
	  

	  

 

إإعاددةة بناء االثقة بيین االدوولة  يیرتكز االبرنامج على ثواابت تهھدفف االى

وواالموااططن من خاللل تأميین حيیاةة كريیمة قائمة على مبدأأ االحقوقق 

ً مع تتمتع  ددوولة مدنيیة دديیمقرااططيیة حديیثة بناء  وواالوااجباتت تزاامنا

رفف بهھا على أأررضهھا ووضمن حدووددهھھھا االمعتبالسيیاددةة ووااالستقاللل 

لدوولة وواالمؤسساتت تحت اايیرتكز على ددعم ا ددووليیا٬ً، برااً ووبحراا٬ً، كم

نونن االحريیاتت االعامة وواالمساووااةة أأمامم االقاصونن سقف االدستورر وو

 ماالكريیم ووحمايیتهھ متأميین عيیشهھوومنع االتميیيیز بيین االموااططني وو

تحيیيید لبنانن ووووااألمنيیة يیة وواالصحيیة ووااالقتصادديیة وواالبئااالجتماعيیة 

ً على ددووررهه االتارر يیخي عن سيیاسة االمحاوورر وواالصرااعاتت حفاظظا

ااستقراارر في حواارر ووثقافة االسالمم ووعامل لكمحاوورر ووووسيیط ووملتقى ل

 .االمنطقة وواالعالم

 
 

مرتكزااتت أأساسيیة مفصلة في ملحقاتت: ٬١۱٠۰، يیعتمد االبرنامج على ووبناء على االثواابت االتي تقدمت  
 

- ؛ووحقوقق االمرأأةة ووضمانن االشيیخوخة حقوقق االموااططن : االرعايیة ااالجتماعيیة وواالصحيیة ووااالقتصادديیة.  ١۱   

-   ااالصالحح ااالدداارريي وومكافحة االفسادد ووووقف االهھدرر ووتعزيیز االهھيیئاتت االرقابيیة؛:ددوولة االقانونن وواالمؤسساتت. ٢۲ 

- ؛التت وواالنفط وواالغاززااالقطاعاتت االمنتجة االزررااعيیة وواالصناعيیة ووااالتصاالمديیونيیة االعامة ووااالقتصادد: . ٣۳   

- ضمانن االحريیاتت االعامة: حريیة االتعبيیر وواالتجمع وواالمعتقد ووااالنتماء؛  .٤   

- ؛صل االسلطاتت ووتعزيیز ااستقالليیة االقضاء ووفرضض االمساووااةة أأمامم االقانونن. ف٥   

؛ووإإنشاء االهھيیئة االعامة لقطاعع االصحة : االمدااررسس وواالبراامج. بناء االقطاعاتت االتعليیميیة وواالصحيیة٦  

- ؛نفايیاتت وومكافحة تلوثث االبر وواالبحر وواالهھوااء: اال. االحفاظظ على االبيیئة٧۷   

- ؛ة االشبابيیةتشجيیع االفنونن ووااالبدااعع وواالريیاضة ووااآلنشط. ٨۸   

- ؛. االلجوء االسورريي٩۹   

 مي وواالعالمي.. لبنانن في محيیطهھ االعربي ووااالقليی١۱٠۰
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: باالستنادد االى ااالعالنن االعالمي لحقوقق ااالنسانن وواالدستورر االلبنانيناالموااطط حقوقق.١۱  
 

Ø ووضع سيیاسة فعالة للرعايیة االصحيیة؛    
Ø ضمانن االشيیخوخة؛   
Ø صيیاغة  نظامم متطورر لرووااتب االتقاعد؛   
Ø يیث لاليیجاررااتت ووتأميین قرووضض سكنيیة ميیسرةة؛ووضع  قانونن حد   
Ø   تأميین سبل االتعليیم وواالتوظظيیف لذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة؛ 
Ø تطبيیق االمساووااةة االكاملة في االحقوقق بيین جميیع االموااططنيین ووبيین االرجل وواالمرأأةة؛   
Ø االمساووااةة بيین كل االلبنانيیيین ووااللبنانيیاتت؛يیضمن ة د لألحواالل االشخصيیموحّ  إإقراارر قانونن مدني   
Ø ؛ر أأفراادد ااألسرةة من االعنف ااألسرييئووااةة في االعمل ووحمايیتهھا ووساالجهھة االمس االمرأأةةضمانن حقوقق    
Ø ؛قاصريینلتفادديي ززووااجج اال سنة  ١۱٨۸االى  فع االحد ااألددنى للزووااججرر   
Ø ووالددهھھھا٬،جنسيیتهھا أل تعديیل قانونن االجنسيیة لضمانن االحق االمرأأةة االلبنانيیة في منح     
Ø ؛: هھھھوااء ووماء وومحيیطاالحق في بيیئة نظيیفة   
Ø اااللزاامي االرسمي لكل االموااططنيین؛فرضض االتعليیم    
Ø ووضمانن حصولهھم على  ؛االمدااررسس االخاصة وواالرسميیة حتيیاجاتت االخاصة في ااالنتسابب االىالحق ذذوويي اا 

؛في االتدرريیب وواالتوظظيیف بما يیتالءمم مع قدررااتهھم تسهھيیالتت  
Ø حق آآهھھھالي االمفقودديین خاللل االحربب في تشكيیل هھھھيیئة ووططنيیة مستقلة تتمتع بالصالحيیاتت االضروورريیة  

االملف ووجمع االعيیناتت االبيیولوجيیة من ااألهھھھل ووااألقارربب إلجرااء االفحص االجيیني وواالتعّرفف على لمتابعة 
  هھھھويیاتت االمفقودديین أأوو ررفاتهھم؛

Ø االتي بحوززةة ااألمن االعامم االلبناني.ووعدمم نشر االبيیاناتت االشخصيیة  االخصوصيیةاالحق في    
 

عزيیز االهھيیئاتت االرقابيیة؛:ااالصالحح ااالدداارريي وومكافحة االفسادد ووووقف االهھدرر ووتوواالمؤسساتتددوولة االقانونن  .٢۲  
 

Ø من مدااخيیلهھا في تحسيین ع صالحيیاتت االبلديیاتت ووااستقالليیتهھا لتستفيید تعزيیز االالمركزيیة ااإلدداارريیة ووتوسيی 
االخدماتت؛  

Ø تفعيیل أأجهھزةة االرقابة من دديیواانن االمحاسبة وواالتفتيیش االمركزيي ووهھھھيیئة االتفتيیش االعليیا ووإإددااررةة االمناقصاتت  
؛ وبيیة وواالهھدررلمكافحة االفسادد وواالمحسووصونن ااستقالليیتهھا   

Ø تحديیث قانونن ااالحزاابب (منع ااالحزاابب االطائفيیة)؛    
Ø إإعاددةة االنظر في ااالددااررااتت غيیر االمنتجة أأوو االصورريیة ووتعديیل قواانيینهھا أأوو االغائهھا بحسب االفائدةة  

االمتوخاةة؛  
Ø وواالتأكيید على  االتنفيیذيیة وواالتشريیعيیة وواالقضائيیة بحسب ما نص عليیهھ االدستورر فصل االسلطاتت  

دمم تسيیيیسهھ؛ ااستقالليیة االقضاء ووع  
Ø فصل االنيیابة عن االوززااررةة تماشيیا مع ووظظيیفة االنائب كمرااقب ألددااء االحكومة؛   
Ø تحديیث إإددااررااتت االدوولة ووتحقيیق االدوولة االرقميیة ااإللكتروونيیة؛   
Ø ااعتمادد مبدأأ االكفاءةة في االتعيیيیناتت ااإلدداارريیة؛    
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Ø ؛مة االرشيیدةة في االوززااررااتت ووااإلددااررااتت وواالمؤسساتت االعامةكتعزيیز االشفافيیة وواالحو   
Ø خلق فرصص عمل ة االنظامم االضريیبي وونظامم االضريیبة على االقيیمة االمضافة بعيیدااً عن االمزاايیدااتت مرااجع 

وومكافحة االهھدرر؛  
Ø تطبيیق صاررمم لقواانيین االسيیر وواالسالمة االعامة؛   
Ø بسط سيیاددةة االدوولة على كل ااألررااضي االلبنانيیة بحمايیة االقوااتت االمسلحة االلبنانيیة من جيیش ووقوىى أأمن  

ددااخلي ووشرططة؛  
Ø   وواالحق بالحصولل على محامم فورر ااالعتقالل. قق ااالنسانن خاللل االمحاكماتتضمانن تطبيیق حقو 

 
وومكافحة االفسادد ووووقف االهھدرر ووتفعيیل أأجهھزةة االرقابة؛ ااالصالحح ااالدداارريي. ااالقتصادد : ٣۳  

 
Ø مليیارر ددووالرر) ووااالستعانة بهھندساتت ماليیة فّعالة؛ ٨۸٠۰خفض االمديیونيیة االعامة (    
Ø ططنيیة باعتباررهه هھھھيیئة ووططنيیة مستقلة؛إإنشاء االصندووقق االلبناني االسيیادديي للثرووةة االو   
Ø ااستعمالل االمدااخيیل االمتوقعة من قطاعع االنفط وواالغازز إلططفاء االديین االعامم؛   
Ø  ووضع موااززناتت ررشيیدةة تلحظ خفض ااالنفاقق ووضبط االهھدرر؛  
Ø ووقف ااالنفاقق من خاررجج االموااززنة ااال ألسبابب ااضطراارريیة ووفق االقاعدةة ااالثني عشريیة؛   
Ø اشر عن ططريیق تأميین االحواافز وومناخخ مالئم؛تشجيیع ااالستثمارر االمباشر ووغيیر االمب   
Ø تأهھھھيیل االبنى االتحتيیة: ااتصاالتت فعالة وواانترنت سريیع باالليیافف االبصريیة؛   
Ø ووضع خطة منهھجيیة متكاملة لتأميین االكهھرباء؛   
Ø تحديیث االنقل االعامم ووااعاددةة إإحيیاء قطاعع سكك االحديید؛    
Ø ددعم االقطاعع االزررااعي االمنتج ووتقديیم حواافز للعامليین فيیهھ؛   
Ø ؛وواالسيیاحةوواالخدماتت االصناعة ووااالتصاالتت وواالنفط وواالغازز طاعاتت االمنتجة:حفيیز االقت  
Ø جديیدةة في االقطاعيین االعامم وواالخاصص. حمايیة أأصحابب االمهھن االحرةة ووتطويیر االقواانيین لخلق ووظظائف  

 
- ضمانن االحريیاتت االعامة ووفصل االسلطاتت .٤   
-   

Ø ووااالنتماء؛ وواالمعتقد ضمانن االحريیاتت االعامة االتي يیضمنهھا االدستورر االلبناني: حريیة االرأأيي وواالتعبيیر   
Ø ووتعتبرهھھھا من بابب االقدحح وواالذمم  إإلغاء االقواانيین االتي تجرمم اانتقادد مسؤووليین في االدوولة أأووهھھھيیئاتت حكوميیة  

وواالتشهھيیر ووتضعهھا في فئة االجنح االجنائيیة بدلل أأنن تكونن مجردد جنح مدنيیة؛  
Ø االعامة  إإنشاء هھھھيیئة ناظظمة لقطاعع االصحة تشمل أأططباء وومتخصصيین في إإددااررةة االمستشفيیاتت وواالصحة 

تضع توصيیاتت حولل االسيیاساتت االوقائيیة ووتملك صالحيیة تسليیم االشهھاددااتت وواالترااخيیص وومصاددقة أأوو 
تعليیق االشهھاددااتت ووتحديید ااالعفاءااتت االضريیبيیة وواالحواافز االماليیة؛   

Ø ووضع معايیيیر للمستشفيیاتت وواالمستوصفاتت ووخدماتت االطوااررئئ وواالصيیدليیاتت؛   
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االمساووااةة أأمامم االقانونن؛فصل االسلطاتت ووتعزيیز ااستقالليیة االقضاء ووفرضض . ٥  

 
Ø تطبيیق صاررمم للدستورر في مجالل فصل االسلطاتت؛   
Ø فصل االنيیابة عن االوززااررةة؛   
Ø تعزيیز ااستقالليیة االقضاء؛   
Ø فرضض االمساووااةة أأمامم االقانونن.   

 
بناء االقطاعاتت االتعليیميیة وواالصحيیة: االمدااررسس وواالبراامج ووإإنشاء االهھيیئة االعامة لقطاعع االصحة؛ . ٦  

 
Ø ستوىى تعليیم الئق في االمدااررسس االرسميیة ووتطويیر االتعليیم االمهھني؛االحق في  م    
Ø تفعيیل االرقابة على شبكة االمدااررسس لضبط االمخالفاتت وواالوظظائف االوهھھھميیة؛   
Ø ددعم االجامعة االلبنانيیة وواالتأكيید على ااستقالليیتهھا ووتحيیيیدهھھھا عن االنزااعاتت؛   
Ø يیاتت وواالصحة االعامة إإنشاء هھھھيیئة ناظظمة لقطاعع االصحة تشمل أأططباء وومتخصصيین في إإددااررةة االمستشف 

تضع توصيیاتت حولل االسيیاساتت االوقائيیة ووتملك صالحيیة تسليیم االشهھاددااتت وواالترااخيیص وومصاددقة أأوو 
تعليیق االشهھاددااتت ووتحديید ااالعفاءااتت االضريیبيیة وواالحواافز االماليیة؛   

Ø ووضع معايیيیر للمستشفيیاتت وواالمستوصفاتت ووخدماتت االطوااررئئ وواالصيیدليیاتت؛   
 

افحة تلوثث االبر وواالبحر وواالهھوااء؛. االحفاظظ على االبيیئة: االنفايیاتت وومك٧۷  
 

Ø لتصبح االنفايیاتت  ؛تطبيیق خطة متكاملة للنفايیاتت: فرزز ووتدوويیر وومطامر صحيیة ووفق االمعايیيیر االدووليیة 
؛مصدرر ددخل إإضافي  

Ø معالجة كاررثة تلوثث االبحر ااألبيیض االمتوسط ووبحيیرةة االقرعونن ووااألنهھارر وواالودديیانن؛   
Ø ططرقق سليیمة للصرفف االصحي؛بب ووااعتمادد حمايیة االثرووةة االمائيیة ووتطهھيیر ميیاهه االشر   
Ø ووضع مخطط توجيیهھي لتنظيیم ووتصنيیف ااألررااضي؛   
Ø ؛٪ ٥٪ االى ٣۳ززيیاددةة االمساحاتت االخضرااء من    
Ø حل مشكلة االتلوثث بالضجيیج من خاللل ووضع قواانيین صاررمة مخصصة للمناططق االسكنيیة؛   
Ø ً االمقالع وواالكساررااتت ووكل ما من شأنهھ االحاقق االض  ررر تغريیم االمخالفاتت االتي تنتهھك االبيیئة ووخصوصا

بطبيیعة لبنانن؛  
Ø حل مشكلة االدخانن وواالمحاررقق االتي تلوثث االهھوااء.    
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. تشجيیع االفنونن ووااالبدااعع وواالريیاضة ووااآلنشطة االشبابيیة؛٨۸  

 
Ø ووتطبيیق قواانيین االملكيیة االفكريیة؛ ددعم أأصحابب االمهھن االحرفيیة  
Ø تشجيیع ااإلبدااعع وواالفنونن وواالثقافة؛  
Ø  االريیاضيیة؛خلق حواافز وومكافآتت لتشجيیع االشبابب على مماررسة ااألنشطة  
Ø .تأميین تغطيیة إإعالميیة لألنشطة االشبابيیة االتي تشجع على االحواارر ووثقافة االسالمم  

 
- . االلجوء االسورريي؛٩۹   
-   

Ø إإنشاء "هھھھيیئة عليیا لشؤوونن االالجئيین" تعمل على إإددااررةة االمسائل االمتعلقة باللجوء بعيیدااً عن االمزاايیدااتت؛   
Ø تعليیميیة االى حيین عوددتهھم االى تأميین حيیاةة الئقة لالجئيین االسورريیيین: مساعدااتت ططبيیة وواالعمل على  

دديیاررهھھھم بمساعدةة االمجتمع االدوولي؛  
Ø جتمع االسعي لعوددةة االالجئيین االسورريیيین االى االمناططق ااآلمنة في بالددهھھھم بكرااماتهھم بالتعاوونن مع االم 

االدوولي وواالقوىى االعظمى االمؤثرةة.  
 

مي وواالعالمي. لبنانن في محيیطهھ االعربي ووااالقليی١۱٠۰  
 

Ø جامعة االدوولل االعربيیة ووفي منظمة ااألمم االمتحدةة عربي بصفتهھ عضو مؤسس في لى االعالم االاانتماء لبنانن ااتأكيید  
وومجموعة ددوولل عدمم ااالنحيیازز وومجموعة االمؤتمر ااالسالمي؛  

Ø   ترسيیم االحدوودد االبريیة وواالبحريیة للبنانن تفادديیاً أليي نزااعع مستقبلي؛ 
Ø ؛1701وو ٬1680، 1559قرااررااتت سيیما اال بالقرااررااتت االصاددررةة عن مجلس ااألمن االدوولي االمتعلقة بلبنانن ووال اااللتزاامم   
Ø االتشديید على بقاء قوااتت االيیونيیفيیل االعاملة في جنوبب لبنانن وواالمكلفة تطبيیق االقرااررااتت االدووليیة االمتعلقة بالصرااعع مع  

؛1701إإسراائيیل ووال سيیما االقراارر   
Ø ووتطبيیقهھا؛ 1949اااللتزاامم بإتفاقيیة االهھدنة مع إإسراائيیل االموقعة في االعامم    
Ø بعدمم  وواالقاضيوواالذيي ووقّع عليیهھ مختلف ااألحزاابب االلبنانيیة ن االدوولي مدهه مجلس ااألماالذيي ااعت “إإعالنن بعبداا”تطبيیق 

االخرووجج عن ااإلجماعع االعربي ووعدمم االتوررطط في صرااعاتت االمنطقة؛  
Ø سالمم عاددلل وودداائم ووشامل بيین االعربب ووإإسراائيیل ووفقاً لمقرررااتت االقمة االعربيیة االمنعقدةة في بيیرووتت في االتوصل االى  

وددةة.عاال لفلسطيینيیيین حقاالتي تضمن لوو  2002االعامم   
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Ø ااستشارريیة في االتوااصل ووإإددااررةة االمشارريیع االمرتبطة بالتنميیة وواالتدرريیب  
وواالالجئيین وومكافحة االفسادد ووتعزيیز االقدررااتت ووتنسيیق االمساعدااتت ااالنسانيیة؛  

Ø  ددووررصد االمواارر إإددااررةة االمشارريیع االتنمويیةاالتوااصل ااالسترااتيیجي ووخبيیرةة في  
ووتدرريیب االعامليین  وواالتنميیة وواالالجئيین ووتنسيیق االدعم ااالنساني ووبناء االسالمم

 ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي" االدعم االتقني "برنامج؛ في مجالل االمساعدةة ااالنسانيیة
 "لجنة االحواارر االلبناني االفلسطيیني"لرئاسة مجلس االوززررااء٬، 

  ؛)2010/2016(
Ø في ووززااررةة االزررااعة في  االتوااصل ااالعالميفي متعاقدةة خبيیرةة ااستشارريیة  

نميیة االزررااعيیة وواالريیفيیة" االممّولل من ااالتحادد ااألووررووبي إإططارر "برنامج االت
)2012/2014.(  
Ø لرئيیس مجلس االوززررااء٬، محللة سيیاسيیة ووإإعالميیة في مكتب ااالعالمم االدوولي  

).2009/2010(سعد االحريیريي٬،   
Ø ).2007/2009( مديیرةة االتوااصل في مركز كاررنيیغي للشرقق ااألووسط   
Ø ).2005/2007( ررئيیسة ووحدةة االترجمة في صحيیفة االحيیاةة   
Ø في مكتب ااإلعالمم االدوولي للرئيیس االرااحل  محللة سيیاسيیة ووإإعالميیة وومترجمة 

).2000/2005ررفيیق االحريیريي (  
Ø ااالستئنافف (االعربيیة وواالفرنسيیة ووااالنكليیزيیة).مترجمة محلفة في محكمة    

 

حمدااننمحمد علي  ليینا  
  االثانيیةدداائرةة بيیرووتت 
االمقعد االشيیعي  

 

	  

Ø وومن االمعهھد االعالي للتجاررةة في  ؛) في بيیرووتتESAاالعالي لألعمالل (  ماجستيیر في إإددااررةة ااألعمالل من االمعهھد 
فرنسا؛ ) ESCPبارريیس (   

Ø ماجستيیر في االلغاتت االحيیة وواالترجمة ووإإجاززةة في االلغة االفرنسيیة ووآآدداابهھا من كليیة ااآلدداابب في االجامعة االلبنانيیة.   
Ø ااالسترااتيیجيیة ووإإددااررةة  ؛ريیطانيیا)إإعاددةة االبناء بعد االحرووبب ووحل االنزااعاتت (جامعة يیورركك٬، بفي ددووررااتت تدرريیبيیة   

رروومانيیا). (معهھد باتريیر٬، ؛ ثقافة االحواارر ووحل االنزااعاتت ووبناء االسالمم(االجامعة ااألميیركيیة٬، لبنانن) االمشارريیع  
 

Ø ساهھھھمت في تنظيیم مؤتمرااتت في لبنانن: االقمة االفرنكوفونيیة ووقمة أأووبك؛ ووشارركت في عددد كبيیر من االبعثاتت  
 1ااتت وومحاضرااتت: بعثة ررئيیس مجلس االوززررااء االى مؤتمر بارريیس االلبنانيیة االى االخاررجج لحضورر مؤتمر

(االبرااززيیل )؛  ٬2004، ووبعثة لبنانن االى قمة عدمم ااالنحيیازز (ماليیزيیا) ووبالنيیت ليیبانونن (قمة لبنانن) 2ووبارريیس 
برنامج ااالمم االمتحدةة ااإلنمائي.ضمن  وومؤتمرااتت إإقليیميیة (االلجنة ااالستشارريیة االتابعة لألوونروواا٬، ااألررددنن)  

 

Ø في عضويیة رروواابط ووجمعيیاتت أأكادديیميیة وومهھنيیة: جمعيیة قداامى االبعثة االعلمانيیة االفرنسيیة/ االليیسيیهھ  تشارركك 
االكبرىى؛ خريیجو االمعهھد االعالي لألعمالل؛ قداامى االمعهھد االعالي للتجاررةة (فرنسا)؛ نادديي ررووتارريي بيیرووتت قدموسس 

  ثالث من أأجل لبنانن.(ررئيیس سابق)؛ االجمعيیة االدووليیة لحمايیة صورر (ررئيیسة لجنة االثقافة)؛ االصوتت اال
 

ثريیا (ددكتوررااةة في ااالقتصادد من بريیطانيیا/ أأستاذذةة في يیبة أأططفالل / االواليیاتت االمتحدةة)؛ ديیهھا أأرربعة أأووالدد: ساررةة (ططبل
  االجامعة ااألميیركيیة/ محلل مالي). ااقتصادد٬،سميیح (ماجستيیر ء (ماجستيیر إإددااررةة أأعمالل٬، فرنسا)؛ ميیسا؛ جامعة كونكورريیا)
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