة نجاح على أن يتضمن االصالحات التالية 
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عدم المس بجوهر الحرية بهدف تنظيمها
ضمان حرية النشر من دون رقابة مسبقة

اعتماد آلية شفافة ومرنة لمنح تراخيص إنشاء المؤسسات اإلعالمية
اعفاء المواقع االلكترونية من أي رسوم

 الغاء تجريم التعرض للرئاسة االولى أو لألشخاص الذين ال يتولون
وظيفة رسمية

 الغاء تجريم نشر المواد السرية بحال يكون االفصاح عنها يخدم
المصلحة العامة

خلو القانون من أي من العبارات المبهمة والقابلة للتأويل والتي
قد تستخدم في قمع حرية التعبير 

الغاء العقوبات الجزائية وخصوصا السجنية

مكافأة الدفاع عن المصلحة العامة

 تعيين لجنة من االخصائيين في مجال التكنولوجيا
 والحوكمة والمعلوماتية لوضع مشروع قانون يكرس

الحقوق الرقمية لألفراد

إلغاء عقوبة اإلعدام

 اخضاع الحرس الجمهوري، والحرس الحكومي، وشرطة
المجلس النيابي الى محاسبة القضاء العدلي

 توسيع صالحيات لجنة الدفاع والداخلية في مجلس النواب
 لتعزيز آلية مراقبة أداء المؤسسة العسكرية واألجهزة

األمنية

 تعديل قانون العقوبات لناحية تشديد العقوبات
 المفروضة على عناصر وضباط األجهزة األمنية

 والعسكرية التي تحد وتقمع ممارسة المدنيين لحرياتهم
العامة

منع المالحقة القانونية بسبب ممارسة حق التظاهر

 تشكيل لجنة تحقيق مختلطة برلمانية قضائية لتوثيق
 االعتداءات واالنتهاكات من قبل األجهزة األمنية
 والعسكرية والمدنيين التي طالت المتظاهرين

 والناشطين بهدف مالحقتهم جزائيا وإنزال أشد العقوبات
بحقهم

�

 ان الدولة المدنية الفعلية التي نسعى لبنائها هي
 نقيض الدولة البوليسية والعسكرية وبالتالي يطرح

 هذا البرنامج السياسي عددًا من التعديالت
 القانونية والقضائية لضمان الحريات الفردية وحرية

 االعالم والحقوق العامة من ضمنها العمل على
 قانون جديد وعصري لإلعالم والغاء وزارة اإلعالم

ورقابة األمن العام المسبقة على األعمال الفنية

الحقوق والحريات العامة

.
العمل على قانون جديد وعصري لإلعالم بمشاركة الجمعيات:
الحقوقية واالعالمية يتضمن المبادئ التالي 

 الغاء وزارة اإلعالم ورقابة األمن العام المسبقة على األعمال
 السينمائية والفنية، وإعادة النظر بصالحيات ومهمات المجلس

الوطني لإلعالم ليشمل اإلعالم اإللكتروني

 تفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق االنسان وتعديل قانون
إنشاءها لتأمين استقاللية أكبر ألعضائها
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 استبدال العقوبات السجنية لبعض الجرائم بتدابير اخرى كالحرية
المشروطة والخدمات االجتماعية وغيرها

إلزام المّدعين العاّمين بإجراء التحقيقات
حصر التوقيف االحتياطي بالجرائم الكبرى حصرًا
تعديل قانون تجريم التحرش الجنسي والسّيما

لجهة معاقبة التحرش المعنوي وحماية األجير 
في بيئة العمل 

إلغاء المواد القانونية التي تجّرم المثلية الجنسية

منع كافة االجهزة االمنية من استدعاء المواطنات
والمواطنين بدون اشارة القضاء 

تأهيل السجون الحالية
انشاء سجون جديدة

تحسين اوضاع المساجين عبر تفعيل
برامج اعادة التأهيل االجتماعي والمهني والتربوي 

 تشكيل لجنة برلمانية يكون أغلبية أعضائها من النساء، إللغاء
 التمييز ضد المرأة في كافة التشريعات وال سّيما في قوانين

العقوبات والعمل واألحوال الشخصية والجنسية

 منح الالجئين حقوقهم االجتماعية واالقتصادية وصون حقهم
 بالعيش الكريم مع التشديد على حق العودة لالجئين

الفلسطينيين والعودة اآلمنة والطوعية لالجئين السوريين

الغاء عقوبة الحبس في قضايا القدح والذم 

 الغاء نظام الكفالة ومنح العامالت والعاملين في الخدمة
المنزلية الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل

الحقوق والحريات العامة

اصالح وضع السجون عبر: تعديل قانوني العقوبات وأصول
المحاكمات الجزائية لجهة: 
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 ان الشفافية والمحاسبة والعمل االداري هي وحدها القادرة على
 محاسبة الفاسدين وهي ركن أساسي من أركان بناء لبنان الجديد.

 وبالتالي سنعمل على اقرار قانون استقاللية القضاء الذي تقدمت به
 هيئات وجمعيات المجتمع بشكل يحرر السلطة القضائية من سطوة
 السلطة التنفيذية ويجعل القضاة منتخبين من قبل زمالئهم وليس

 معينين من الحكومة  وسنضغط اللغاء المجلس األعلى لمحاكمة
 الرؤساء والوزراء ومنح اختصاص محاكمة هؤالء الى القضاء العدلي

بعد اقرار قانون لرفع الحصانات عن الوزراء والموظفين العامين

نحو دولة منتشرين 
القانون والمؤسسات 

المواطنة:
اقرار سلسلة تشريعات لتكريس حقوق المواطن في:

العيش الكريم والرفاهية من خالل الحصول على خدمات عامة متكافئة كالتربية،
والصحة، وفرص العمل، وضمان الشيخوخة وسواها من الخدمات العامة األساسية 

استقرار األوضاع القانونية وعدم رجعية القوانين والقرارات والعرف اإلداري

حق المقاضاة لحماية الحقوق والمصالح

الطعن في قرارات اإلدارة وفقًا للقانون

أن تتعامل معه الدولة باحترام وموضوعية وبكل تجرد ودون استنسابية

أن تحافظ الدولة على سرية المعلومات التي يدلي بها

المشاركة، سواء مباشرًة أو عبر ممثليه، في النقاش حول فرض الضريبة
وظروف فرضها كما وباإلنفاق العام والمشاريع الوطنية كما ومتابعة 
استخدامها ومراقبة حسن االستخدام، عمًال بمبادئ الدستور واإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان 

حق المعرفة واالستفسار والولوج بحرية إلى المعلومات واالستحصال على
المستندات اإلدارية كما تبسيط وتسهيل المعامالت واإلجراءات واألصول اإلدارية 

الحصول على الخدمات على قدم المساواة، من دون أي تمييز أو محسوبية تستند
إلى االنتماء، أو المعتقد أو الوضع االقتصادي واالجتماعي كما ينص عليه الدستور 

.

.

اقرار قانون الالمركزية االدارية التي اعدته اللجنة
المشكلة بناء على القرار رقم ١٦٦/ ٢٠١٢ الصادر عن

رئاسة مجلس الوزراء بما يضمن منح مجالس االقضية
صالحّيات تنفيذية وادارية ومالّية واسعة وال سيما فيما 

يختص بفرض وتحصيل الضرائب مما يتيح استقاللية نسبية
لإلدارات المحلية في تقرير نفقاتها مع اعتماد سياسات

.ضريبية تحفيزية لضمان التوازن المناطقي
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تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لناحية

اعتبار النائب مستقيل حكمًا بحال تغّيبه عن أكثر من عشرين بالمائة
من الجلسات سنويًا 

 فرض كوتا تشريعية على النواب لناحية مشاريع القوانين المقدمة امام
الهيئة العامة بحيث يتوجب على كل نائب التقدم بمشروعين سنويًا

فرض التصويت االلكتروني العلني في جميع جلسات مجلس النواب
 إلزام األمانة العامة لمجلس النواب على توزيع جدول األعمال قبل عشرة

 أيام في حال كانت الجلسات عادية وقبل ثمانية وأربعون ساعة في
الجلسات االستثنائية

 جعل جميع جلسات الهيئة العامة واللجان الفرعية علنية ومنقولة على
منصة الكترونية تنشأ خصيصا لهذه الغاية

إلغاء تعويضات ومخصصات النواب مدى الحياة والحوافز الضريبية

تعديل المادة ٣٢ من الدستور اللبناني بحيث تعدل مواعيد انعقاد جلسات
مجلس النواب على أن «يجتمع المجلس كل سنة في عقدين عاديين األول 

يبتدئ يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته 
حتى نهاية شهر حزيران، والعقد الثاني يبتدئ الثالثاء الذي يلي الخامس 

عشر من شهر أيلول وتختص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها 
 قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة». مما يسمح بتمديد المهلة 

المعطاة للنواب للبحث والتداول في مشاريع القوانين وسّيما قانون الموازنة
كما ويلزم الحكومة باحترام وتقصير المهل 

المؤسسات الدستورية

:
التي يستفيدون منها 
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االنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واإلداء من خالل اعتماد تقسيم وظائفي
جديد حسب المهام التي تندرج ضمنها البرامج للوصول إلى إحالل وتكريس مبدأ الصدقية 

وحسن اإلداء على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضًال عن موجب النتيجة والمساءلة. 
 وبذلك يتم إعطاء التصويت الذي يجريه البرلمان 

إيجاد توازن بين سلطة المراقبة الممنوحة للبرلمان والحرية الواجب منحها للحكومة في إدارة
الشأن  العام وبينهما أجهزة رقابية قضائية تتمتع بهامش استقاللية للتتبع والتدقيق 

بدء العمل بتصنيف وظيفي للنفقات العمومية يهدف إلى تحسين الشفافية وتحليل أهداف
الموازنة بصورة أوضح 

اعتماد وإدارة سياسة سيولة واقعية وفعّالة من خالل وحدة إدارة السيولة لدى وزارة  
المال كجزء أساسي من إدارة اإلنفاق العام بهدف عدم تخطي ما هو معتمد في الموازنة من حيث 

السيولة وتفادي االقتراض غير المتوقع أو التدابير الضريبية المفاجئة خالل السنة المالية مما من 
شأنه تعطيل السياسات المالية 

اعتماد التقنيات التكنولوجية الحديثة في طور إعداد الموازنة لما تؤمنه من تدني في هامش الخطأ البشري

إنشاء وحدة متخصصة لدرس وتحليل وقع األثر االقتصادي ووحدة األرقام والمؤشرات واإلحصاءات
ليصار إلى إجراء محاكاة اقتصادية ومّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بمعلومات وافية ودقيقة 

تساعدهما على اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات وتحمل المسؤوليات 

تتّبع تطبيق الموازنة من خالل تقارير دورية تلتزم بتقديمها السلطة التنفيذية واجتماعات شهرية
مالزمة لالستيضاح 

تأمين وحدة إدارية تابعة للسلطة التشريعية أو متعاونة معها لتقييم الموازنة والتأكد من
توافقها وانسجامها مع األحكام الدستورية 

إقرار آلية رسمية تسمح بإشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في النقاش العام الذي
يسبق إقرار الموازنة؛ كما وتكريس حق حضور المنظمات المهنية والهيئات األكثر تمثيًال اجتماعات 

لجنة المال والموازنة 

 تطوير القوانين بغية إعطاء دور لديوان المحاسبة وإشراكه في عملية إعداد الموازنة العامة أي
األخذ برأيه في عملية تبرير الطلبات الواردة من اإلدارات، كما وتأمين ترابط إلكتروني فيما بين

الديوان وباقي اإلدارات والوزارات لتفعيل التعاون والمراقبة 

عدم المس بجوهر الحرية بهدف تنظيمها
ضمان حرية النشر من دون رقابة مسبقة

اعتماد آلية شفافة ومرنة لمنح تراخيص إنشاء المؤسسات اإلعالمية
اعفاء المواقع االلكترونية من أي رسوم

 الغاء تجريم التعرض للرئاسة االولى أو لألشخاص الذين ال يتولون
وظيفة رسمية

 الغاء تجريم نشر المواد السرية بحال يكون االفصاح عنها يخدم
المصلحة العامة

خلو القانون من أي من العبارات المبهمة والقابلة للتأويل والتي
قد تستخدم في قمع حرية التعبير 

الغاء العقوبات الجزائية وخصوصا السجنية

مكافأة الدفاع عن المصلحة العامة

�الشفافية والمحاسبة
اقرار قانون استقاللية القضاء الذي تقدمت به هيئات وجمعيات المجتمع

بشكل يحرر السلطة القضائية من سطوة السلطة التنفيذية ويجعل القضاة 
 منتخبين من قبل زمالئهم وليس معينين من الحكومة 

اقرار التشريعات الالزمة إللغاء السرية المصرفية بشكل كامل

الغاء المجلس االعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومنح اختصاص محاكمة هؤالء
الى القضاء العدلي 

اقرار قانون لرفع الحصانات عن الوزراء والموظفين العامين 

تعديل قانون اإلثراء غير المشروع لجهة إلغاء سرية التصاريح عن الذمة المالية

إقرار قانون عصري يرعى الصفقات العمومية بحيث تتولى ادارة المناقصات
حصرًا استدراج العروض والبت في المناقصات 

تحصين استقاللية جميع االجهزة الرقابية وال سّيما ديوان المحاسبة والتفتيش
المركزي بحيث تصبح بمنأى عن التدخالت السياسية والزامها بسلسلة تدابير لتعزيز 

الشفافية وتحفيز المحاسبة 

تعيين "وسيط/ة الجمهورية" ومنحه/ا صالحيات واسعة للقيام بمهامه/ا في
صيانة الحقوق والدفاع عنها وتسوية الخالفات وتسهيل المعامالت مع االدارة 

وتكريس الحق بالوصول الى الخدمات العامة 

تفعيل قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد طبقا ألحكام القانون الجديد رقم ١٧٥ تاريخ ٢٠٢٠/٥/٨ مع تشكيل تلك الهيئة 

وتعيين أعضائها وإطالق يدها 

اقرار المراسيم التطبيقية لقانون كاشفي الفساد بما يضمن حمايتهم من
اية مالحقة او اعمال انتقامية 

اقرار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول الى المعلومات  لضمان الشفافية المطلقة

اقرار قانون يلزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واالدارة العامة
على مكننة جميع اعمالها ومعامالتها 

انشاء مصلحة جديدة تابعة إلدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية مهمتها تنظيم
وادارة الموارد البشرية في االدارات العامة لزيادة االنتاجية وترشيد االنفاق التوظيفي 

تعديل قانون العقوبات لتجريم شراء االصوات االنتخابية

المالية العامة
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اإلدارة العامة

 تحديد تاريخ سنوي ثابت لتوزيع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي
المستقل وعائدات الهاتف الخلوي

 الغاء مجلس االنماء واالعمار ومجلس الجنوب وإعادة إحياء وزارة التصميم
 العام التي كانت قد ألغيت بالمرسوم االشتراعي رقم ٥ تاريخ ١٩٧٧/١/٣١

المادة ١٣ منه

 الغاء الهيئة العليا لإلغاثة واستبدالها بالهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واالزمات والكوارث

 الغاء وزارة وصندوق المهجرين بعد وضع خطة مفصلة مع إطار زمني
محدد لتسوية اوضاع المهجرين بشكل نهائي

 تعيين لجنة من االخصائيين في مجال التكنولوجيا والحوكمة والمعلوماتية
لوضع مشروع قانون الحكومة االلكترونية

 تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء دراسة شاملة لتحديد الوظائف
 الوهمية وغير المنتجة في االدارة العامة ليصار الى إصالح شامل

 للتوظيف في القطاع العام مع معالجة موضوع المخالفات في التوظيف
ونقل الفوائض من وزارات وإدارات لملء الشواغر وتحسين اإلداء

 حصر التوظيف في االدارة العامة عبر مباريات مجلس الخدمة 
المدنية وانهاء التوظيف بالتعاقد

وتفعيل المركزي  االحصاء  لمديرية  اضافية  موارد   تخصيص 
 دورها لتوفير بيانات واحصاءات دقيقة وعلمية تستفيد منها
 السلطات التنفيذية والتشريعية إلقرار القوانين والتشريعات

واتاحتها للعموم عمًال بقانون حق الوصول للمعلومات

المحكمة صالحيات  لحصر  العسكري  القضاء  قانون   تعديل 
العسكرية بالنزاعات بين العسكريين

 نشر رسم بياني على المواقع االلكترونية لكل وزارة أو ادارة
الهيئات صالحيات  يوضح  مستقلة  عامة  مصلحة  أو   عامة 

والمصالح والدوائر ضمن مالكها

االمن

 نزع السالح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات بعد وضع خطة تضمن امن
المخيمات وتنقل المسؤولية االمنية الى المؤسسات العسكرية واألمنية

تشديد شروط شراء وحمل السالح وحصره بفئات محصورة 
وضع برامج تحفز التسليم الطوعي للسالح الفردي

تشديد العقوبات على ظاهرة إطالق النار العشوائي في المناسبات
�

اتخاذ كافة االجراءات لضبط السالح الفردي المتفلت وذلك عبر:
( )
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 برنامجنا يتضمن رؤية متكاملة تشمل الصحة الجسدية
 والنفسية، التعليم، المسكن، والرعاية االجتماعية وتهدف
 الى تأمين تكافئ الفرص ودعم األسر األكثر فقرًا، وتدفع

 الدولة الى تحّمل مسؤولياتها تجاه جميع الفئات األكثر
 تهميشا في المجتمع عبر العديد من القوانين واالجراءات

 أهمها انشاء صندوق لدعم االفراد واألسر اثناء فترة البطالة
واقرار قانون ضمان الشيخوخة للقطاعين العام والخاص

نحو منتشرين 
االجتماعية  العدالة 

حماية اجتماعية

انشاء صندوق لدعم االفراد واالسر اثناء فترة البطالة
القسرية بشرط السعي الدائم للحصول على عمل 

اقرار قانون ضمان الشيخوخة للقطاعين العام والخاص

اقرار قانون لدعم العائالت التي ترعى في منازلها ذوي
االرادة الصلبة وتطبيق القانون ٢٠٠٠/٢٢٠ بحيث يتم اعادة تأهيل 

 البنية التحتية لحفظ كرامة هؤالء باإلضافة الى التشدد في 
تأمين فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص

 حماية االطفال من خطر العمالة واالتجار بالبشر والتشرد عبر دعم مراكز
االيواء والتشدد في فرض الزامية التعليم حتى سن الثامنة عشرة

اقرار قانون لحماية المودعين الصغار

رفع الحد االدنى لألجور وجعله متحركًا مع مؤشرات التضخم

اقرار سلسلة تشريعات لتشكيل شبكة أمان اجتماعي لحماية
االسر االكثر فقرًا 

 اعتماد برنامج وطني واضح للدعم كجزء متكامل مع خّطة الدولة
 للتعامل مع األزمة االقتصادية القائمة وجعل سياسة الدعم أكثر عدًال

تجاه الطبقات الفقيرة

سكن

 اعتماد سياسة إسكان واضحة وجدية تكّرس مبدأ حق
 المسكن لجميع المواطنين وتأخذ في االعتبار ليس

التملك فحسب بل أيضًا إمكانية اإليجار وتمنح حوافز لهما

 حماية حق المستأجرين القدامى بالسكن وحق المالك
 ببدل ايجار عادل عبر تطبيق قانون االيجارات الجديد وانشاء

الصناديق التي يلحظها

 تأمين حوافز اضافية على القروض السكنية المدعومة
للشباب والشابات وخاصًة  لألبنية الخضراء

 تحفيز إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة المخصصة لإليجار
 أو اإليجار التمويلي مع إعطاء األهمية لتكييف المساحات

مع األهداف االقتصادية واالجتماعية

 تشديد الرقابة على المصارف التجارية وحصر القروض
االسكانية المدعومة بأصحاب الدخل المحدود او المتوسط

تشجيع انشاء التعاونيات العقارية

.

.
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تشديد الرقابة على المؤسسات الطبية العامة والخاصة من خالل:

والعمليات واالجراءات  واالشعاعية  والبيولوجية  المخبرية  الفحوصات   تنظيم 
الجراحية بشكل يحد من االستنسابية في اجرائها

الحد من التالعب بالفواتير الصحية وال سّيما في المستشفيات
وضع معايير موضوعية وواضحة ترعى الخدمات الصحية

وذلك الصيادلة  الى  باإلضافة  وممرضين  اطباء  من  الطبي  الكادر  اداء   مراقبة 
بالتعاون مع النقابات المختصة

تأثر أو منتجات  تقدم خدمات  التي  المؤسسات  والعقوبات على  الرقابة   تشديد 
 بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة مثل: المطاعم، المسالخ، المعامل،

...المتاجر
 انشاء هيئة ناظمة للقطاع الصحي تكون مهمتها الرئيسية العمل على تطبيق
العام القطاعين  بين  التعاون  تسهيل  خالل  من  الصحي  القطاع  في   االصالحات 

والخاص وتعزيز الحوكمة الرشيدة

صحة

 اقرار التغطية الصحية الشاملة (الجسدية والنفسية)
لترشيد وشامل  موحد  اطار  ضمن  الضامنة  الصناديق  جميع   وضم 

االنفاق الصحي
 اعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات الحكومية طبيًا واداريا واعطائها
 استقاللية مالية وادارية وال سّيما بما يخص توظيف الكادر الطبي

بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والمحسوبيات السياسية
 تفعيل انتاج الدواء الوطني بشكل يحّد من التالعب بأسعار األدوية،
 يسّد حاجة السوق المحلية ويفتح الباب للتصدير والمنافسة في

األسواق العالمية
 دعم وتطوير وتنظيم الرعاية الصحية األولية من خالل تعزيز ودعم
 شبكة الرعاية األولية الصحية ضمن النظام الصحي لترتقي وتنضم

الى شبكة الرعاية األولية التابعة لوزراة الصحة
 إطالق حمالت توعوية تطال مسببات األمراض والسبل الوقائية للحّد

منها ودمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية األولية

تعزيز الرعاية الصحية النفسية من خالل
سلسلة اجراءات وال سّيما: 

برعاية المتعلق   ٩٠٣١ رقم  بالمرسوم  الوارد  القانون  مشروع   اقرار 
وعالج وحماية المصاب بمرض عقلي او نفسي

 مراجعة مخّصصات موازنة االنفاق العام لوزارة الصحة العامة لإلنفاق
على الصحة النفسية

اعتماد وتمويل تنفيذ االستراتجية الوطنية للصحة النفسية
 إنشاء آلية تعاون بين القطاعات تشمل كل الوزارات والجهات الفاعلة

المعنية لتعميم الصحة النفسية في القطاعات األخرى
 دمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية األولية ومراكز التنمية

االجتماعية التي تشّكل جزءًا من شبكة وزارة الصحة العامة
 التعاقد مع المستشفيات الحكومية لتأمين أسّرة في أجنحة األمراض

النفسية
 ضمان التوفير المستدام ألدوية الصحة النفسية المّتفق عليها في
أي ودون  نفسية  باضطرابات  المصابين  لألشخاص  الوطنية   الالئحة 

تغطية صحية
بالصحة تتعلق  محورية  ووقائية  تعزيزية  استراتيجيات  وتنفيذ   تطوير 

النفسية واستخدام المواد المسببة لإلدمان
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تعليم

انشاء مجمعات للجامعة اللبنانية في كافة المحافظات تتضمن مساكن طالبية بأسعار مالئمة
الفنية والمعاهد  والجامعات  الثانويات  طالب  لجميع  مخصصة  وطنية  طالبية  بطاقة   اعتماد 
 والتقنية تمنحهم امتيازات وتخفيضات في المواصالت والمطاعم والمحال التجارية والمكتبات

وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات والشركات
رفع اليد السياسية عن الجامعة اللبنانية لصون استقالليتها

بحماية يتعلق  بما  سيما  وال  الخاصة  والجامعات  اللبنانية  للجامعة  الداخلية  االنظمة   تطوير 
 الحريات الفردية وضمان عدم التمييز على اساس الجنس في البرامج التعليمية والحماية من

التحرش ضمن حرم الجامعات
تأمين سكن طالبي بأسعار مخفضة في جميع االراضي اللبنانية

 وضع معايير صارمة للترخيص للجامعات والكليات الجديدة تأخذ بعين االعتبار حاجات سوق العمل
وتتوافق مع المعايير االكاديمية الدولية

 الغاء تراخيص جميع الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة التي ال تستوفي الشروط والمعايير
الجديدة وكما وإلغاء الحوافز الضريبية التي تستفيد منها

وأصول المدني  االلتزام  تنمية  الى  اساسي  بشكل  تهدف  مدنية  تربية  مناهج  اسس   وضع 
المواطنة وتتخلل وبشكل الزامي ساعات خدمة مدنية في المرحلتين المتوسطة والثانوية

اتخاذ اجراءات لمكافحة ظاهرة التنّمر في المدارس والجامعات
والتعاقد التوظيف  من  والحّد  التعليم  جودة  لرفع  الرسمية  المدارس  قطاع  هيكلة   اعادة 

العشوائي والهدر في االنفاق
رفع سن التعليم االلزامي الى الثامنة عشرة عامًا

 تطوير المناهج التربوية لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي ولتحفيز التفكير النقدي والذكاء
العاطفي لدى الطالب

�

اضافة المواد التالية بشكل الزامي الى المناهج التربوية
 الصحة النفسية, التربية الجنسية, البرمجة, التربية البيئية

المواطنة الضريبية, أسس العدالة االجتماعية

تعديل قانون التعليم العالي التقني بهدف رفع المستوى
التعليمي والتدريبي للقطاع والعمل على تغيير النظرة 

المجتمعية السائدة للقطاعات المهنية والتقنية 

مراجعة مناهج الصحة النفسية الجامعية الختصاصات الصحة
والرعاية االجتماعية وبرامج الدراسات الطبية العليا وتوجيهها 

نحو نهج متعدد االختصاصات بالتوافق مع النموذج الحيوي النفسي 
االجتماعي ونموذج التعافي، وبالتعاون مع المؤسسات األكاديمية 

رفع وتوحيد معايير التوظيف ألفراد الهيئة التعليمية بين القطاعين العام
والخاص لضمان جودة التعليم في جميع المؤسسات التربوية 

اقرار المراسيم التطبيقية للقانون الهادف الى إقرار اإلصالحات الالزمة
في القطاع التعليمي لحماية ذوي االرادة الصلبة 

منح التفتيش التربوي صالحيات واسعة التخاذ اجراءات مسلكية وعقابية بحق
أفراد الهيئة التعليمية الذين يخالفون األنظمة والقوانين بعد تعديل العقوبات وجعلها أكثر صرامة 

إنشاء برامج تبادل تعليمي في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي بين
الطالب المقيمين والطالب المغتربين بهدف تعزيز الهوية اللبنانية وتطوير خبرات الطالب 

إصدار كتاب موحد لتاريخ لبنان الحديث يمتد من االستقالل وحتى ثورة ١٧ تشرين

:
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 ان النموذج االقتصادي المطروح بحاجة إلى تطوير
 نوعي للبنية التحتية خصوصًا في قطاعي المواصالت

 واالتصاالت عبر استحداث سكك للحديد ونقل عام
 متطور لربط المناطق اللبنانية وعبر تطوير شبكتي

 االنترنت ليصبح لبنان قادرا على المنافسة في مجاالت
 التكنولوجيا والمعلوماتية

بنى نحو  منتشرين 
تحتية حديثة ومتطورة 

�
االتصاالت

 تطبيق قانون االتصاالت رقم ٢٠٠٢/٤٣١ ال سيما فيما يتعلق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع
 االتصاالت وممارسة صالحياتها وفقًا لألصول وتكريس استقالليتها عن الوزير المختص بعد

إزالة كل التباس وإنشاء شركة اتصاالت لبنان

 فصل ملكية شبكة االتصاالت عن مقدمي الخدمات بحيث تكون الشبكة ملك عام ويبقى الحق
في تشغيلها مفتوحًا أمام القطاعين العام والخاص بهدف المحافظة على ايرادات الدولة

 استكمال مشروع وصول شبكة االلياف الضوئية الى المنازل والمؤسسات والشركات في
كافة المناطق اللبنانية ضمن إطار زمني محدد

اعادة تأهيل السنتراالت وتجهيزها بالمعدات والبرامج المطلوبة

اتخاذ جميع االجراءات لضمان امن شبكة االتصاالت وحماية المعلومات والبيانات

اعادة هيكلة هيئة اوجيرو إلنهاء الفساد والتوظيف الزبائني والعشوائي ورفع انتاجيتها

 اعتماد مقدمي الخدمات الثانية بدل الدقيقة في عملية تسعير المكالمات وتحديد صالحية
الخطوط سنويًا من القطاع وتعزيز المنافسة

.

.
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النقل: ضمان راحة وأمان المواطنين

النقل العام أولوية

 فرض قوانين سالمة الطرقات، بما في ذلك حماية حقوق المشاة واألفراد
 ذوي اإلعاقة الجسدية وراكبي الدراجات الهوائية والتأكيد على منع

 السيارات من الوقوف على األرصفة وفي المساحات المخصصة للفئات
المذكورة أعاله

 إعادة النظر في قوانين المرور لحماية مستخدمي الطريق العام وعدم
 تعريضهم للخطر بما في ذلك تأمين إنارة كافية لضمان التنقل اآلمن ليًال

في الشوارع واألنفاق

وضع خطط للنقل على المستوى الوزاري والبلدي

 استعادة شبكة الحافالت العامة والبحث في دمج نظام النقل غير الرسمي
الحالي في قطاع النقل العام

تنظيم شبكات الحافالت وخلق تطبيقات الكترونية لتسهيل استعمالها

رسم خرائط المسارات الحالية

وضع الجداول الزمنية والتطبيقات االلكترونية لتسهيل التنقل

تحسين وضع محطات الحافالت وصيانتها بانتظام

تطبيق نظام تذاكر نقل وطني

تنفيذ برنامج تدريبي للسائقين وتوفير دورات تدريبية للسائقين الحاليين

حماية ودمج نظام النقل غير الرسمي

 تولي المسارات غير الرسمية - ربما تطبيق شكل من أشكال المصادقة أو
ترخيص خاص للحافالت الخاصة للعمل

 تحديد مسارات الحافالت حيثما أمكن ذلك إما من خالل دهن الطريق أو من خالل
ممرات مخصصة للحافالت

زيادة عدد محطات الحافالت اآلمنة

 انشاء شبكة جديدة لسكك الحديد لتسهيل التنقل بين المناطق اللبنانية

إعادة تشغيل الترام إلى بيروت والمدن الكبيرة مثل طرابلس أو صيدا

صيانة وحماية مسارات القطار على طريق القطار الساحلي

ترميم شبكة السكك الحديدية

استحداث ممرات على الطرقات الدولية والفرعية (التي تسمح بذلك)
خاصة بالسيارات العمومية 

 وضع خطة تنظيم مدني لتأمين مواقف سيارات في
 الشوارع واألحياء المكتظة وإعادة النظر في عقود

 عدادات الوقوف المبرمة مع السلطات المحلية
لضمان الشفافية

 تحديد صالحيات هيئة ادارة السير ومنعها من اجراء

اي مناقصة خارج االطر القانونية

 اعادة النظر في جميع عقود هيئة ادارة السير

والمركبات وخصوصًا ادارة المعاينة الميكانيكية ادراج شبكات السكك الحديدية والقطارات عند دراسة
خطط واستراتيجيات متكاملة للنقل العام من خالل : 
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النقل المستدام

التشجيع على التقليل من استخدام السيارة من خالل

السيارات لتقليل استخدام  استعمال قيود وضوابط مالية 

فرض ضرائب خاصة للحد من استخدام السيارات داخل المدن
العالية  الكثافة السكانية  ذات 

التقليل من أو التحكم في استخدام خدمة صف السيارات
 

إنشاء حوافز مالية مناسبة لشراء سيارات هجينة ذات كفاءة
في استهالك الوقود 

البنك الدولي بقيمة  التصويب على القرض المطروح من 
٢٩٥ مليون دوالر لمشروع النقل في بيروت الكبرى، والتأكد

من عدم سوء استخدامه وإعادة توجيهه قبل االنتخابات 

تشجيع اإلنتاج الوطني للدراجات الهوائية وفي السوق
إزالة الضرائب على  المستعملة وتنمية سوقها وتقليل أو 

استيراد وتجارة الدراجات الهوائية 

فرض رسوم االزدحام 

للذهاب الهوائية  الدراجة  للتشجيع على استخدام  حمالت توعية 
من وإلى العمل 

أيام و/أو شوارع خالية من السيارات 

العام المدارس ولموظفي القطاع  منهج تعليمي في 
التنقل النشط   للتدريب على 

العمل على تحسين األماكن العامة والبنية التحتية التي
تمّكن من التنقل النشط وتؤمن السالمة على الطرقات 

وسهولة التنقل من خالل: 

تحسين البنى التحتية للمشاة وتطوير شبكة ركوب
الدراجات الهوائية 

 التركيز على تنفيذ ممرات وأرصفة كافية وآمنة للمشاة،
والعمل على تحسين البنية التحتية للشوارع

خلق المساحات والممرات المالئمة للعجزة وللفئات ذوي
اإلعاقة الجسدية 

تركيب مواقف للدراجات الهوائية

إنشاء مناطق منخفضة السرعة أو مناطق للمشاة لتعزيز
اإلنتاجية االقتصادية لمناطق معينة وتعزيز مساحات أكثر 

أماًنا للسكان 

الحد الجازم من إنشاء مواقف السيارات لصالح المساحات الخضراء

اعادة تأهيل مطار القليعات الستقبال الرحالت المدنية

اعادة تأهيل المرافئ البحرية ضمن خطة وطنية شاملة

: 

(parking)

(active travel)

التي تخلق وهم المساحات
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 يطرح البرنامج سياسة اقتصادية عبر رؤية حاضرة ومستقبلية
 محورها المواطن. تهدف هذه السياسة الى بناء اقتصاد حر،

 عصري ومنتج مبني على تنّوع الموارد وتفعيل القطاعين الزراعي
 والصناعي وتطوير البنى التحتية بهدف تنمية اقتصاد المعرفة

 واالبداع والقطاعين التكنولوجي والرقمي. ان تغيير بنية االقتصاد
 لتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وعصري يستلزم

اعتماد سياسات اقتصادية ومالية وضريبية تقدمية

اقتصاد نحو  منتشرين 
متعافي ومنتج 

اقرار خطة انقاذ اقتصادية تلحظ التالي

 اجراء مسح شامل للوضع االجتماعي واالقتصادي (معرفة نسب البطالة الفعلية، الوضع التعليمي، نسبة التحصيل
 ونسبة التهرب، وإلخ.) وبهذا الصدد المساهمة في إنشاء وحدات أبحاث ومراكز دراسات ومختبرات علمية وأكاديمية
 في الجامعات والهيئات األكثر تمثيًال تكون في خدمة الحكومة لتزويدها بدراسات وأجوبة علمية على المشاكل التي

تواجه لبنان يوميًا وذلك بهدف تأمين أرضية صالحة ألخذ القرارات االقتصادية واالجتماعية المناسبة
تخفيف مفاعيل األزمة االقتصادية عبر تفعيل شبكة أمان اجتماعية لحماية الفئات األكثر عوزًا

 اجراء تدقيق مالي جنائي يطال مصرف لبنان وكل مالية الدولة من وزارات وإدارات عامة ومصالح وصناديق مستقلة
 وغيرها وذلك بهدف كشف حاالت الفساد والهدر وتجاوز القوانين وإتخاذ التدابير المناسبة بشأنها والسعي إلسترجاع

األموال المكتسبة بصورة غير مشروعة
تحديد الخسائر وتوحيد األرقام عبر جردة دقيقة لمعرفة األموال التي ال تزال متاحة للدولة والنظام المصرفي

حماية صغار المودعين من أي عملية هيركات
 توزيع عادل للخسائر مع التشديد على تحميل الفئات التي استفادت من الهندسات المالية والفوائد الفاحشة الجزء

االكبر من األعباء
اعادة هيكلة الدين العام ضمن خطة يكون هدفها تخفيض حجمه وتشديد الرقابة على االستدانة واالنفاق

 اعادة هيكلة القطاع المصرفي كمدخل الستعادة ثقة المودعين عبر اصدار رخص لمصارف جديدة وفقًا لمعايير عالية
 وتخيير المصارف المتعثرة بين اعادة الرسملة أو الدمج. كما وجعل الرخص مرتبطة بشروط أساسية لناحية تنويع وتغيير

نوعية أعمال واستثمارات المصارف
 إعادة هيكلة مصرف لبنان بما يضمن إعادة تفعيل دوره الرقابي على المصارف والمؤسسات المالية، حسن إدارة

السياسات المالية والنقدية وتكريس
 الشفافية المطلقة خصوصًا بما يتعلق بالمعلومات والحسابات والبيانات والتصاريح المالية

. 

:
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 استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات
 المانحة لتأمين السيولة الضرورية إلعادة تفعيل العجلة

االقتصادية

 إقرار موازنة عامة تعقد حسب األصول وتلتزم بقطع
الحساب والمهل الدستورية وتتبع آلية اعداد الموازنة

 نظرًا للتالعب الحاد باألسعار خالل االزمة االقتصادية والى
 حين تحقق التعافي االقتصادي، تحديد هامش للربح بما

 يخص السلع االساسية وتوسيع سلة السلع االساسية
 الخاضعة لتلك الهوامش وتشديد العقوبات فيما يخص

جرائم التالعب بسعر السلع االساسية

 توسيع صالحيات مصلحة حماية المستهلك لتأمين حماية
أوسع من التجاوزات

 تغيير بنية االقتصاد لتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج
 وعصري عبر اعتماد سياسات اقتصادية ومالية وضريبية تقدمية

تلحظ التالي

 كسر االحتكارات في شتى القطاعات لتفعيل التنافسية في
 السوق عبر إقرار قانون ينظم المنافسة ويلحظ الهيئة الناظمة
 المعنّية بتنظيم االقتصاد التنافسي ويمنحها استقاللية إدارّية

وإجرائّية

 العمل على تطوير البيئة االقتصادية عبر تأمين فرص عمل تلبي
 تطلعات الشباب/الشابات وال سيما في مجال االقتصاد الرقمي

والمعرفي

 وضع خطة للنهوض بالقطاع الزراعي تلحظ متطلبات القطاع
وحاجات السوق المحلي والخارجي لتشجيع بدائل االستيراد

 اقرار قانون جديد لتشريع زراعة واستعمال القّنب وتصدريه
 لالستعمال في المجاالت الطبية وغير الطبية بشكل يعزز

االقتصادات المحلية السيما في البقاع

 اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلطالق برامج استثمار
في البنى التحتية والسيما الرقمية والتكنولوجية منها

 وضع خطة متكاملة مع جدول زمني محدد لنقل ملكية شركة
 طيران الشرق االوسط، وكازينو لبنان، والريجي من القطاع العام

الى القطاع الخاص منعًا لتضارب المصالح والزبائنية
 اعتماد خطة للترويج للمنتجات اللبنانية في االسواق االقليمية

والدولية

العمل على انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية

تغيير بنية االقتصادالخطة االقتصادية

:
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 إطالق ورشة تشريعية شاملة لتعزيز التنافسية وتسهيل االعمال عبر اقرار قوانين جديدة
للتجارة واالفالس والشركات

 إقرار قانون عصري لالستثمار يوضع تحت إشراف ومتابعة وسيط الجمهورية بشكل
يلغي المعوقات التي تعترض عمل واستثمار األجانب

 تحفيز الصناعات عن طريق سلسلة اجراءات والسيما انشاء المناطق الحرة الصناعية
وتفعيل االعفاءات الضريبية. كما وفتح أسواق جديدة ال سيما في بالد االغتراب

 منح دعم مالي وضريبي يحفز االستثمار في قطاعات واعدة ومفيدة وسيما عن طريق
 الحوافز الضريبية للممولين (إعفاءات بنسبة التوظيفات والقروض الممنوحة للقطاعات

(الواعدة) وللمستثمرين (ضريبة دخل على الشركات واشتراكات الضمان
تأمين االستقرار التشريعي واألمان القضائي وسرعة صدور األحكام الحيادية والعادلة

 تفعيل التعاون الّبناء بين اإلدارة الضريبية والمستثمرين وسيما األجانب، كما وإدخال ضمن
 المنظومة التشريعية اللبنانية مبدأ التكليف التعاقدي الذي يحدد مسبقًا أصول التكليف

بالنسبة لحاالت خاصة يتم عرضها قبل المباشرة بتنفيذها
 إعتماد آلية الدفع التسهيلي

 تفعيل دور المرأة في بيئة األعمال عبر منح حوافز مالية للمؤسسات
والشركات التي تعتمد كوتا نسائية

خلق صندوق استثماري متخصص بدعم األعمال الريادية للنساء
 انشاء هيئة اقتصادية مستقلة مؤلفة من أخصائيين تكون مهمتها دعم

وارشاد وتأمين التمويل لمشاريع الشباب والشابات الريادية
تسهيل تأسيس الشركات والغاء العقبات التي تحول دون تحفيز االعمال
انشاء مناطق حرة تكنولوجية وصناعية في األطراف لدعم ريادة األعمال

تعديل قانون الشركات ليشمل الشركات االجتماعية
تجريم التمييز في التوظيف واألجور

 تعديل القانون للسماح لموظفي الدولة تشكيل نقابات والغاء جميع
 العراقيل القانونية التي تواجه حق العمال في القطاع الخاص في

العمل النقابي
تطبيق قانون العمل في القطاع الزراعي
تمديد اجازة االمومة واقرار االجازة االبوية

بيئة األعمال

 (Facilitating Payment) 

 (Facilitating Payment) لتشريع زيادة كلفة 

تسريعها مع تخصيص المقابل بصورة عادلة وقانونية وشفافة للحق والمال العام مما
يضع حد لعمليات دفع الرشاوى واإلكراميات  

 إعتماد آلية الدفع التسهيلي
المعامالت مقابل تسريعها مع تخصيص المقابل بصورة عادلة وقانونية 

وشفافة للحق والمال العام ممايضع حد لعمليات دفع الرشاوى واإلكراميات 
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 تطوير النظام الضريبي لجعله أكثر عدالة وفعالية عبر
سلسلة إجراءات ومنها

 ربط أي تدبير أو فرض ضريبة و/أو رسم أو رصد اعتماد بموجب
 إجراء دراسة وقع اقتصادي أو دراسة جدوى اقتصادية أو

إحصائيات حديثة موثقة

 تعديل وتطوير نظام اإلعفاءات والحوافز الضريبية المعمول به
 راهنًا وجعله أكثر عدًال وفعالية. ومن هذا المنطلق إلغاء إعفاءات

 غير مجدية وغير عادلة واستبدالها بحوافز للمشاريع الواعدة
والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف و/أو االبتكار

 اعتماد سياسة ضريبية تحفز اإلنتاج وتزيد العبء الضريبي على النشاطات
 التي ال تساهم في تأمين قيمة مضافة لالقتصاد أو إنتاجية مثال: المضاربات

 العقارية والمالية، األراضي غير المستثمرة، العقارات الشاغرة (لدعم
 سياسة إسكانية وتأجيرية)، كما والتي تستثمر مرافق أو أمالك عامة أو ثروة

 طبيعية أو تتمتع باحتكارات أو أوضاع تفضيلية؛ مع رفع مالزم لنسبة الضريبة
 المترتبة على النشاطات المضّرة للبيئة والصحة (كسارات، تبغ، مقالع، إشغال

الواجهات البحرية، وإلخ

 االنتقال من نظام الضرائب النوعية                             الذي يتيح للعديد من
 األشخاص تفادي التصريح عن إيرادات مخفية ومستترة وغير ملحوظة في
 المنظومة - إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل القائم على الشطور

 والنسب التصاعدية؛ وذلك من خالل سّلٍة من اإلجراءات يتم اقتراحها واعتمادها
بموجب قوانين خاصة

ضرائب عادلة

(Scheduled taxes)

(...

:
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 االنتقال من نظام الضرائب النوعية                               الذي يتيح للعديد من
 األشخاص تفادي التصريح عن إيرادات مخفية ومستترة وغير ملحوظة في 
 المنظومة - إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل القائم على الشطور

 والنسب التصاعدية؛ وذلك من خالل سّلٍة من اإلجراءات يتم اقتراحها واعتمادها
بموجب قوانين خاصة

 فرض ضريبة على الثروة                             ُتحتسب على أساس نسبة تصاعدية من
 مجمل أصول وممتلكات وأموال المكلفين المقيمين المنقولة وغير المنقولة 

المتواجدة في لبنان و/أو في الخارج
تطبيق قواعد الحكومة الرقمية                           لتسريع المعامالت الضريبية
 وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد واستحداث سجل عام مركزي لجميع 

الممتلكات المادية وغير المادية
 تعديل قانون ضريبة األمالك المبنية والتمييز فيما بين (١) اإليراد المتأتي من

تأجير العقار والذي ُيضم وُيخضع لضريبة الدخل و(٢) التكليف الجاري على
 الملكية أي على حيازة العقار (يقطنه صاحبه) الذي يخضع لرسم الحيازة

ضرائب عادلة

 اعتماد سياسة ضريبية تحفز اإلنتاج وتزيد العبء الضريبي على
 النشاطات التي ال تساهم في تأمين قيمة مضافة لالقتصاد أو

 إنتاجية مثال: المضاربات العقارية والمالية، األراضي غير
 المستثمرة، العقارات الشاغرة (لدعم سياسة إسكانية وتأجيرية)،

 كما والتي تستثمر مرافق أو أمالك عامة أو ثروة طبيعية أو تتمتع
 باحتكارات أو أوضاع تفضيلية؛ مع رفع مالزم لنسبة الضريبة المترتبة

 على النشاطات المضّرة للبيئة والصحة (كسارات، تبغ، مقالع،
  إشغال الواجهات البحرية، وإلخ

 تحديث قانون رسم االنتقال بحيث ُيسمح بنقل ملكية جزء من األصول
 تدريجيًا ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين دون تحميلهم
 عبء الرسم بشرط استثمار تلك األصول في مشاريع واعدة في

 لبنان مما يحفز إمكانية خلق فرص عمل للشباب وحثهم على البقاء
في لبنان واالستثمار فيه

 اعتماد التصريح الشامل عن األصول واإليرادات واألموال في الداخل
والخارج

 اعتماد التصريح عن النفقات لتتّبع العمليات وتحليل وضع المكلفين
بما يسمح بكشف المكلفين المتحايلين و/أو المكتومين

 فرض ضريبة شغور على العقارات واألقسام المبنية غير المسكونة
لتخفيف من وطأة المضاربة في السوق العقاري

 اعتماد على صعيد الدولة سجل عام لألصول والحقوق، في الداخل
 والخارج، للمستفيد من الحق االقتصادي يمكن مراجعته من قبل

 العموم ويتضمن المصالح والحقوق لكي يصار تحليلها والتأكد من
الشروط والمؤهالت وعدم تضارب المصالح

:
(scheduled taxes)

(scheduled taxes)

(e-government)

(taxe foncière)(taxe d’habitation)  و/أو على االستثمار
السلطات المحلية (بلديات أو اتحاد بلديات أو مجالس أقضية

والتي تؤول مواردهما إلى
(

(...
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تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي عبر
انشاء هيئة لمكافحة التهرب الضريبي

 تعميم الرقم الضريبي الموحد لجميع المواطنين والمقيمين األجانب على األراضي اللبنانية
 وتوثيق المعلومات لدى السلطة الضريبية المركزية لتحليلها وإنشاء رابط إلكتروني بين وزارة

المالية وسائر اإلدارات

اعتماد نظام وتكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة

 إكمال اإلجراءات المحددة في قانون الموازنة رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ بالنسبة للمسح
 الميداني الذي تجريه البلديات للمؤسسات التجارية والصناعية الواقعة في نطاقها

 والمرخص لها وإفادة وزارة المالية بأسماء من هم مسجلين وغير مسجلين لدى وزارة المالية
 باعتماد آلية عملية لذلك وتحفيز مالي للبلديات (بحيث يخصص لها نسبة من المبالغ المحصلة

من المخالفين و/أو المتهربين) باإلضافة إلى تدابير وإجراءات لمعاقبة المخّلين أو المتقاعسين

تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز عبر
تطبيق قانون دعم الشفافية في قطاع البترول - رقم ٢٠١٨/٨٤

 تأمين استقاللية هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان عبر اعادة تقييم عملها منذ تأسيسها في
 سنة ٢٠١٢ وال سيما عمل أعضائها ومدى استقالليتهم عن وزارة الطاقة. ال بد من االحتكام الى

 معايير واضحة في عملية التقييم (مؤشرات األداء، خطة العمل السنوية، االنجازات، النتائج
 الخ.) على أن يتم نشر  تقرير مفصل يتضمن نتائج التقييم ويصار الى مناقشته واألخذ بتوصياته

قبل تعيين أعضاء جدد لهيئة ادارة قطاع البترول

 اجراء تدقيق مالي شامل بالحساب الذي يحتوي االيرادات المتأتية من بيع المسوحات الزلزالية
الموجود في البنك المركزي تحت تصرف وزير الطاقة و مدير منشآت النفط في لبنان

تأمين انضمام لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية

مراقبة عمل القطاع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

 انشاء الصندوق السيادي اللبناني الذي يضمن اعادة استثمار عائدات قطاع النفط والغاز في
القطاعات التنموية بشكل شفاف وعادل

تشجيع القطاع التربوي والمهني والتقني على اعتماد مناهج ودورات تدريبية     
تراعي حاجات سوق العمل في القطاع 

النفط والغازضرائب عادلة

:

(Blockchain)بحيث يتم ربط الحواسيب
فيما بينها مع قاعدة إحصائية متالزمة 

:
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 تهدف ثورتنا الخضراء إلى انهاء االحتكارات
 التي سيطرت على موارد لبنان الطبيعية
 وأساءت استخدامها وإعادة تخصيص تلك

 الموارد الستخدامها لضمان مصادر الطاقة
المتجددة والمستدامة

نحو منتشرين 
ثورة خضراء 

البيئة

 إطالق ورشة تشريعية بيئية عبر تعديل بعض القوانين النافذة
لتطويرها واقتراح قوانين جديدة تهدف الى

 تنظيم عمل الكسارات والمقالع عبر منع اصدار أي رخص جديدة وايقاف تلك التي
تعمل بشكل غير شرعي وحصر أعمالها بالسلسلة الشرقية لخفض األثر البيئي

 كسر احتكار شركات الترابة واالسمنت عبر خفض الرسوم الجمركية على الترابة
المستوردة

 وضع خطة وطنية تعتمد الالمركزية لمعالجة أزمة النفايات مع حزمة حوافز للسلطات
المحلية التي تعتمد حلول صديقة للبيئة السيما اعادة التدويرمن المصدر

 حماية مياه البحر واألنهر والينابيع والمياه الجوفية من النفايات والرواسب الصناعية
عبر تشديد الرقابة على المصانع

 معالجة مشكلة تلوث الهواء التزامًا بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان
 والمعايير التي حددتها وذلك عبر تشديد الرقابة على المصانع وانبعاثاتها، تقديم

تسهيالت جمركية للسيارات الصديقة للبيئة واقامة خطة شاملة للنقل العام

 وضع خطة شاملة هادفة الى اعادة تشجير المساحات القاحلة وخصوصًا األراضي
التي تأثرت بعمل الكسارات والمقالع

وضح حد للتفلت الحاصل في الصيد البري والبحري

 وضع الية لضبط المخالفات الفردية البيئية بشكل صارم كرمي النفايات وقطع
األشجار

المياه

 معالجة الهدر في قناتي جر المياه من نبعي جعيتا والقشقوش
 واستغالل الينابيع الكبيرة الموجودة في جبل لبنان لتأمين حاجة

بيروت الكبرى من المياه

االستغناء عن سياسة انشاء السدود العشوائية

 وضع خطة لآلبار الجوفية وتنظيم االستخراج وتفعيل المراقبة عبر
استغالل طبيعة األرض الكارسيتية التي تسمح بتسرب المياه إلى 

جوف األرض

اعادة تأهيل شبكة توزيع المياه وضبط التعديات عليها

تجميع مياه األمطار في خزانات واالستفادة منها

اعادة تغذية الطبقة الجوفية عبر انشاء آبار لحقن المياه الفائضة 
في األرض

 جعل أرض المدن أ كثر نفاذًا للمياه من أجل اعادة تغذية الطبقة
 الجوفية من خالل اعتماد أرضيات نفيذه في الطرقات والساحات

كما وزيادة المساحات الخضراء

 اعتماد العدادات االلكترونية والتعرفة التصاعدية لترشيد
االستهالك المنزلي للمياه

 تأمين وصول شبكة الصرف الصحي الى جميع المنازل في
المناطق اللبنانية وانشاء او تفعيل محطات التكرير

:

.
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ترشيد االستهالك عبر
 خفض الرسوم الجمركية على األدوات المنزلية والصناعية ذات االستهالك

المحدود للطاقة
اعتماد تسعيرة تصاعدية في أوقات ذروة االستهالك

تحفيز مشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية، الكهرومائية، الهوائية
 اعتماد معايير للبناء تأخذ بعين االعتبار المناخ والجغرافيا (عزل، مباني صديقة

للبيئة، الخ
اعادة تأهيل المعامل الحرارية وانشاء معامل اضافية هجينة

استبدال الديزل بالغاز الطبيعي كوقود لتشغيل المعامل
 تجهيز المعامل بتقنيات للحد من هدر الطاقة

 استحداث شبكات استجرار الطاقة من الدول المجاورة والعمل على عقد
اتفاقيات لهذه الغاية

انشاء شبكات طاقة فردية لتعزيز
إطالق حمالت توعية وتثقيف حول أهمية الطاقة البديلة وترشيد االستهالك

 العمل على استبدال خطوط التوتر العالي التي تمر فوق مناطق سكنية
بإمدادات وشبكات تحت األرض

الطاقة

 تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل يضمن
استقاللها الكامل

 تجميد كافة العقود التي لم توقع بعد أو التي لم تحصل على
 التمويل لمراجعتها والتدقيق بكافة بنودها وال سيما عقود التشغيل

 والصيانة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وعقود النفط والغاز وعقود
شراء الفيول وعقود مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية

 مراجعة كافة العقود القائمة والموقعة وال سيما شروطها المالية
وآليات الدفع للتخلص من كافة أشكال الفساد والزبائنية فيها

تعديل آليات شراء الفيول لجعلها أ كثر شفافية
الغاء خطة بناء ثالث محطات تغويز وبناء محطة واحدة

اعادة تأهيل الشبكة للحد من الهدر التقني
 اتخاذ اجراءات لوقف الهدر غير التقني وال سيما التعديات على

الشبكة
اعتماد التسعيرة التصاعدية لالستهالك المنزلي

 وضع خطة شاملة لمكننة الجباية في قطاع الكهرباء واستكمال
تركيب العدادات االلكترونية

 إطالق عمليات التنقيب عن اآلثار على كافة االراضي اللبنانية وتكليف
 مديرية اآلثار اجراء مسح شامل لتحديد اآلثار المسروقة والمهربة

الى الخارج والعمل على استرجاعها
 تكليف وزارة الثقافة وضع دراسة تخطيط مدني شامل على صعيد

 المحافظات كافة لتحديد جميع االبنية التراثية بهدف اعادة ترميمها
 والحفاظ عليها كونها تشكل جزء مهم من االرث الثقافي اللبناني

وتجريم التعدي عليها
 العمل على تفعيل وتشجيع الصناعات والحرف المحلية في القرى

الريفية
 تخصيص قروض مدعومة لتحفيز الصناعة الثقافية اللبنانية وال سيما

 قطاعات النشر والسينما والموسيقى واالزياء والمجوهرات
والفنون التشكيلية

 العمل على انشاء مكتبة عامة الكترونية تحتوي على كافة
 المنشورات واالبحاث العلمية واالدبية والفنية اللبنانية وتتيح للطالب

 بشكل خاص الوصول الى منصات البيانات واالبحاث االكاديمية
المحلية والعالمية

 تعزيز السياحة الريفية والبيئية والدينية في لبنان لتنمية المناطق
الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا

حماية الثقافة والتراث

:

(

(
 (Hybrid Power Plants)

(Enhanced Recovery Methods)

 Feed In Tari�
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 في منتشرين نعتبر ان المدخل الوحيد الستقرار لبنان السياسي واالمني هو أوًال
 قيام الدولة المدنية الفعلية التي تلغي وكالة الطوائف على المواطنات

 والمواطنين وتنهي هيمنتها ومعها الهيمنة الخارجية على الحياة السياسية
 اللبنانية. نعتمد مبدأ عدم االنحياز ألي دولة أو طرف أو محور ضمن الصراعات

 االقليمية والدولية مع المحافظة على حق التصدي ألي اعتداء خارجي ضمن
 االستراتيجية الدفاعية التي تحصر السالح بيد المؤسسات العسكرية واألمنية

وتحصر قرار الحرب والسلم بالسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية

عالقات نحو  منتشرين 
دولية متوازنة تحت 

سقف السيادة 

االستراتيجية الدفاعية�

 ضعف وغياب الدولة وانعدام قدرتها على حماية اللبنانيات
 واللبنانيين والسيما بعد اندالع الحرب األهلية ادى الى نشوء

 العديد من المجموعات المسلحة التي أخذت على عاتقها
 مهام ردع االعتداءات الخارجية ومقاومة المحتل فأسُتبدل

 مفهوم الدفاع الوطني الذي تحتكره الدولة بقواها المسلحة
 بمفهوم المقاومة الشعبية الذي قام على معايير

 ايديولوجية (يسار ويمين) او طائفية (مقاومة مسيحية
 ومقاومة اسالمية) مما أدى الى ربط قدرة لبنان الدفاعية

 بطائفة او خط سياسي معين و جعلها عرضة لالستهداف بعد
 اي اشتباك سياسي بين الطوائف أو االحزاب أو رعاتهم

اإلقليميين والدوليين

امام هذا الواقع، الذي نعيشه حاليًا بما يخص سالح حزب لله
 ال بد من اقرار استراتيجية دفاعية شاملة ليس فقط عسكرية 

 بل ايضًا اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية، تحظى بدعم اوسع
 شريحة من اللبنانيين وُتعيد مهمة الدفاع عن لبنان الى

المؤسسات العسكرية واألمنية على ان تلحظ التالي

 حصر قرار الحرب والسلم بالسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة
 اللبنانية وتكليفها تحديد قواعد االشتباك التي على القوى

المسلحة التقّيد بها

 تأمين انتقال الموارد البشرية الالزمة والمادية النوعية من
 مقاتلين وسالح وعتاد الى المؤسسات العسكرية واألمنية

 اللبنانية بشكل ال ُيعّرض هذه الموارد الي خطر وبشكل يضمن
 استقاللية المؤسسات العسكرية واالجهزة االمنية واستمرارية

خضوعها للسلطة السياسية

 تأمين موازنة دفاع ومظلة ديبلوماسية للسماح للجيش اللبناني
 بتوريد السالح النوعي وال سيما انظمة دفاع جوية متطورة

وقادرة على حماية النطاق الجوي

 تكريس حق الدولة اللبنانية بردع اي اعتداء خارجي وال سيما
 اعتداءات العدو االسرائيلي على االرض وفي البحر وفي الجو

وضد جميع مصالح لبنان في الداخل والخارج

 ترسيم الحدود البرية والبحرية بشكل كامل مع كل من سوريا
 شرقًا وشماًال -بما فيها مزارع شبعا وتالل كفرشوبا- ومع

 الجهات المعنية عند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يضمن
كامل الحقوق الجغرافية والتاريخية واالقتصادية
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 سياسيًا، العالقة بين سوريا ولبنان لم تكن يومًا عالقة احترام
 متبادل بين دولتين مستقلتين رغم ارتباط شعبيهما تاريخيا

 بعالقات اقتصادية واجتماعية وعائلية متينة تخطت حدود
 الجغرافيا والسياسة؛ وعليه نعتبر ان المدخل ألي عالقة صحية

 مع سوريا يجب ان ُيبنى على احترام السيادة المتبادل بدًأ
 بالغاء المجلس األعلى السوري اللبناني وضبط الحدود

 المشتركة وأغالق جميع المعابر غير الشرعية والكشف عن
 مصير المفقودين اللبنانين في السجون السورية. أما

 اقتصاديًا، ونظرًا للحرب األهلية التي عصفت بسوريا ولألزمة
 االقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان ال بد من تأسيس

 عالقات اقتصادية متقدمة تمهد إلعادة اعمار سوريا وتعافي
 لبنان اقتصاديًا وذلك في إطار منهجية تكاملية مبنية على
المصلحة المشتركة واحترام السيادة المتبادل بين الدولتين

 العالقات الدولية

 حالة التشرذم واالنقسام التي لطالما طغت على السلطة السياسية
 في لبنان، جعلت منها ومن احزابها ادوات في لعبة االمم فأصبح

 لبنان رهينة الصراعات االقليمية والدولية مما ربط استقراره بشكل
 وثيق بالتقلبات الجيوسياسية وصراع المحاور فأصبحت البالد في

 دوامة ابدية من الصراعات المستوردة والتسويات الظرفية بين احزاب
 مرتهنة للخارج دمرت وقتلت وراكمت ثروات في الحرب والسلم على

 حساب الشعب اللبناني نحن في منتشرين نعتبر ان المدخل الوحيد
 الستقرار لبنان السياسي واالمني هو اوًال قيام الدولة المدنية

 الفعلية التي تلغي وكالة الطوائف على المواطنات والمواطنين
 وتنهي هيمنتها ومعها الهيمنة الخارجية على الحياة السياسية

 اللبنانية، وثانيا اعتماد مبدأ عدم االنحياز الي دولة او طرف او محور
 وتحييد لبنان عن الصراعات االقليمية والدولية مع المحافظة على
 حق التصدي ألي اعتداء خارجي ضمن االستراتيجية الدفاعية. اما
 اقتصاديًا وثقافيًا فعلى السياسية الخارجية اللبنانية تسخير كافة
 طاقاتها الستغالل موقع لبنان االستراتيجي لالنفتاح غربًا وشرقًا
 وتكريس مكانة جديدة له على الساحة الدولية كمركز للتالقي ال

الصراعات

 اسرائيل كيان قام على ارض دولة فلسطين المحتلة واتبع استراتيجية
 عسكرية توسعية فاحتل اراضي لبنانية، اقترف مجازر وحشية بحق

 اللبنانيات و اللبنانين وانتهج سياسة تعتمد على التعدي الدائم
 والمستمر على سيادة لبنان برًا وبحرًا وجوًا. نحن في منتشرين نعتبر

 ان العداء مع اسرائيل ليس فقط ظرفيًا، اي متعلق بتاريخ الصراع
 وحاضره بل ايضًا انسانيًا مبدئيًا، فالكيان االسرائيلي بنظرنا هو كيان
 طائفي عنصري قائم على افكار متطرفة واقصائية ال يعترف بحق

 عودة الفلسطينيين في لبنان والشتات الى أراضيهم ويعتمد سياسة
 الفصل العنصري بين العرب واليهود لتأمين ديمومته مما يجعله
 يتناقض جوهريًا مع مفهوم الدولة المدنية العادلة التي نسعى

 لبنائها. نظرًا لما تقدم، فاننا نعتبر ان اي حل للصراع مع الكيان
 االسرائيلي ال يمكن ان يقوم اال على أساس المبادرة العربية للسالم

 التي ُأطلقت من بيروت والتي ترتكز على حق الفلسطنيين بدولة
 مستقلة تؤمن حقوقهم األساسية وتصون حق العودة وتشترط

 انسحاب اسرائيل من جميع األراضي العربية المحتلة بعد النكسة بما
 فيها مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وقرية الغجر عمًال بالقرارات الدولية

الصادرة عن األمم المتحدة

 العداء مع الكيان اإلسرائيلي العالقات اللبنانية السورية
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 قضية اللجوء هي قضية انسانية فالالجئ هو االنسان الذي
 ترك بالده قسرًا وال يمكنه العودة اليها خوفًا من اضطهاده

 بسبب دينه او قوميته او رأيه السياسي وهو بالتالي ضحية.
 نحن في منتشرين ال يسعنا من منطلق انساني سوى

 الوقوف الى جانب ضحايا الحروب والصراعات وذلك ضمن
 قدرات بالدنا االقتصادية وبشكل يراعي مخاوف المجتمع

 اللبناني من اي تغيير ديموغرافي قد يطرأ على تركيبة البالد
 السكانية وخصوصًا بعد تزايد عدد الالجئين السوريين بشكل

كبير بعد اندالع الحرب السورية
�

لمعالجة منتشرين 
أزمات اللجوء 

�
ان اي حل لقضية اللجوء في لبنان ال يمكن ان يتم سوى

عبر خطة وطنية يتشارك بأعدادها وتنفيذها القطاع العام 
منظمات المجتمع المدني في لبنان والمنظمات الدولية وتلحظ التالي: 

 بناء الخطة على مبدأ حق العودة لالجئين الفلسطينيين والحق بالعودة االمنة
والطوعية لالجئين السوريين واعتبار هذه الحقوق كغاية حتمية ونهائية للخطة

 منح الالجئين حقوقهم االجتماعية واالقتصادية وصون حقهم بالعيش الكريم
حتى عودتهم الى بالدهم

 منع وتجريم االجراءات العنصرية التي تتخذها االدارات المحلية من بلديات
وغيرها بحق الالجئين كإجراءات منع التنقل والحد من الحريات

 االستفادة من العمالة االجنبية بشكل تكاملي مع اليد العاملة اللبنانية وتحديد
القطاعات االقتصادية المحلية التي تستوجب الحماية

 وضع خطة مع جدول زمني محدد لتأمين العودة االمنة والطوعية ألكبر عدد من
النازحين والالجئين السوريين إلى المناطق اآلمنة في سوريا

 تسخير كافة طاقات لبنان وعالقاته الديبلوماسية لتكريس حق عودة الالجئين
الفلسطينيين الى اراضيهم المحتلة
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 لعب المغتربون دورا أساسيًا في تأمين استمرارية الكيان
 اللبناني منذ نشأته رغم اقصائهم عن القرار السياسي

 واالقتصادي واالجتماعي وصوًال الى حرمانهم من ودائعهم
 وجنى عمرهم بعد االنهيار االقتصادي في العام ٢٠١٩.  في
 ١٧ تشرين كان المغتربون في قيادة الحركات االحتجاجية في
 دول االنتشار وقدموا دعم للمجموعات التغييرية على األرض
 في لبنان، فهم لطالما اعتبروا أن اغترابهم وتهجيرهم كان
 نتيجة للواقع االقتصادي والسياسي واالمني الذي عاشته

 البالد بسبب تركيبة نظامه الطائفي وخيارات الطبقة
السياسية الفاسدة

�

االغتراب نحو  منتشرين 

تغيير عالقة لبنان مع مغتربيه
إن عالقة لبنان مع مغتربيه يجب أن تتغير عبر خطة ممنهجة تلحظ التالي:

 حق تمثيل المغتربين بشكل فعلي في الحياة السياسية اللبنانية عبر تسهيل ومكننة آلية
اقتراع المغتربين بشكل يضمن حقهم في االقتراع ونزاهة االنتخابات

ضمان استقاللية السفارات والقنصليات وعدم انحيازها إلى أي حزب سياسي

 تشجيع المغتربين على دعم مصالح لبنان عبر انشاء لجنة للشؤون العامة في كل من دول
االنتشار تكون بمثابة مجموعات ضغط مهامها دعم السياسات المفيدة للبنان

 تحفيز وحماية استثمارات المغتربين في المشاريع اإلنتاجية في شتى القطاعات بهدف
ضمان مشاركتهم في تطوير بنية االقتصاد اللبناني

 انشاء دليل إلكتروني لتسهيل تواصل التجار والصناعيين والمزارعين اللبنانيين مع مغتربين
يعملون في قطاعات مماثلة في دول االنتشار

 إنشاء برامج تبادل تعليمي في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي بين الطالب المقيمين
والطالب المغتربين بهدف تعزيز الهوية اللبنانية وتطوير خبرات الطالب
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