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المقدمة والرؤية العامة

مبــادرة مــن  المنطلقــة  تقــاوم"  "بــريوت  حملــة   نحــن 
١٥٠ الـــ  يقــارب  مــا  حولنــا  نجمــع  وديمقراطيــة،   قاعديــة 
 شــخًصا مــن طلبــة وعّمــال ومهندســني وفنانــني وأطبــاء
آتــني لندافــع مًعــا عــن قضايــا  وأســاتذة وكّتــاب وخــرباء 
المبنيــة العلمانيــة  الدولــة  وعــن  وحقوقهــم   النــاس 
- االجتماعيــة  والعدالــة  الديمقراطــي  االقتصــاد   عــىل 
 االقتصاديــة وعــىل نهــج الديمقراطيــة المبــارشة والعدالــة

والالمركزية االدارية

1/3 مبادئنـــــــا



 نحــن نقــاوم ألجــل فــرض آليــات المحاســبة خاصــة فيمــا
بــريوت وللمطالبــة بتحقيــق التعويضــات، ــق بانفجــار 

ّ
 يتعل

وماليــة اقتصاديــة  سياســات  تقديــم  ألجــل   ونقــاوم 
 واجتماعيــة إنقاذيــه لحمايــة الفئــات المهمشــة ومحــدودي
القــوى داخــل نقــاوم ألجــل قلــب موازيــن   الدخــل. نحــن 
المجتمــع فئــات  كافــة  لصالــح  النيــايب  المجلــس   وخــارج 
 ومصالحهــا ولتحقيــق الالمركزيــة اإلداريــة لخلــق تضامــن
 بــني النــاس حــول قضاياهــم اليوميــة ولتفعيــل مشــاركتهم

 السياسية

2/3 لماذا نقـــــاوم؟

المقدمة والرؤية العامة



 نأخــذ يف عــني االعتبــار أّن معركــة كــرس النظــام يه مســار
هــذا محطــات  إحــدى  االنتخابــات  وأّن  األمــد،   طويــل 
ألجــل تتضـــــــامن  شــعبية  قيميــة  قاعــدة  لبنــاء   الــرصاع 
كافــة وترفــض  واختالفاتهــا،  بتنوعهــا  تتغــىن  و   حقوقهــا 
والتميــزي واالقتصــادي  الســيايس  االحتــكار   أشــكال 

االجتمايع المستمرة منذ ٣٠ سنة حىت اآلن

3/3 أهدافنــــــا
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دور النائب ونظرية التغيري

بــني مــا  العالقــة  توصيــف  إعــادة  عــىل  حملتنــا  يف   نــّرص 
دور يلعــب  حيــث  القانــون،  وفــق  والمواطــن   النائــب 
 المــّرشع، ويف حالتنــا بشــكل خــاص، الممّثــل عــن مــرشوع
 ســيايس ديمقراطــي وتقدمــي يؤّمــن الحقــوق  والعدالــة
والقاطنــني والقاطنــات  والمواطنــني  المواطنــات   لكافــة 

عىل االرايض اللبنانية دون تميزي أو تفضيل.ل
 

 ُنشــدد عــىل تطبيــق تلــك القوانــني الــيت تمنــع النائــب عــن
 اتبــاع مصلحتــه الخاصــة وحشــد قاعــدة زبائنيــة تحمــي

سلطته وتغّيب سلطة الشعب.ل
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 بنــاًء عــىل الصالحيــات المعطــاة للنائــب يف الدســتور، كمــا
صياغــة تمــت  النــواب،  لمجلــس  الداخــيل  النظــام   يف 
طــرح يف  الترشيــع،  يف  النائــب  قــدرات  وفــق   برنامجنــا 
عمــل ومســاءلة  محاســبة  ويف  مشــاريع   مقرتحــات 
 للتوجــه الســيايس الــذي نتبعــه

ً
 الحكومــة والــوزراء، نظــرا

يف هــذه اللحظــة التاريخيــة واالنتقاليــة يف لبنان.ل
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 معركتنــا اليــوم يه معركــة مفصليــة؛ نــّود اليــوم أن نحقــق
النيــايب يحملــون المجلــس  نــواب يف   ١٠  كحــد أدىن تواجــد 
 يتمحــور حــول حمايــة المجتمــع والفئــات

ً
 سياســيا

ً
 مرشوعــا

 المهّمشــة فيــه، وحــول مواجهــة صلبــة يف وجــه قــوى المــال
 والســالح، وذلــك عــرب طــرح مشــاريع ضمــن أجنــدة مجلــس
 النــواب، تحمــل قضايــا النــاس، لُِيصــار فيمــا بعد إىل دراســتها

والتصويت عليها.ل
المجلــس عــىل  ســيطرح  مــرشوع  أي  بــأن  يعــين  ال   هــذا 
 ســيحصل عــىل موافقــة أغلبيــة المجلــس النيــايب، وهنــا تــأيت
ً
 أهميــة دور النائــب يف تغيــري الــرأي العــام وأن يكــون عنــرصا

 للحراك الشعيب خارج المجلس.ل
ً
داعما
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المجلــس داخــل  لمرشــحينا  فاعــل  دور  تحقيــق   ألجــل 
 النيــايب، إننــا نحتــاج اليــوم أن نتوحــد كقــوى تغيرييــة عــىل
خــوض يف  بعًضــا  بعضنــا  ندعــم  وأن  مشــرتكة،   أهــداف 
 معاركنــا يف كافــة دوائــر االقــرتاع يف لبنــان، لــيك ندخــل أكــرب
إىل القــوى  هــذه  ومرشــيح  مرشــحات  مــن  ممكــن   عــدد 
 المجلــس النيــايب، وان نضــع آليــات تصويــت تشــاركية مــن
 القاعــدة الشــعبية بقيــادة هيئــات محليــة ترتافــق بالزتامــن
 مــع عمــل المجلــس النيــايب، إليصــال أصــوات النــاس بــكل

معىن الكلمة.ل
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والمراســيم القوانــني  مــن  سلســلة  التنفيــذ  قيــد   نضــع 
اإلدارات يف  الهــدر  مــن  والحــد  العــام  الديــن   لمعالجــة 
وتحقيــق واألوقــاف  الــرشكات  مــن  الرضيــيب    والتهــرب 

األمن الغذايئ.ـ

الدولــة وصناديــق  االدارات  يف  الهــدر  مصــادر  ضبــط   -١ 
 والجمــارك وإلزاميــة البــّت بمزيانيــة الدولــة والتعامــل مــع

 حساباتها والتعهدات بشفافية مطلقة.ـ

1/3
الحد من الهدر وتقليص أعباء الدين العام والعجز

يف العدالة اإلجتماعية واإلقتصادية
وسياسات لوقف االنهيار



دور النائب ونظرية التغيري

 ٢- طــرح نظــام رضيــيب تصاعــدي عــىل الدخــل والرضائــب
جدولــة وإعــادة  الكماليــة،  والبضائــع  واألمــالك   واألربــاح 
لحمايــة الجمركيــة  الرضائــب  هيكلــة  وإعــادة   التعاريــف 
بهــدف األغذيــة  قطــاع  وباألخــص  المحليــة،   القطاعــات 

تحقيق األمن الغذايئ.م
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دور النائب ونظرية التغيري

 ٣- دعــم القطاعــات االنتاجيــة األخــرى مــن خــالل تخفيــض
تســتخدم الــيت  الخــام  المــواد  عــىل  الجمركيــة   الرضائــب 

كمواد وسيطة للتصنيع المحيل.ن

الخارجيــة  للــرشكات  الرضيــيب  التهــرب  مــن  الحــد   -٤ 
 والقابضة واألوقاف.ن
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نعمل عىل تحديد عادل للخسائر وإعادة رسملة القطاع 
توفري  إىل  باإلضافة  لالستثمار،  أسواق  وفتح  المرصيف 
السيولة والقروض اإلنتاجية والسكنية ألصحاب المهن 
مسؤولية  تتوىل  الحكومة  وجعل  والمتوسطة،  الصغرية 

رشاء البضائع والسلع الرضورية؛ بالتفاصيل:

١- إلغاء قانون الرسيّة المرصفية.

اليت  تلك   
ً
وخاصة للخسائر،  عادل  بتحديد  القيام   -٢

يتوجب أن تتحملها المصارف المسؤولة عن هذا االنهيار، 
هذه  تحّمل  عىل  القادرة  األخرى  الفئات  إىل  باإلضافة 
الفئات  كما  المودعني  لصغار  كيل  تحييد  مع  كلفة، 
محدودة الدخل وأصحاب الودائع الصغرية والمتوّسطة.  

1/3

يف العدالة اإلجتماعية واإلقتصادية
وسياسات لوقف االنهيار

إعادة هيكلة وهندسة النظام النقديإعادة هيكلة وهندسة النظام النقدي
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قانون  عرب  السيولة  تؤّمن  شاملة  نقدية  خطة  طرح    -٣
سقف  تحديد  مع  األوىل،  للمرحلة  كنرتول  كابتل 
تصاعدي للسحوبات، وتحافظ عىل نسب فوائد متدنية 
العجلة  لتشجيع  والمتوسط  القصري  المدى  عىل 
الميرسة  والقروض  التسهيالت  وتّؤمن  االقتصادية 
القروض  كما  الحجم،  والمتوسطة  الصغرية  للرشكات 

السكنية لذوي الدخل المحدود.

إعادة هيكلة وهندسة النظام النقدي
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بشكل  وتوحيدها  الرصف  سعر  يف  التقلبات  تقليص   -٤
ومعاقبة  وضبط  مراقبة  خالل  من  ومضبوط  متوازن 
التجار والمحتكرين يف األسواق المالية، وتويل الحكومة 
مسؤولية رشاء البضائع والسلع الرضورية كالمحروقات 

واألغذية واألدوية. 

٥- العمل عىل قانون إعادة رسملة القطاع المرصيف من 
وتحديد  المصارف،  وأصول  ثروة  تقييم  عملية  خالل 
بحسب  األسهم  وأصحاب  المساهمني  ملكية  وتقليص 

خسائر المصارف الحالية لفتح أسواق االستثمار.

إعادة هيكلة وهندسة النظام النقدي
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نتوجه نحو إعادة هيكلة القطاع العام وتفعيل القطاعات 
القطاعات  ودعم  الرضائب  جباية  وتعزيز  اإلنتاجية 
المحتكرين  ومحاسبة  التعاوين  واإلنتاج  التنافسية 

ومزوري البضائع ألجل حماية المستهلك؛ بالتفاصيل:

يجّرم  قانون  وترشيع  الحرصية  الوكاالت  قانون  إلغاء   -١
االحتكار.

٢- إعادة هيكلة القطاع العام لزيادة االنتاجية مع ضمان 
حقوق الموظفني، أي عرب جردة عامة لكافة أصول الدولة 
الخصخصة،  عمليات  من  األصول  تلك  يحمي  واقرتاح 
ومع إلزام الشفافية يف إدارة العمليات واألرباح المجنية، 
كما تحييد أصول الدولة عن عملية تقليص العجز المايل. 

1/3

يف العدالة اإلجتماعية واإلقتصادية
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إعادة هيكلة القطاع العام
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للجميع،  متواٍز  بشكل  والمهن  التجارة  فرص  تحفزي   -٣
عمليات  ضبط  خالل  من  التنافسية  العدالة  وتطبيق 

التهريب والغش يف المراكز الجمركية.

٤- تعزيز اإلدارة الجبائية الرضائبية يك تنصف الجميع.

ومحاسبة  المستهلك  حماية  لجنة  دور  تفعيل   -٥
المحتكرين والمزورين للبضائع.

ضبط السلع األساسية وتجريم االحتكارات



دور النائب ونظرية التغيري
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اليت   
ً

وخاصة المنتجة،  المحلية  القطاعات  تحفزي   -٦
عىل  االعتماد  من  للتخفيف  تنافسية،  قدرة  تملك 
عىل  القائمة  للمؤسسات  قانون  وطرح  االسترياد، 
العمايل  النقايب  العمل  ودعم  الديمقراطي،  االقتصاد 
تتمتع  اليت  القطاعات  تحديد  عىل  نعمل  كما  حولها، 
الرضائيب  الصعيد  عىل  ودعمها  تنافسية،  بقدرة 
من  ينطلق  انتايج-تعاوين  اقتصاد  لتكريس  والتعاريف 
يف  الذايت  االكتفاء  من  األدىن  الحد  لتحقيق  السيع 

المجاالت اليت يمتلك لبنان مقومات نجاحه.

دعم القطاعات اإلنتاجية



لمرّشحينا يف دائرة بريوت الثانية 
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إلغاء النظام الطائفي الزبائني
واستبداله بنظــــام علمــــــاني
 ديمقراطي تشـــــاركـي عادل



السياسية  الطائفية  تنهي  نيابية  لجنة  بتشكيل  نطالب 
وتحقق العلمانية الشاملة، كما تضع العدالة االجتماعية 
السياسية؛  اإلصالحات  رأس  عىل  واالقتصادية 

بالتفاصيل:

١- تفعيل الهيئات الرقابية بمعزل عن السلطة السياسية 
وطرح مرشوع قانون يقيض بتحويل المجلس الدستوري 
بتفسري   

ً
حرصا مخولة  تكون  دستورية  محكمة  إىل 

عن  الصادرة  بالقوانني  النظر  إىل  والمبادرة  الدستور، 
مجلس النواب والمجالس المحلية، وتعمل عىل حماية 
والمساواة  بالتعددية  المتعلقة  الدستورية  المبادئ 

والعدالة والحريات.
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إلغاء النظام الطائفي الزبائين واستبداله
 بنظام علماين ديمقراطي تشاريك عادل

 إعادة سيادة الدولة
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 بنظام علماين ديمقراطي تشاريك عادل

العمل عىل تعديل الدستور ألجل إضافة باب خاص   -٢
التنفيذية  بالسلطتني  أسوًة  القضائية  السلطة  يكرس 

والترشيعية.

٣- تطبيق الطائف فيما يتعلق بمنع تواجد أي سالح خارج 
المؤسسات، وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتسليم 
اسرتاتيجية  ووضع  الجيش،  إىل  الرشيع  غري  السالح 
السالح  ظاهرة  معالجة  مع  بالتوازي  أمنية-دفاعية، 

المتفيش.

اإلدارية  المؤسسات  عن  الدينية  المؤسسات  فصل   -٤
والقانونية للدولة.

استقاللية القضاء وفصل الدين عن الدولة
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إلغاء النظام الطائفي الزبائين واستبداله
 بنظام علماين ديمقراطي تشاريك عادل

إقرار نظام مدين لألحوال الشخصية، مع  كما نسىع اىل 
بني  المساواة  اىل   

ً
إضافة المعتقد،  اختيار  حرية  ضمان 

ومنحهم  أطفالهم  بتسجيل  الحّق  لجهة  والمرأة  الرجل 
عىل  المرتتبة  والواجبات  الحقوق  ولناحية  الجنسية، 

الحضانة والطالق واإلرث؛ بالتفاصيل:

عن  التعبري  ويف  المعتقد  اختيار  يف  الفرد  حق  ضمان   -١
خياره.

مكان  عن  النظر  برصف  وطنًيا  رقًما  فرد  كل  إعطاء   -٢
الوالدة أو الطائفة أو أي قيود أخرى.

نظام مدين لألحوال الشخصية
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إلغاء النظام الطائفي الزبائين واستبداله
 بنظام علماين ديمقراطي تشاريك عادل

واستبدالها  الحالية  العائلية  والسجالت  القيود  إلغاء   -٣
بدفرت عائيل باسم األب واألم يف حال وجودهما أو باسم 
وتسجيل  مجهوليته  أو  األب  غياب  حال  يف  منفردة  األم 
األوالد عىل دفرت العائلة برقمهم الوطين لحني بلوغ سن 

الرشد.

مع  المساواة  قدم  عىل  حقوقها  كامل  المرأة  إعطاء   -٤
ق بالحضانة والجنسية والطالق 

ّ
 فيما يتعل

ً
الرجل، خاصة

واإلرث.  

نظام مدين لألحوال الشخصية



لمرّشحينا يف دائرة بريوت الثانية 

البرنامج االنتخابي

 -  القسم الرابع - 
الجزء الثاين

إلغاء النظام الطائفي الزبائني
واستبداله بنظــــام علمــــــاني
 ديمقراطي تشـــــاركـي عادل













لمرّشحينا يف دائرة بريوت الثانية 

البرنامج االنتخابي

 -  القسم الرابع - 
الجزء الثالث

إلغاء النظام الطائفي الزبائني
واستبداله بنظــــام علمــــــاني
 ديمقراطي تشـــــاركـي عادل



نحن نعمل لتكريس نظام ديمقراطي تشاريك، خارج عن 
المحاصصة الطائفية، يعزز مشاركة الناس يف عملية صنع 
الطائفي  القيد  خارج  انتخايب  قانون  من  بدًءا  القرار، 
اىل   

ً
وصوال االنتخايب،  واالنفاق  التمويل  عملية  ومراقبة 

قانون لألحزاب يمنع الصبغة الطائفية والتمويل الخاريج، 
شيوخ  ومجلس  طائفي  ال  نيايب  مجلس  بانتخاب  مروًرا 

تتمثل فيه المناطق عىل قدم المساواة؛ بالتفاصيل: 
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إلغاء النظام الطائفي الزبائين واستبداله
 بنظام علماين ديمقراطي تشاريك عادل

تطوير قانون االنتخابات يك يضمن نزاهة العملية
 االنتخابية وانتخاب مجلس عىل أساس ال طائفي
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١- تبدأ تلك السلسلة بوضع قيد تنفيذ قانون انتخايب موحد 
جديد  وقانون  األقضية  ووفق  الطائفي  القيد  خارج 

لألحزاب السياسية تنشأ بموجبه أحزاب ال طائفية.

االنتخابية  العملية  عىل  اإلنفاق  ومراقبة  تنظيم   -٢
والتمويل لها وتفعيل قانون اإلثراء غري المرشوع بحيث 
وكل  والثالثة،  والثانية  األوىل  الفئة  موظفي  يلزم 
األشخاص البارزين سياسًيا والذين يؤدون خدمة عامة 
وأوضاعهم  ومداخيلهم  امالكهم  كل  عن  بالترصيح 

المالية ومصالحهم.

قانون انتخايب موحد
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- تطبيق المادة 22 وإلغاء المادة 24 المتعلقة بانتخاب 
مجلس النواب عىل أساس ال طائفي بالزتامن مع انتخاب 
كون  الطوائف  (ال  المناطق  فيه  تمثل  الشيوخ  مجلس 
والعرائض  االستفتاءات  واعتماد  المركزي)،  النظام 
إىل  باإلضافة  النواب،  لمجلس  الملزمة  الشعبية 

اآلليات التشاركية المناسبة.

إلغاء النظام الطائفي



لمرّشحينا يف دائرة بريوت الثانية 

البرنامج االنتخابي

 -  القسم الرابع - 
الجزء الرابع

إلغاء النظام الطائفي الزبائني
واستبداله بنظــــام علمــــــاني
 ديمقراطي تشـــــاركـي عادل



الالمركزية  حول  دستوري  قانون  إقرار  نحو  ندفع  نحن 
 اىل تعديل قانون 

ً
اإلدارية واالقتصادية الموسعة، إضافة

البلديات، بهدف تعزيز دور السلطات المحلّية يف العمل 
التنموي؛  بالتفاصيل:

يتم  أن  عىل   ،
ً
نسبيا يصبح  يك  البلديات  قانون  تعديل   -١

تعزيز  إىل  باإلضافة  اإلقامة،  مكان  بحسب  االنتخاب 
والتنموي  البييئ  المستويني  عىل  البلديات  صالحيات 

بما يتناسب مع احتياجات البلدة واألقضية. 
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تحقيق الالمركزية اإلدارية والتنمية الشاملة للمناطق
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 بنظام علماين ديمقراطي تشاريك عادل

حماية  اىل  تهدف  ومشاريع  قوانني  سلسلة  نطرح  نحن 
العنرصية  التنّوع بكّل أشكاله، من تجريم كافة أشكال 
والتميزي، وحماية حرية اختيار المعتقد، والتمتع بالعطل 
اىل   

ً
وصوال والوطنية،  الدينية  المناسبات  يف  الرسمية 

تعزيز منهج الرتبية المدنية الشاملة؛ بالتفاصيل:
 

المجاالت  يف  والتميزي  العنرصية  أشكال  كافة  تجريم   -١
السياسية والرتبوية والثقافية واإلعالمية، الذي قد يهدد 

أمن األفراد والفئات المهمشة يف المجتمع.

ــيج ــك النس ــايف وتماس ــين -الثق ــوع الدي ــة التن حماي
وتفاعلــه االجتمــايع 
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٢- احرتام المناسبات الدينية والعطل المعطاة للعاملني 
يف األعياد المعرتف بها رسمًيا ضمن المؤسسات الخاصة.

٣- وضع قانون لحماية العدالة اللغوية

المدنية حول  ٤- إعادة تفعيل العمل عىل منهج للرتبية 
التنوع الثقايف والديين رشط إرشاك كل األطراف المعنية 
كاألرمن،  األقليات  عن  وممثلني  الروحية  العائالت  من 
واألكراد وغريها، مع منظمات المجتمع المدين العلمانية 
(مع إدراج تاريخ الجماعات الدينية واإلضاءة عىل اهمية 

الوطنية). الهوية  بناء  يف  وتنوعها  الثقافية  الهوية 



تصميم سياسة وطنية
للرعـــاية والحمـــــاية
االجتمـاعية الشــاملة

لمرّشحينا يف دائرة بريوت الثانية 

البرنامج االنتخابي

 -  القسم الخامس - 



شاملة،  اجتماعية  حماية  سياسات  عىل  نعمل  نحن 
تحمي اللبنانيات واللبنانيني والمقيمات والمقيمني من 
وجه  يف  صمودهم  وتعّزز  واالستضعاف،  التهميش 
التموينية  البطاقة  تأمني  ومنها  الراهنة،  الظروف 
الخاصة  السياسيات  عن   

ً
فضال االجتمايع،  والسكن 

والفتيات،  والنساء  والشباب،  األطفال  بحماية 
والالجئني،  والالجئات  االعاقات،  ذوي  واألشخاص 
والمعطلني  السن،  وكبار  األجانب،  والعمال  والعامالت 

عن العمل؛ بالتفاصيل:
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تصميم سياسة وطنية للرعاية
والحماية االجتماعية الشاملة

سياسات حماية اجتماعية شاملة
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الرعاية  يف  حقهم  عىل  بناًء  الفقراء  هم  من  تحديد   -١
االجتماعية وحقهم يف العمل الالئق.

٢- تفعيل قاعدة البيانات الوطنية وعملية مسح األعداد 
واإلحتياجات عرب مراكز التنمية المحلية.

الصيح  والضمان  المايل  الدعم  بطاقات  تأمني  دعم   -٣
الشامل للجميع دون تميزي بني لبناين وغري لبناين، وتأمني 

التعليم المجاين لغاية سن الـ١٨ للجميع.

٤- طرح مرشوع للسكن االجتمايع من تأمني سكن بكلفة 
الهدر  ومحاسبة  المحدود،  الدخل  أصحاب  يتحملها 
والفساد يف المؤسسة العامة لإلسكان ومرصف اإلسكان.

تصميم سياسة وطنية للرعاية
والحماية االجتماعية الشاملة
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تفعيل  كما  والمراسيم،  القوانني  من  سلسلة  طرح   -٥
حقوق  تكريس  ألجل  تنفيذها  آلية  ومراقبة  قوانني 
تعزيز  وألجل  الكريم،  العيش  يف  والقاطنني  المواطنني 
قدرتهم عىل حماية أنفسهم من تدين وانقطاع الدخل، 

عىل أن تشمل النقاط التالية:

فرص  توفري  واالستغالل؛  العنف  من  األطفال  حماية   -
من  والمراهقني  المراهقات  وحماية  للشباب  عمل 
تفّيش اإلدمان وتأمني الخدمات العالجية، تطبيق قانون 
االحتياجات  ذوي  األشخاص  بحقوق  المتعلق   220

الخاصة ومراقبة تنفيذه؛ 

تصميم سياسة وطنية للرعاية
والحماية االجتماعية الشاملة



4/4

 Cمراقبة تنفيذ اسرتاتيجية حماية المرأة مع إنشاء مال -
شاملة  خدمات  وتقديم  الجنيس  االعتداء  لضحايا 

بشكل فعال؛ 

الالجئات  بوضع  ق 
ّ
المتعل  1951 الدويل  القانون  توقيع   -

والالجئني والحرص عىل تأمني الحماية الالزمة لهم من 
نحو  والسيع  قرسي،  ترحيل  أو  تعدي  أو  إستغالل  أي 

تأمني ُسبل العودة اآلمنة والطوعية. 

تصميم سياسة وطنية للرعاية
والحماية االجتماعية الشاملة



لمرّشحينا يف دائرة بريوت الثانية 

البرنامج االنتخابي

 -  القسم السادس - 

تفعيل دور الوزارات
وتحسين نوعية الخدمات



قبل  من  المقّدمة  الخدمات  تعزير  عىل  نعمل  نحن 
اللبنانية،  المناطق  كافة  تطال  بحيث  العام  القطاع 
لناحية  مشددة  لرقابة  وتخضع  عالية،  بنوعية  وتتمّتع 
تسعريها وفرض الحوكمة االلكرتونية. كما ندفع باتجاه 
التالية:  القطاعات  من  بكل  تختص  عاّمة  سياسات 
الصيح، والرتبوي-التعليمي، والزرايع-الحريف-التعاوين، 
وادارة  البيئية،  والرثوة  والنقل  واالتصاالت  الطاقة، 

األمالك والمساحات العامة؛ بالتفاصيل:

1/5
تعزير خدمات القطاع العام

تفعيل دور الوزارات وتحسني نوعية الخدمات
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كافة  ليطال  للخدمات  الجغرايف  النطاق  توسيع   -
اللبنانيات واللبنانيني والقاطنات والقاطنني.

الناس  ثقة  نعيد  يك  الخدمات  تسعري  عملية  مراقبة   -
بالقطاع العام.

بالحوكمة  أي  حديثة،  بأنظمة  البريوقراطية  استبدال   -
اإللكرتونية، لتسهيل وترسيع العمليات االدارية. 

األّولّية  الّصّحية  والرعاية  الصيح  القطاع  عىل  العمل   -
النفسية  الصحة  خدمات  يتضمن  حيث  والطارئة، 

والرعاية النفسية وخدمات معالجة اإلدمان. 

تفعيل دور الوزارات وتحسني نوعية الخدمات
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- إعادة النظر يف القوانني المتعلقة بالخدمات الصحية، 
الرتب  وسلم  المستشفيات  بتصنيف  المتعلقة  سيما  ال 
مما  وتحديثها،   (5559 (مرسوم  للعاملني  والرواتب 
يرايع الصحة المهنية لمقدمي الرعاية الّصّحية وجودة 

ونوعية الخدمات الصحية.

لغاية  التعليم  المبكرة ومجانية  الطفولة  - ضمان رعاية 
سن الـ١٨،  وتحديث المناهج الرتبوية

- طرح إصالحات بنيوية يف هيكلية وزارة الرتبية وعالقتها 
بالمركز الرتبوي للبحوث واإلنماء.

تفعيل دور الوزارات وتحسني نوعية الخدمات
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عن  وفصلها  اللبنانية  الجامعة  استقاللية  إعادة   -
الطوائف.  أحزاب  هيمنة 

يف  المعتمدة  السياسات  لمراجعة  مرشوع  طرح   -
الغذايئ  األمن  لتحقيق  آليات  ووضع  الزرايع،  القطاع 
من خالل استثمار األرايض غري المزروعة، ومشاريع ري 
منافسة  من  المحيل  اإلنتاج  وحماية  مستدامة، 

المنتوجات الزراعية األجنبية.

والسيع  الرضائب  وتخفيف  الزراعية  القروض  تعزيز   -
لنرش حاضنات لتعزيز القدرات، وربط العاملني يف سوق 
المشاريع  تلك  دعم  مع  انتاجهم  وتوزيع  العمل 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

تفعيل دور الوزارات وتحسني نوعية الخدمات
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عىل  القائمة  والمؤسسات  التعاونيات  قانون  تعديل   -
ويفتح  العمال،  من  والمملوكة  الديمقراطي  االقتصاد 
القطاعات  مجمل  يف  التعاونيات  إنشاء  أمام  المجال 

االنتاجية بما فيها القطاع المايل والمرصيف.
 

- إقرار قوانني لتحسني إدارة المياه، وتحسني الوصول 
واتخاذ  للجميع،  الصيح  والرصف  النظيفة  المياه  إىل 
الجرثومي  التلوث  مخاطر  لمعالجة  اإلجراءات 

واألمراض المعدية من المياه.

وتسليع  باستباحة  يخص  ما  يف  عقوبات  قانون  فرض   -
الصيح  والضمان  والكهرباء  كالمياه  العامة  الخدمات 

وجميع العمليات اإلدارية يف اليت تخص المواطن.

تفعيل دور الوزارات وتحسني نوعية الخدمات



لمرّشحينا يف دائرة بريوت الثانية 

البرنامج االنتخابي

حماية الحريات
وتكريسهـــــــــــا

 -  القسم السابع - 



من  اإلنسان  حقوق  رشعة  تطبيق  عىل  نحرص  نحن 
المقيمني  اللبنانيني  وغري  اللبنانيني  كافة  حماية  حيث 
عىل األرايض اللبنانية، وتكريس القوانني والممارسات 
التعبري  اليت تحمي حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بحرية 
المحاكمة  يف  الحّق  إىل   

ً
إضافة والتنقل،  والجندر 

القصاص  واستبدال  للجميع،  والرسيعة  العادلة 
بما  الجنح،  حالة  يف  التحكيم  أو  المجتميع  بالعمل 
مع  ويتوافق  المتهمني  لألشخاص  العدالة  يضمن 

بالتفاصيل:  الُمعاش؛  ظرفهم 
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الرشعة،  تصونه  وحق  حرية  أي  عىل  تعّد  أي  تجريم    -
وإلغاء أي قانون ال يحرتم حرية التعبري يف الصحافة ويف 
أي  ويفرض  التنقل،  حرية  من  ويحد  الجندري  التنوع 
األرايض  يقطن  كان  فرد  ألي  وتعذيب  تعسفي  اعتقال 

اللبنانية أو يعمل يف القطاع اإلعالمي.

بها  يقوم  اليت  القانونّية  غري  للتجاوزات  حّد  وضع   -
المعلوماتّية. جرائم  مكافحة  مكتب 

والالجئني  الالجئات  واعتقال  لتوقيف  حّد  وضع   -
مجتمعية  ُسبل  وإيجاد  األجانب،  والعاملني  والعامالت 
وسلب  تجريم  دون  بالرتايض،  والجنح  الزناع  لحل 

حريات وسجن.
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السجون، واستبدال  المحاكمات داخل  - ترسيع مسار 
وغري  بنانيني 

ّ
لل الجنحية  والعقوبات  الجرائم  قوانني 

العادل  القصاص  بني  الموازنة  يضمن  بما  اللبنانيني 
والرتايض وفرض هيئة حماية اجتماعية لمراقبة عملية 
محاكمة القارصين والقارصات، كما المتهمني بالجرائم 

الجنحية. 

المهن  وتنظيم  الفنية  األعمال  عىل  الرقابة  إلغاء   -
المختلفة. الفنية 

بما  بنوده  بعض  وتعديل  االعالم  قانون  إقرار  متابعة   -
والصحفيني. للصحافيات  التعبري  يحقق حرية 

حماية الحريات وتكريسها



صوتوا لمرشحي
بيروت تقاوم

عىل الئحة
بيروت التغيير


