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 2020ش�اط  11بیروت، في  
 

 لحكومة "مواجهة التحد�ات" البیــان الوزاري 
 

 ، دولة الرئ�س
 ،النواب الكرام ةحضر 

 
تتقّدم حكومتنا من السّیدات والّسادة الّنواب �الب�ان الوزاري و�طلب نیل الثقة، ف�ما نحن وأنتم نواجه  

 اعتراضًا شعب�ًا ال تنفع المكابرة في التعاطي معه.  
قتصاد ومن غضب الناس. فلنتواضع جم�عًا ولنعترف اللانه�ار أي ُمخطئ من �عتقد أنه سینجو من 

ستعادة الثقة مسار طو�ل یتطلب مصارحة الناس �الحق�قة  ا�أن استعادة الثقة تكون �األفعال ول�س �الوعود. 
 و�حتاج إلى إنجازات  ملموسة.

ومصیرّ�ة، �طالة جامحة  إّن لبنان یواجه أزمات اقتصادّ�ة ومالّ�ة واجتماعّ�ة ومع�شّ�ة و�یئّ�ة خانقة 
للّناس في صّحتهم ورواتبهم   اً وفقرًا مدقعًا وانه�ارًا وتهدیدًا للبنى التحتّ�ة والخدمات األساسّ�ة وتهدیدًا م�اشر 

وسكنهم ولقمة ع�شهم. لقد مّر لبنان في الّسنوات األخیرة �أزمات وتحّد�ات �بیرة تراكمت حتى أوصلتنا  الى  
ذلك، تسّتدعي مّنا مراجعًة عم�قة لألس�اب التي أّدت الى هذه األزمة. �ما تستوجب  أزمة مأساوّ�ة. وألّنها �

ستثنائّ�ة، مصیرّ�ة  املة متكاملة. وألّننا في مرحلة اأ�ضًا اّتخاذ خطوات �عضها مؤلم ضمن خّطة إنقاٍذ ش
ء المحتّجین في الّساحات  وخطیرة للغاّ�ة، ورثناها �حكومة، تمامًا �ما ورثها الشعب اللبناني �جم�ع أبنائه، سوا

لمهّمة في  أو الذین التزموا منازلهم وفي المهجر، فإّننا وانطالقًا من الحّس الوطني، وافقنا على تسّلم هذه ا
 ها ودّقتها. ظروٍف ُندرك حجم مخاطر 

، وطالبوا 2019تشر�ن األول  17وألّن اللبنان�ات واللبنانیین عّبروا عن غضبهم بوضوح وجرأة منذ 
هم، توّصلنا إلى تعّهدات والتزامات واردة في ب�اننا الوزاري. إن المتّطل�ات واإلصالحات التي نعیها ونلتزم  �حقوق

بها هي نا�عة �األساس من مطالب اللبنان�ات واللبنانیین، إضافة الى تلك التي تتوّقُعها الدول المانحة وال س�ما 
ر�ر والّدراسات المتخّصصة لشّتى القطاعات، آملین ) فضًال عن التقاCEDREتلك التي �شملهامؤتمر سیدر (

أن ُتثّبت خّطتنا هذه دعائم الثقة لدى الّشعب اللبناني، والمستثمر�ن والمودعین والمغتر�ین، والدول الصد�قة 
 والمانحة.

نقاذّ�ة، وسّلَة إصالحات محورها ورشة  ى برنامج عمٍل یتضّمن خطة طوارئ ایرتكز ب�اننا الوزاري عل 
تواكبها إجراءات   قضائي وتشر�عي ومالي و�داري، ومكافحة الفساد ومعالجات في المالّ�ة العاّمة إصالح

ماعّ�ة.  جتاالقتصاد منتج، �اإلضافة الى تمتین ش�كة األمان ز االنتقال من اقتصاد ر�عي الى اقتصادّ�ة تحفّ ا
ستشاري ماكنزي إضافة الى  أعّدها المكتب اال وفي هذا اإلطار، �مكن االستعانة �الخّطة االقتصادّ�ة التي 
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�خطوات عمل�ة نقاذّ�ة أن تنجح ما لم نقم اأفكار ودراسات أعّدها اختصاصّیون آخرون. وال �مكن ألي خّطة 
 قتصاد وتخف�ض �لفة الدین. القروض والودائع وذلك إلنعاش اال تخف�ض الفائدة علىمنها 

ذ أن �ّل یوم �مرُّ من دون الُمضيِّ في التنفیذ، �كّلف البلد إننا ملتزمون �سرعة تنفیذ هذه الخّطة، إ
نه�ار الكامل الذي س�كون الخروج منه صع�ًا إن لم نقل  نصل الى اال وناَسه المز�د من الخسائر واألضرار وقد 

ش�ه مستحیل. ولذلك، نشعر أّنه من واجبنا مصارحة الّشعب اللبناني �أّن ما سنقترحه من خطوات مصیرّ�ة 
 دوات عالج قد �كون �عُضها مؤلمًا، لِكْن سنعمل جاهدین أن ال �طال الط�قات من ذوي الّدخل المحدود. وأ

 إننا نعتزم العمل على أن نكون:
 حكومة تلتزم أن تعمل لتخدم لبنان وشع�ه واقتصاده.  •
 ختصاص، وتلتزم أمام الشعب ال حكومة مستقّلة عن التجاذب الس�اسّي تعمل �فر�ق عمل من أهل ا •

 اللبناني تنفیذ برنامجها �كفاءة وتعاون وتمتنع عن الممارسات والمناورات الّتي تعّطل عملها. 
 حكومة تعتبر أّن الكثیر من مطالب الحراك، هي ل�ست فقط محّقة، بل هي ملّحة وفي صلب خّطتها.  •
لتزام  اال الحراك، وتتعّهد  مع نین، و�خاّصةحكومة نز�هة وشّفافة تتواصل م�اشرة مع جم�ع المواط •

لّ�ات المساءلة والمحاس�ة من خالل الرقا�ة البرلمانّ�ة والقضائّ�ة واإلدارّ�ة والشعبّ�ة. فال  واالستجا�ة آل
وساطة وال محاصصة وال مراعاة على حساب القانون والمصلحة العاّمة. ولن نسمح  �است�احة المال  

 حرّ�ة والنهرّ�ة أو أّي هدر �ان.العام أو األمالك العاّمة �ما فیها المشاعات واألمالك ال� 
 . حكومة یتعّهد وزراؤها �أنهم سیلتزمون بتنفیذ خّطتها وس�عملون دون �لل إلنجاحها •
وزراؤها م�ادئ س�ادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة، ورؤ�تهم غیر الطائفّ�ة  حكومة یدرك  •

 تنسجم مع م�ادئ المواَطنة والعدالة االجتماعّ�ة. 
 . 41تستكمل إصدار النصوص التطب�قّ�ة للقوانین النافذة وعددها حكومة  •
حكومة ملتزمة حما�ة حّق التعبیر عن الرأي والتظاهر الّسلمي واحترام حقوق اإلنسان. وهي في   •

المقابل، تلتزم أ�ضًا الق�ام بواجبها بدعم القوى العسكرّ�ة واألمنّ�ة الموَلجة حفظ األمن والنظام العام،  
 لدائم بین األجهزة األمنّ�ة والعسكرّ�ة. والتنسیق ا

والمزمنة  لمعالجة حاجات الناس الطارئة قبل نها�ة شهر ش�اط الحالي حكومة تلتزم وضع خطة طوارئ  •
ستحقاقات والتحّد�ات الداهمة. �ما سنلحقها �خّطة إنقاٍذ شاملة متكاملة �التعاون مع  ومواجهة اال

 صادّ�ة والمالّ�ة واالجتماعّ�ة والمع�شّ�ة والبیئّ�ة. قتمؤّسسات الدولّ�ة في المجاالت االال
 

 دولة الرئ�س، 
 حضرة النواب الكرام،
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على  ةمجدولمشار�ع قوانین و�جراءات  ،على سبیل التعداد ال الحصر ،ة المتكاملة ستشمل إّن الخطّ 
 .ثالث سنوات تمتد حتى ثالثة  والسنة تمتد حتىالثان�ة ال، یوم  ١٠٠ تمتد حتىولى األمراحل ثالث:

 
 صالحات اإلفي أوًال: 

 التالي:  وتتضمنمن تار�خ نیل الثقة یوم   100رحلة االولى خالل الـ تنطلق الم
 وفعالّیته  القضاء �ةة واستقاللاإلصالحات القضائ�ّ في  .1

إنجاز القوانین المتعلقة �استقاللّ�ة القضاء والتنظ�م القضائي، وذلك من منظور شامل ومتكامل، �حیث   •
ال تقتصر فقط على تحصین استقاللّ�ة القضاء والقضاة، بل تتناول أ�ضًا النواحي المتعّلقة �شفاف�ة  

  والهیئات المشرفة عل�ه، والعمل على إقرارها.ونزاهته القضاء وفعالّیته 
، �ما یراعي  مجلس القضاء األعلىتي ُتعّد من ال شكیالت القضائ�ةالتعیینات والتصدار مرسوم إ •

 . والمحاصصة ةول�س المحا�ا ةالكفاءة والنزاهة واالنتاج�ّ المعاییر الموضوع�ة المقرة منه ال س�ما 
إلجراء التنق�ة الّذاتّ�ة للجسم القضائي  �مقدراته ال�شر�ة والتقن�ة هیئة التفت�ش القضائي فعیل دور ت •

ومراق�ة حسن سیر العدالة ومدى التزام المحاكم �المهل القانونّ�ة وتسر�ع الفصل في القضا�ا العالقة  
 أمام المحاكم.  

أساسها إعطاء توجیهات الى وضع س�اسة جزائّ�ة عاّمة، یتم على لالتنسیق مع الن�ا�ة العاّمة التمییزّ�ة  •
 الن�ا�ات العاّمة �اّفة، وترتكز �صورة خاّصة على: 

ال سّ�ما حّق التعبیر والّتظاهر، مع منع الّتعّدي على   ،حما�ة الحرّ�ات العاّمة والحقوق األساسّ�ة .أ
 األشخاص والممتلكات العاّمة والخاّصة.

 حصره في حاالت الضرورة القصوى.�حیث یتم   حت�اطياست�عاد التوق�ف اال .ب 
 الّتحفیز على العقو�ات البدیلة عن عقو�ة الّسجن. •
القانون على تحر�ك ومالحقة الملّفات المتعّلقة  حّض الّن�ا�ات العاّمة المختّصة و�اّفة أجهزة إنفاذ  •

ونشر جم�ع القرارات الصادرة  والعقار�ة �الجرائم التي تعتر�ها شبهة فساد وال سّ�ما الجرائم المالّ�ة والبیئّ�ة
  .عنها

وضع مخّطط توجیهي لتحسین أوضاع الّسجون والّسجناء عبر تخف�ف اإلكتظاظ، إضافة الى العمل   •
ومعالجة وضع السجناء الذین  حت�اطي ع أطر فعلّ�ة تحّد من التوق�ف االكمات ووضعلى تسر�ع المحا

 . الموقوفین الذین أنهوا مّدة توق�فهم اإلحت�اطيأنهوا مدة محكومیتهم و 
معالجة مخالفات  حول  8/2017/ 21تار�خ  45�عّدل و�عید النظرفي القانون رقم إعداد مشروع قانون  •

عاّمة  المالك �ل األ�حرّ�ة و عامة شغال أمالك إ المتعلقة� األمالك العاّمة ال�حر�ة و�عادة الّنظر �المراس�م 
،  والتي ال تتوّفر فیها شروط الّترخ�ص أو غیرمطا�قة للقوانین المرعّ�ة اإلجراءواألمالك البلد�ة الخاصة 

 .م القانون النافذ وتنفیذ األحكام التي صدرت استنادا الى أحكا



 
 

4 
 

 رات المعن�ة.  اد إلمتا�عة عمل�ة المكننة في المحاكم وا •
 

 ) (تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد الى المرحلة الثان�ةمكافحة الفساد في   .2
تعیین الهیئة الوطنّ�ة لمكافحة الفساد كما و ة لمكافحة الفساد واإلسراع بتنفیذهاة الوطن�ّ سترات�ج�ّ إقرار اال •

 ها القدرات للق�ام �مهامها. ئو�عطا
 .وقانون حما�ة �اشفي الفساد  ة لقانون حق الوصول إلى المعلومات إصدار المراس�م التطب�ق�ّ  •
�مستندات ومعلومات جدّ�ة وذلك �عد استرداد األموال التي  غون إنجاز مشروع قانون لمكافأة الذین یبلّ  •

 اكتسبت أو حّولت �شكل غیر شرعي. 
مشار�ع القوانین المتعّلقة �مكافحة الفساد في القطاعین   لتعاون مع المجلس الن�ابي،، �اإنجازو/أو تعدیل •

والتصر�ح  رفع السرّ�ة المصرفّ�ة تعز�ز الشفافّ�ة، اإلثراء غیر المشروع،  :�صورة خاصة،و العام والخاص 
 عن الذمة المال�ة لموظفي الدولة.

 . �ةاهیئات الرقتعز�ز دور  •
من قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة �ما �سّهل منح األذونات �مالحقةالموظفین في   13المادة  تعدیل •

 القطاع العام. 
  17�عد قبل و �خصوص األموال التي حّولت إلى الخارج  الالزمةمتا�عة التحق�قات واتخاذ االجراءات  •

 . ومن مصادرها مدى انسجامها مع القوانین المرعّ�ة اإلجراء نوالّتأّكد م 2019تشر�ن األّول 
سات  قتضاء �مؤسّ واالستعانة عند اال عن األموال المنهو�ة كشف واسترجاع للدعوة الجهات المانحة  •

 ألموال.اهذه لتقّفي أثر  صة متخّص 
 

 ) الثالثةالمرحلة الى وتمتد  یوم 100الــ (تبدأ خالل في البرامج والخطط المقّرة .3
 سیدر مسار مؤتمر في   •

التي أقّرت في مؤتمر سیدر والتي مو وفرص العمل" ستقرار والنّ ة لالاللبنان�"رؤ�ة الحكومة بـ نلتزم .أ
 ة.  ة والقطاع�ّ ة واله�كل�ّ اإلصالحات المال�ّ تضمنت 

) �عد وضع CIPنلتزم بدراسة وتنفیذ المشار�ع التي وردت في برنامج اإلنفاق االستثماري ( .ب 
 ات الواضحة لها و�نجاز آل�ة رقا�ة فّعالة. األولو�ّ 

برئاسة رئ�س مجلس الوزراء، ) Inter-Ministerial Committee( إنشاء لجنة وزار�ة نلتزم  .ج
ووز�ر   البیئة ناعةو الّص و قتصاد والتجارةاالالمالو  اءب رئ�س مجلس الوزراء ووزر نائوعضوّ�ة 

الفّعال والشّفاف لما ورد في مؤتمر سیدر من إصالحات  لمتا�عة التنفیذ لعامة والنقل األشغاال
 تدعو الحاجة.  عندمان و المختّص  اإلدارات و و�دعى الیها الوزراء ،ومشار�ع
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 قتصاد�ة التدابیر اإلصالح�ة والمال�ة واالإلجراءات و ّول�ة لاألورقة الفي  •
ة" التي صدرت �موجب قتصاد�ّ واالة ة والمال�ّ الح�ّ مراجعة "اإلجراءات والتدابیر اإلّص تقوم الحكومة � .أ

 . 2019/ 21/10تار�خ  1قرار مجلس الوزراء رقم 
 من الحكومة.تم التوافق علیها یالتي  لبنود التدر�جي لتنفیذ ال .ب 

 
 في المشار�ع الممولة من الدول والمؤسسات المانحة  •

 .وفقًا لألصولا للرقا�ة هو�خضاع تسر�ع تنفیذ المشار�ع الممولة من الدول والمؤسسات المانحة .أ
إجراء إصالحات جذرّ�ة على عّدة مراحل تبدأ خالل المئة یوم األولى من تار�خ نیل الثقة وتمتد   .ب 

 ة الثان�ة والثالثة. لالى المرح
 

 ) المرحلة الثالثة الى وتمتد  یوم 100الـ (تبدأ خالل في الموضوع المالي والنقدي والمصرفي .4
نقاذ�ة أن تنجح ما لم ترتكز على معط�ات ومعلومات �املة  �مكن لخطة الحكومة اال ول أّنه ال غنّي عن الق

النقدي ضع و كما ولل�ما ف�ه الموجودات والمطلو�اتدة مدّققة للوضع المالیجر ،أسرع وقت �و ،اءجر �عد إوشاملة وذلك
 والمصرفي.

 
 تصح�ح المالّ�ة العاّمة  في  •

ة ووضع  ختالالت المال�ّ ال طة األجل لض�ط اة متوسّ ة عامّ مال�ّ ة املة، وضع خطّ ة اإلنقاذ الشّ من صلب خطّ 
 ة التدابیر اآلت�ة:على أن تتناول هذه الخطّ  ،اتج المحلي في منحى تراجعيالعجز للنّ 

 
 في اإلیرادات العامة   .أ

 ال�ة:جراءات التّ إلة تعتمد على تحسین الج�ا�ة وعلى اإجراء إصالحات ضر�ب�ّ 
  ّة. ة وغیر الشرع�ّ المعابر الشرع�ّ  عبرهر�ب مكافحة الت 
  ّفراد المكتومین. ألرب الضر�بي وتحفیز الج�ا�ة ومالحقة الشر�ات وامكافحة الته 
  ّصاعد�ة الموّحدة على مجمل المداخیلر��ة التّ ر�بي �اعتماد الّض ظام الّض إصالح الن. 
  ن الضر�بي الموّحد لألسرةح الّص عتماد مبدأ ا. 
  ّ�ر�بي.للتصر�ح الّض د اك الموحّ إقرار الش 
  .ز�ادة الّضر��ة التصاعدّ�ة على الّدخل للمداخیل العل�ا 
  وافق الب�انات المالّ�ة المقّدمة من المؤّسسات الى البنوك �مستندات لطلب قرض مع ت فيالتشّدد

 الضر�بّ�ة. ات لسلطالى اتلك المقّدمة 
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 ة في النفقات العامّ  .ب 
 إعادة ه�كلة القطاع العام، من خالل إجراءات محددة نذ�ر منها: 

 ة. المصار�ف التشغیل�ّ الدراسات واالستشارات و  مكافحة الهدر في 
 ة تمهیدًا إلعادة النظر  سات واإلدارات العامّ حصاء العقارات والم�اني التي تشغلها المؤسّ ستكمال اا

 سات العاّمة �حسب الحاجة.وتوز�عها على الوزارات والمؤسّ  في جدواها وق�مة إ�جاراتها
  والوزارات والمجالس ة سات العامّ إلغاء عدد من المؤسّ و/أو دمج إلصالحو/أو  بدء اإلجراءات

 . وتشدید الرقا�ة علیهاوالصنادیق والهیئات العاّمة غیر الضرورّ�ة أو ذات الفعالّ�ة الضع�فة 
 في القطاع العام إصالح الّنظام التقاعدي . 
  واألمن�ة  العسكرّ�ةواألسالك  العامة دراسة أحجام اإلدارات. 
 

 ض�ط الدین العام وخدمتهفي  .ج
 المالومصرف لبنان والمصارف  عاون بین وزارةین من خالل التّ خفض خدمة الدّ وضع خّطة ل

وفي   الت الفوائد على توظ�فات المصارف لدى مصرف لبنانمعدّ في خفض ملموس  لتحقیق
ة  ف العبء على المال�ّ قتصاد و�خفّ الاإدارة السیولة و  ، �شكل ینعكس إ�جا�ًا علىسندات الخز�نة

 ة.العامّ 
  ة  عي إلى تشر�ة �عض القطاعات العامّ السّ منها  ،ة تدابیرخاذ عدّ �اتّ ین العام خفض الدّ العمل على

 عتماد على مشار�ع شراكة بین القطاعین العام والخاص.ال جاري واا�ع التّ ذات الطّ 
 

 معالجة األزمة النقد�ة والمصرف�ة في   •
خاذ مصرف لبنان، اتّ حدید مع مجلسكم الكر�م ومع ، و�التّ المسؤولةو لطات المختّصةسنتا�ع مع السّ 

 :صل إلىإعداد مشار�ع القوانین عند الضرورة للتوّ والعمل على ة جراءات الضرور�ّ إلا
 : في سبیل من قبل السلطات المختّصة ةات المناس�ة والضرور�ّ آلل�ّ وضع ا .أ

 منعًا ألي   وتنظ�م عالقة المصارف مع عمالئها ،ال سّ�ما صغارهم ،حما�ة أموال المودعین
ة. ومنها تنظ�م سحو�ات العمالء وتأمین التحو�الت المال�ة للمرضى والطالب اللبنانیین  استنساب�ّ 

 في الخارج.
  قد.النّ المحافظة على سالمة 
رسملة تعز�ز اتخاذ مجموعة من التدابیر منها: استعادة استقرار الّنظام المصرفي من خالل  .ب 

حت�اطاتها، معالجة تعّثر القروض، إلالمصارف بواسطة ضخ سیولة نقد�ة، استعمال المصارف 
 ��ع المصارف استثماراتها في الخارج. و یمصرفقطاع الإعادة ه�كلة ال
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سكان  العامة لإلمؤسسة القروض منها و القروض فوائد  والخفض الملموس على لحدّ العمل ل .ج
في إطار  ،األمیر�ي والدوالرأة اللبنان�على اللیرة سواء والودائع في القّطاع الخاصومصرف االسكان 

 . والتجارة الصناعة والزراعة ات قطاع القطاعات اإلنتاجّ�ة ومن ضمنها دعم 
 

 معالجة الخلل في میزان المدفوعات    في •
ة والخدمات إضافة الى �ّ ة والزراعناعات المحل�ّ ات دعم الّص تشج�ع الصادرات من خالل آل�ّ  .أ

و��جاد أسواق التصدیر   ومنها رسوم نوعّ�ة لحما�ة اإلنتاج الوطني ة ستثنائ�ّ اة إجراءات ضر�ب�ّ 
 للمنتجات اللبنانّ�ة. 

  ة في القطاع العام والهیئات الضامنة واألدو�ة الوطن�ّ  )جنر�كلة (ی المث دو�ة األتشج�ع اعتماد  .ب 
 وتشج�ع الصناعات الدوائّ�ة في لبنان. 

 . وتداع�اته والعمل على عودتهم وري زوح السّ ل عبء النّ واج�اته في تحمّ للق�امبالمجتمع الدولي  حث  .ج
ة لتخف�ف  كة ما بین القطاعین العام والخاص ال سّ�ما في مشار�ع البنى التحت�ّ تفعیل قانون الشرا .د 

 رؤوس أموال استثمارّ�ة.  ب ستقطاااإلنفاق و 
ة اعمة من أجل تأمین الحاجات الملحة المانحة والد ات الدول�ّ التواصل مع المؤسسات والجهّ هـ. 

 . ة�ّ قتصاد الللدورة اخز�نة و للة رة وتغط�ة الحاجات التمو�ل�ّ سّ �والقروض الم
 

 ) المرحلة الثالثة(تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد الى في تقو�ة ش�كات األمان االجتماع�ة  .5
توفیر الحما�ة لكافة شرائح المجتمع اللبناني وخاّصة المهّمشین وذوي الدخل المحدود والعائالت األكثر   •

فقرًا، من خالل توس�ع قاعدة ال�طاقات االلكترونّ�ة وتقد�م منح دراسّ�ة الى األسر الفقیرة  والعمل على  
دمات  رات المعنّ�ة لحما�ة المواطنین من الّص جتماعّ�ة مع الوزاة االوضع خّطة وطنّ�ة للحما�ّ 

 . ال�طالة  مشكلةومعالجة  جتماعّ�ة واالقتصادّ�ة وتأمین الحاجات المع�شّ�ة األساسّ�ةاال
(ذوي االحت�اجات  األشخاص ذوي اإلعاقة تلتزم الحكومة �العمل على التصدیق على اتفاق�ة حقوق  •

ع هذه االتفاق�ة والشروع ببناء خطة متكاملة  �ما یتالءم م  220/2000وتعدیل القانون  الخاصة)
 لتحقیق الدمج على �افة األصعدة

التعاون مع مقّدمي الخدمات الّطبّ�ة والمؤّسسات الّتعل�مّ�ة في القطاعین العام والخاص، لتحدیث ش�كة  . •
 أمان مبنّ�ة على نظام صّحي متكامل.  

عز�ز التغطّ�ة الصحّ�ة للمواطنین وتفعیل دور إعادة ه�كلة وتوحید أنظمة إدارة القطاع الصحي وت •
 الرعا�ة الصح�ة االول�ة.  
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درس مر�زّ�ة شراء األدو�ة والحاجات والمستلزمات الطبّ�ة من خالل لجنة مشتر�ة للجهات الضامنة   •
الرسم�ة والزام جم�ع المؤّسسات شراء األدو�ة من الجّهة التي استحصلت على أفضل األسعار مع  

 توحیدها.  
 .لجة األمراض المزمنة والمستعصّ�ةت لمعااالحت�اج وفقا �شكل مستدام و ین األدو�ة للمواطنین تأم •
جتماعي للمساهمة في تمو�ل  رض مع الصندوق العر�ي لإلنماء االقتصادي واال متا�عة إبرام اتفاقّ�ة الق •

اوض مع  ستكمال التفاملیون د.أ.)، و  165ملیون دینار �و�تي (حوالي  50مشروع اإلسكان �ق�مة 
 الصندوق أعاله لتأمین قرض جدید لصالح ذوي الدخل المتوسط والمحدود. 

�ضمان   جتماعّ�ة الذي �عرفالعمل على إقرار مشروع قانون إنشاء نظام التقاعد والحما�ة اال •
 الش�خوخة. 

 استكمال خطة الطوارئ في وزارة العمل لمعالجة حاالت الصرف الجماعي واالفرادي. •
وحث السلطات القضائ�ة  وتعز�ز مراق�ة أسعار السلع والخدمات على امتداد األراضي اللبنان�ةتشدید  •

 .المعن�ة على سرعة الفصل في المحاضر ذات الصلة
 

 ) المرحلة الثالثةالى (تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد في موضوع الطاقة .6
الّسنین. ونحن اآلن في حالة طوارئ تقتضي العنا�ة الفائقة  ة خسائر �اهظة منذ عشرات اللبنان� تتكّبد الدولة 

والسیر �حلول سر�عة واتخاذ إجراءات ضرور�ة وطارئة لتأمین الت�ار الكهر�ائي �استمرار وتصفیر العجز �أسرع  
دات المولّ �لفة دون وقت ممكن، و�التالي تخف�ف عجز الموازنة وخفض الكلفة على المواطنین الذین یتكبّ 

أخیر في الي سوف یؤّدي ذلك الى التّ و�التّ ،عّدة أشهرة بدیلة س�ستغرق إعداد دراسة ووضع خطّ . ةالخاّص 
، والتي تصل الى نحو مل�اري دوالر سنو�ًا. وهذا �فوق  ة المستمّرةتوفیر الكهر�اء وتحمیل الخز�نة األع�اء المال�ّ 

 لذلك ستعتمد الحكومة ما یلي:  ها.نِشئُ ات التي سنكلفة المحطّ 
وأكّدت  2019/ 8/4تار�خ  1رقم قرار الخطة التي أقّرت �اإلجماع في جلسة مجلس الوزراء تنفیذ  •

  10/2019/ 21تار�خ  1علیها الورقة اإلصالحّ�ة التي وافق علیها مجلس الوزراء السابق �موجب قرار 
 . ذ�رهااف التي سبق إقرار التعدیالت واالجراءات المجد�ة والضرورّ�ة لتسر�ع تحقیق األهد  �عد 

 . )FSRUستقدام الغاز الطب�عي عبر المنّصات العائمة لتخز�ن وتغو�ز الغاز الطب�عي (اتلز�م مشروع  •
 .�معاییر شّفافة  تعیین مجلس ادارة جدید لمؤسسة �هر�اء لبنان •
تعیین الهیئة  و (تنظ�م قطاع الكهر�اء)  2002/ 462إحالة مشروع قانون یتم �موج�ه تعدیل القانون  •

 . لقطاع الكهر�اءاظمة النّ 
وازي مع  عم �التّ جاه إلغاء الدّ سة �هر�اء لبنان �شكل جذري �اتّ تخف�ض سقف تحو�الت الخز�نة لمؤسّ  •

 ة الكهر�اء. تنفیذ خطّ 
 .الشّفافة سة �هر�اء لبنان �أفضل األسعار وأعلى المعاییرشراء المحروقات لمؤسّ  •
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 ودة الدخل. �طال الط�قات الفقیرة والمحدّ عرفة مع تحّسن التغذ�ة �شكل ال رفع التّ و تحسین الج�ا�ة   •
 .جدید لها أو تعیین مجلس إدارةوال�ة هیئة إدارة قطاع البترول تجدید  •

 
 (تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد الى المرحلة الثان�ة) تحفیز النمو االقتصاديفي  .7

  الى إجراءات لتطو�ر االقتصاد الوطني من اقتصاد ر�عي إلى اقتصاد إنتاجي و�ستند الحكومة ذ ستّتخ
المعرفة  قطاع فط والغاز و ة مثل قطاع النّ قطاعات صناعّ�ة وزراعّ�ة ذات ق�مة مضافة وقطاعات مستقبل�ّ 

 وذلك عبر:  ،والتكنولوج�ا
لى ضخ السیولة �الدوالر  العمل على توس�ع مروحة الّتسهیالت المقّدمة من مصرف لبنان وحّضه ع •

 الّصناع�ة وقطع الغ�ار.  المواد األّول�ة والمعّدات استیراد لدعم األمیر�ي 
 إلغاء أوتخف�ض الرسوم الجمر��ة على المواد األّول�ة والمعّدات الالزمة لقطاع الصناعات المحل�ة.  •
 الصادرات وترو�جها. ة لـتخف�ف اإلجراءات المع�قة لز�ادة إصدار المراس�م الضرور�ّ  •
 ناعة الوطن�ة في المناقصات.تطبیق األفضل�ة المعطاة للّص ة إلزام اإلدارات والمؤسسات العامّ  •
 الّسعي لتأمین التمو�ل الستیراد الّسلع األساسّ�ة.  •
وتشج�ع  (جنر�ك) ة ة األجنب�ّ لألدو�ّ مثیل ة واألدو�ة وتصن�ع اللبنان�ناعات والمنتجات دعم قطاع الّص  •

رها مع تطبیق معاییر  ة عند توفّ ناعة الوطن�ّ ة �استخدام الّص سات الحكوم�ّ ًا و�لزام المؤسّ ستهالكها محل�ّ ا
 سة سالمة الغذاء.الجودة و�طالق العمل �مؤسّ 

 .ورو��ة على تنفیذ س�اسة األجواء المفتوحة وتحدیث التشر�عات الس�اح�ةألا معالدولالعمل  •
 المناطق الصناعّ�ة. تطبیق استرات�جّ�ة  •
ال�حري والجّوي  لخصوصًا سكك الحدید والقطارات والمترو والنق ي سترات�ج�ة الوطنّ�ة للّنقل البرّ الاإقرار  •

 ) �الّتنسیق مع الّجهات المانحة. PPPوتعز�ز الشراكة بین القطاعین العام والخاص (
 لمرفأ. لإقرار المخّطط التوجیهي لمرفأ بیروت وتحدیث الّنظام القانوني  •
ة  رات التقن�ّ لمواك�ة التطوّ  2002/ 481یران رقم على قانون الط الالزمةالعمل على إدخال التعدیالت  •

 له. الالزمةة ة والمالّ�ة و�صدار النصوص التطب�ق�ّ واالدار�ّ 
إقرار س�اسة عمل تعطي األولو�ة للعامل اللبناني وتنظم العمالة األجنب�ة وتسمح �إطالق دینام�ة   •

 ي جم�ع القطاعات الستعادة النمو وتخف�ف ال�طالة.انتاج�ة ف
 
 المرحلة الثان�ة)الى (تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد تفعیل وتحدیث اإلدارة العامةفي  .8

 . في مراكز الفئة األولى الُمّلحة ملء الشواغرو اب حاكم مصرف لبنان تعیین نوّ  •
 األكاد�م�ة. تعیینمجلس الجامعة اللبنان�ة وملء الشواغر  •
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 خط�ط وذلك لدراسة ومتا�عة الخطط الوطن�ة ولتعز�ز التنسیق بین الوزارات إنشاء مجلس أعلى للتّ  •
 . الى وزارةالحقًا مع إمكانّ�ة تحو�له  ةو�دارة فّعالة لمشار�ع عدّ  �افة ولتحقیق وفر واإلدارات 

إجراء مسح وظ�في شامل لقطاعات الدولة �افة، ووضع رؤ�ة متكاملة تنّظم فعالّ�ة وانتاجّ�ة الّطاقات  •
 ال�شرّ�ة. 

ملء الشواغر في مجالس إدارة المؤّسسات والهیئات العاّمة والشر�ات المختلطة والعاّمة والهیئات  •
 شّفافة تعتمد على الكفاءة والجدارة.  الّناظمة وفي �اقي مراكز الفئة األولى والفئة الثان�ة وفق معاییر

مراجعة وتقو�م التقر�ر الذي أعدته اللجنة المشكلة �موجب قرار دولة رئ�س مجلس الوزراء رقم  •
والمتضمن مسودة مشروع قانون الالمر�ز�ة االدار�ة الذي انجزته اللجنة المذ�ورة بتار�خ  ١٦٦/٢٠١٢

 مر�ز�ة اإلدار�ة. ّال حدیث للوضع مشروع قانون  تمهیداً   2014/ 2/4
 

 دولة الرئ�س، 
 حضرة النواب الكرام،

 
 ) (تبدأ خالل المرحلة الثان�ة وتمتد الى المرحلة الثالثةاألخرى والخطط مشار�ع  في الثان�ًا: 

  الخطط العائدة لكل وزارة الىة مستندًا ◌ّ �المهام والفترات الزمني اً د ◌ّ محد  لقد أعددنا برنامج عمل أّوليّ 
 . وسأوجز �عضها على سبیل المثال ال الحصر: ووجوب إقرارها في مجلس الوزراء

 في تقو�ة ش�كات األمان االجتماع�ة   .1
 دراسة فعالّ�ة الجمعّ�ات �اّفة لمعرفة الحق�قي منها و�لزامهم تقد�م حسا�ات مدّققة.  •
تعیینات مجلس اإلدارة و�صدار الّنصوص التطب�قّ�ة   عمل الهیئة اللبنان�ة لسالمة الغذاء و�نجاز إطالق •

واألنظمة الداخلّ�ة، وتعیین المالك  لتتمكن هذه الهیئة من البدء في األعمال المولجة بها ضمن القانون  
 .تتم مراق�ة وض�ط السلسلة الغذائ�ة من المزرعة الى المستهلكلكي 

 
 في موضوع الطاقة  .2

 المتجّددة من خالل الشراكة بین القطاعین العام والخاص.تعز�ز وتسو�ق الطاّقة  •
تطبیق إجراءات لتعز�ز حفظ و�فاءة الّطاقة �ما فیها تحدیث المواصفات وتعم�مها على �افة الوزارات   •

 والمؤّسسات.
 اإلسراع في إجراء دورة التراخ�ص الّثان�ة للتنقیب على الّنفط والغاز ومتا�عة إقرار الّصندوق الّس�ادي. •
سترات�جّ�ة المحّدثة لقطاعي الم�اه والصرف الصّحي تمهیدًا للبدء بتنفیذ المشار�ع والّدراسات الإقرار ا •

 المدرجة فیها.
 ستمرار �استقدام وتر�یب العّدادات الذ�ّ�ة.الالعمل على ا •
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 في تحفیز النمو االقتصادي .3

قانون الّتجارة وقانون حما�ة الملكّ�ة   قتصادي مثلالإصدار الّنصوص الّتطب�ق�ة للقوانین المحفّزة للّنمو ا •
 الفكرّ�ة.

 حتكار وتعّزز المنافسة.الالعمل على إصدار مشار�ع القوانین التي تمنع ا  •
 الغاء جم�ع الضرائب والرسوم على تصدیر المنتجات الصناع�ة وتخف�ف اإلجراءات.تنفیذ قانون  •
الجمر�ّ�ة، واعتماد إجراءات مكافحة اإلغراق، إضافة إلى  مكافحة الّتالعب في فواتیر المنشأ والب�انات  •

 وجوب توفیر الحما�ة والّدعم للمنتجات الوطنّ�ة. 
 جتماعّ�ة. القتصادّ�ة والثقافّ�ة واطة لإلنماء الر�في �كل جوان�ه االوضع خ •
یز الر�في تشج�ع القطاعات الزراعّ�ة ذات المردود العالي �اإلضافة إلى تشج�ع اإلرشاد الزراعي، والتجه •

 والتعاون مع الجمارك لض�ط الحدود لمنع تهر�ب السلع الزراع�ة، واإلنتاج الحیواني. 
 ستشفائّ�ة والثقافّ�ة والبیئّ�ة والدینّ�ة. ة والداخلّ�ة ومنها الّس�احة االتشج�ع الس�احة الخارج�ّ  •
 

 في تفعیل وتحدیث اإلدارة العامة  .4
الّتا�عة لإلدارات العاّمة التي �مكن أن تشّكل أساسًا للمساءلة و�دارة تعز�ز مراق�ة مؤّشرات األداء  •

 النتائج. 
إقرار االسترات�جّ�ة الّشاملة للتحّول الرقمي والبرنامج التنفیذي الخاص بها، حیث سیتمّكن المواطن من   •

تحفیز  الحصول على الخدمات والمعامالت من إدارات الدولة إلكترون�ًا مما �ساهم �شكل فّعال في 
 ستثمارات.  ي وتحسین بیئة العمل واستقطاب االاإلقتصاد الّرقم

 نتهاء من وضع "إخراج القید" اإللكتروني واألسس ل�طاقة التعر�ف اإللكترونّ�ة الوطنّ�ة الموّحدة.  اال •
 
 في اإلصالحات اله�كل�ة   .5

منظومة الّشراء العام، �ما في ذلك االلتزام �متا�عة �افة الجهود التي بذلتها وزارة المالّ�ة إلصالح  •
) و�قرار توص�اته واعتمادها والعمل على اإلقرار الفوري لمشروع  MAPSاستكمال المسح الدولي (

 عت�ار مالحظات الجّهات المختّصة. للّشراء العام مع األخذ �عین اال قانون عصري 
 تعدیل قانون المحاس�ة العموم�ة.  •
 تعدیل قانون الجمارك الحالي. •
ه�كلّ�ة حدیثة وعصرّ�ة للوزارات تراعي الحو�مة وم�ادئها االّساسّ�ة والتطّور التقني والتوص�ف  وضع  •

 العصري للوظائف.
 .التقد�مات شمول�ة تعز�ز و جتماعیخدمات الّصندوق الوطني للضمان االتحدیث وتفعیل  •
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 وضع تصّور لتوحید معاییر االستفادة من الصنادیق الضامنة.  •
إقرار خّطة إقفال ملف المهّجر�ن، على أن یتم تطبیق المعاییر والّضوا�ط وآلّ�ة العمل فور صدور قرار  •

 مجلس الوزراء. 
 

 في شؤون المرأة .6
ستعمل الحكومة اللبنان�ة �مكوناتها �افة على تنفیذ خطة العمل الوطن�ة لتطبیق قرار مجلس االمن رقم  •

زالة  إحول المرأة والسالم واالمن، �ما ستعمل على تحقیق المساواة بین الجنسین من خالل  1325
 اللبنان�ة. جم�ع اشكال التمییز ضد النساء والفت�ات في القوانین والتشر�عات 

 
 البیئة في  .7

 ة، حاضرًا ومستقبًال. اللبنان�على تأمین ح�اة نوعّ�ة لألج�ال  حما�ة موارد لبنان الطب�عّ�ة حرصاً  •
واعتماد مخّطط توجیهي یلزم المجلس لمقالع والمرامل والكسارات اقطاع لس�اسة اإلدارة المتكاملة استكمال •

 الوطني للمقالع والكّسارات واإلدارات واألجهزة �اّفة.  
الى حما�ة رقعة لبنان الخضراء من خالل تفعیل إدارة �وارث الحرائق وقا�ًة ومكافحًة ومحاس�ة   السعي •

مل على تعیین محامین  رات في مجال الّتحقیق في الجرائم البیئّ�ة والعد وتقو�ة الق ،المعتدین على البیئة
 وتشّدد الحكومة على وقف المقالع والمرامل والكّسارات غیر الشرعّ�ة.  عاّمین بیئّیین.

لحما�ة الج�ال والشواطئ واألراضي الزراعّ�ة تطب�قًا لمرسوم الخّطة الشاملة ط التوجیهي إعداد المخط •
 للتنّوع البیولوجي. سترات�ج�ة الوطنّ�ة اللترتیب األراضي �ما وتنفیذ ا

طة الطر�ق لإلدارة المتكاملة للنفا�ات الصل�ة و�صدار الّنصوص التطب�قّ�ة للقانون  �خر استكمال  •
80 /2018. 

طة الطر�ق لمكافحة تلّوث نهر الل�طاني و�حیرة القرعون و�عداد خطط مماثلة لألنهر  � متا�عة تنفیذ خر  •
 واألحواض األخرى. 

ّ�ة للتنم�ة المستدامة �التعاون والحوار بین القطاعین العام والخاص  إعداد استرات�جّ�ة وطن استكمال •
 والمجتمع المدني �ما تفعیل تطبیق مبدأ التقی�م البیئي دراسًة وتنفیذًا.

 
 تصاالت  في اإل .8

نترنت وخدمات الخطوط إل ة واإطالق خدمات جدیدة وتعدیل تعرفة ورسوم �عض الخدمات الهاتف�ّ  •
 . الش�كات ة و�افة التأجیر� 

عبر تعیـین   وتنفیذ القانون  صــاالت تّ ال لتنظ�م قطاع ا 431/2002طب�ق�ة للقانون صوص التّ إصدار النّ  •
 . Liban Telecomتصاالت لبنان اصاالت وتأسیــس شــــر�ة اظمة لالتّ الهیئـة النّ 
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وز�ادة سرعة اإلنترنت  وضع وتنفیذ خّطة تطو�رّ�ة لقطاع الخلیوي مما س�سمح بتحسین نوعّ�ة الخدمات  •
 وز�ادة اإلیرادات وتقل�ص النفقات.

 
 

 في التر��ة والتعل�م العالي .9
 تعز�ز الّتعل�م الرسمي المدرسي والجامعي وتشج�ع مشار�ة الّش�اب في الح�اة العاّمة.  •
 المستدامة.تحدیث وتوحید المناهج الدراسّ�ة لمواك�ة العصر ور�طها �سوق العمل وأهداف التنم�ة  •
  ، منةین البیئة الّسل�مة، حاضنة وآاستكمال برنامج إنشاء مجّمعات وأبن�ة مدرّس�ة وجامعّ�ة مالئمة لتأم  •

 ال سّ�ما في المناطق النائّ�ة واألقضّ�ة األكثر تهم�شًا. 
 .   نتاج�اإلور�طه  تعز�ز دور الّتعل�م المهني والّتقني •

 
 في الثقافة  .10
واكب القطاع الّثقافي السّ�ما مشروع قانون حما�ة األبن�ة والمواقع إنجاز مشار�ع القوانین التي ت •

 . تعز�ز االنتاج الفني واألدبيو ومشروع قانون اإلبداع القانونیالتراثّ�ةواآلثار 
 

 اإلعالم في  .11
ة  قمي �حمي حر�ّ واصل المكتوب والمرئي والمسموع والرّ إعداد مشروع قانون حدیث موّحد لإلعالم والتّ  •

و�ضمن حقوق العاملین في القطاع، ووضع إطار  بتكار والمعرفة الرقمّ�ة حّفز اال� و التعبیر الرأي و 
�ما و�عادة الّنظر بدور وه�كلّ�ة وزارة  جتماعي، الة وش�كات التواصل اات الرقم�ّ تنظ�مي حدیث للمنّص 

 وتفعیل دور المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع.اإلعالم 
 

 في الرّ�اضة  .12
توج�ه وتفعیل طاقات ومواهب الفت�ة والش�اب والر�اضیین اللبنانّیین عمومًا لتنم�ة حس المواطنة والروح  •

 نصهار. �اضّ�ة وتحفیزهم على التالقي واالالر 
 

 دولة الرئ�س، 
 حضرة النواب الكرام،

 
المجتمعات  غتراب�ة �جسر تواصل وتعاون مع إلة اي للثرو ◌ّ ور األساس◌ّ على الد تؤّ�د الحكومة 

وأ�ضًا لتوفیر الخدمات  ،ة المنتجة في لبنان◌ّ قتصاديو�مصدر لالستثمار في القطاعات اال،ة◌ّ المعني
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ین  اللبنانیت و االلبنان� ة مختلفة من قبل ◌ّ ة واجتماعي◌ّ قتصادياة ◌ّ ة في مجاالت تنموي ◌ّ والمساعدات النوعي
 ختصاصه وخبراته.  ا مجال  يغتراب �ل ففي اال

 
فارات  ◌ّ وتفعیل عمل الس ،معلومات عن المواطنات والمواطنین المق�مین في الخارجتأس�س قاعدة 

 معهم لتحقیق الغا�ة المنشودة .
 
عم  ◌ّ أعضاء مجموعة الد الصد�قة و�ذلك الدول و الشق�قة ة ◌ّ الدول العر�يكث�ف التواصل مع ت

ة ◌ّ �افة العمل على توفیر أوجه الدعم ◌ّ �غي ،ة◌ّ ة المعني◌ّ اإلقل�ميو ول�ة ◌ّ الد والهیئات لمنظمات واولي، ◌ّ الد 
 ة. ◌ّ ة ودولي◌ّ ستقرار لبنان ضرورة إقل�مياعت�ار أن ا � ،للبنان

 
اع الرأي والقرار في  ◌ّ تجه الى صن◌ّ ة �أوجهها المتعددة، التي ت ◌ّ ة العام ◌ّ تفعیل الدبلوماسي

خدمة للمصالح ، وذلك المجتمعات عاون بین لبنان وهذه تالمجتمعات المختلفة لبناء وتعز�ز جسور تواصل و 
ة في ص�غ وأشكال مختلفة تساهم في دعم وتعز�ز دور  ◌ّ هذه الدبلوماسي  ◌ّ إن . �افةالمجاالت ة في اللبنان�

 ة.◌ّ تنا الرسمي◌ّ ل دور دبلوماسيال بل تكمّ  ،ة للبنان ◌ّ الدبلوماس�ة الرسمي
 

 دولة الرئ�س، 
 حضرة النواب الكرام،

 
ة العماد م�شال عون  ◌ّ لتزام �ما جاء في خطاب القسم لفخامة رئ�س الجمهوري الر ا◌ّ الحكومة تكر ◌ّ إن

ار المشتعلة حوله في المنطقة �فضل وحدة موقف ◌ّ ائر بین األلغام ال یزال �منأى عن النسمن أن لبنان ال
  ة ملتزمین ◌ّ بتعاد لبنان عن الصراعات الخارجي اكه �سلمه األهلي. من هنا ضرورة ◌ّ وتمس اللبنانيعب ◌ّ الش

ة مستقلة  ◌ّ عتماد س�اسة خارجي ا ة الثامنة منه مع ◌ّ و�شكل خاص الماد  ،ة◌ّ حترام میثاق جامعة الدول العر�يا
.  حفاظًا على الوطن ساحة سالم واستقرار وتالق ،تقوم على مصلحة لبنان العل�ا واحترام القانون الدولي

أكید على الشراكة مع  ◌ّ والت  ،والصد�قةوستواصل الحكومة �الط�ع تعز�ز العالقات مع الدول الشق�قة 
�ما أنها تؤ�د على احترامها المواثیق   .ة◌ّ ادة الوطني◌ّ حترام المت�ادل للسيالورو�ي في إطار األحاد ا◌ّ ت الا

ات ◌ّ عم لقو◌ّ وعلى استمرار الد  1701الرقم  الّدولي والتزامها قرار مجلس األمن  ،ة◌ّ ول�ة �اف◌ّ والقرارات الد 
 حدة العاملة في لبنان.  ◌ّ األمم المت 
 

ر مقاومة في سبیل تحر�ر ما  ◌ّ لو جهدًا ولن نوفو اإلسرائیلي فإننا لن نأ◌ّ مع العد  أما في الصراع
 ، ة ◌ّ تنا الطب�عي اوحما�ة وطننا من عدو لّما یزل �طمع �أرضنا وم�اهنا وثرو  ،ةة محتلّ ◌ّ ت�ّقى من أراض لبناني 
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 . المحافظة على س�ادة لبنان واستقالله ووحدته وسالمة أبنائهوذلك استنادًا الى مسؤول�ة الدولة ودورها في 
من قر�ة الغجر،   اللبنانيد الحكومة على واجب الدولة وسعیها لتحر�ر مزارع ش�عا وتالل �فرشو�ا والجزء تؤ�ّ 

المقاومة  ین في اللبنانی أكید على الحق للمواطنات وللمواطنین ◌ّ ت وذلك �شّتى الوسائل المشروعة. مع ال
 المحتلة.   يعتداءاته واسترجاع األراضا حتالل اإلسرائیلي ورد لال

 
لم األهلي ومقتض�ات الع�ش المشترك رغم الحروب ◌ّ ون في المحافظة على الساللبنانیلقد نجح 

أي  ◌ّ واألزمات التي اجتاحت �امل المح�ط، وفي اإلصرار على اعتماد الحوار سبیًال لحل الخالفات والن
فاق ◌ّ وث�قة الوفاق الوطني (ات  ◌ّ د أنالحكومة تؤ�ّ  ◌ّ ان .ة◌ّ ل �عالقاتنا العر�يالس�اسات الى ٌتخِ �النفس عن 
ي ◌ّ لم األهلي والحافظ األساسستقرار والسّ الهما أساس الحفاظ على ا ،ستور المنبثق عنها◌ّ الطائف) والد 

 ة. ◌ّ اظم الوحید للعالقات بین المؤسسات الدستوري ◌ّ وازن الوطني والن◌ّ للت 
 

وش�كات التجسس   اإلرهاب  مكافحة في ةاألمن�ّ  سات والمؤسّ  الج�ش حول لتفاف الا الحكومة تلتزمكما 
 ة. ◌ّ اإلسرائیلي
 

ة والمنطقة  ◌ّ ة في الم�اه ال�حري ◌ّ إّن لبنان المصّمم �موقف واحد على الحفاظ على ثروته النفطي
عدي على هذه الثروة، ◌ّ وادعاءاته ومحاوالته الت صة بلبنان، یدرك أطماع العدو االسرائیلي لة الخا◌ّ االقتصادي

حفاظًا   ،لتثبیت حدوده ،ة◌ّ ة وفقا للقوانین واألعراف والمعاییر الدولي◌ّ ك �مبدأ ترس�م الحدود ال�حري ◌ّ یتمس
 .على ثروته وحقوقه �املة

 
ت عز�ز قدرایتطلب ت ،فإّن هذاة یتوجب علینا حمایتها◌ّ مادة استرات�جي ماو�ما أّن الغاز والنفط ه

 .  الخالصة ة◌ّ قتصادياال ة والمنطقة ◌ّ ة ل�صار الى حما�ة المنّصات والم�اه اإلقل�مي◌ّ ة والجوي ◌ّ القوات ال�حري 
 

ة، تؤ�د حرصها على جالء الحق�قة وتب�انها في ◌ّ حترامها القرارات الدوليانطالقًا من ا،الحكومة ◌ّ إن
ت  ئنشأة بلبنان التي ◌ّ وستتا�ع مسار المحكمة الخاص ،هید رفیق الحر�ري ورفاقه◌ّ غت�ال الرئ�س الشا جر�مة 
و�ما ال ینعكس سل�َا على استقرار لبنان ووحدته   ،نتقاماإلحقاق الحق والعدالة �عیدَا عن أّي تسی�س أو  مبدئ�اً 

 وسلمه األهلي. 
 

ستضاعف الحكومة جهودها على �ل   ،ختفاء اإلمام موسى الصدر وأخو�ه في لیب�ااوفي جر�مة 
 ة للمتا�عة بهدف تحر�رهم وعودتهم سالمین. ◌ّ جنة الرسمي◌ّ وستدعم الل ،عد ◌ّ ت والص المستو�ا
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لتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أع�اء  اولي للوفاء �◌ّ وستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الد 
ة بوجوب ◌ّ الجمهوري ة رئ�س أكید على �ل ما عّبر عنه فخام ◌ّ ة، �الت ◌ّ النزوح السوري واحترام المواثیق الدولي

مع  ، عت�ارا ضوع من التجاذب الس�اسي لما ف�ه مصلحة لبنان التي �جب أن تكون فوق �ل و الم إخراج هذا
ندماجهم أو  ا ورفض أي شكل من أشكال  ، اإلصرار على أن الحل الوحید هو �عودة النازحین اآلمنة الى بلدهم

ومة ترحیبها �أي م�ادرة العادة النازحین السور�ین  وتجدد الحكإدماجهم أو توطینهم في المجتمعات المض�فة. 
 الى بالدهم.  

 
تار�خ   1من قرار مجلس الوزراء رقم  13تلتزم الحكومة تطبیق الفقرة  ،الى ما تّقدم استناداً 

رفع ورقة س�اسة ملف عودة النازحین  نازحینالشؤون دولة لالالذي نّص على الطلب من وز�ر  2019/ 10/ 21
المجتمع الدولي من  حّض خاذ اإلجراءات والوسائل المتاحة لتّ اعلىو  ،ها خالل مهلة شهر من تار�خ رفعهاقرار إل

ولة. لها الدّ ع�ائهم التي تتحمّ أ ل �لفة والمساهمة أكثر في تحمّ  ،ازحین الى بالدهمأجل عودة آمنة و�ر�مة للنّ 
 . جتماعّ�ةالوزارة الشؤون االى على أن تو�ل مهام وزارة الدولة لشؤون الّنازحین أكید ◌ّ وهنا نعید الت 

 
�ما  ،مسك �حق العودة للفلسطینیین◌ّ والت  ، وطین◌ّ لت لستور الرافضة ◌ّ الحكومة أحكام الد  تلتزم

  ین ◌ّ ئین الفلسطینيجسنعمل مع الدول الشق�قة والصد�قة إل�جاد حل ألزمة تمو�ل و�الة غوث وتشغیل الال
وهو   ،رات ◌ّ فیها من توت  لمات ما �حص ◌ّ الفلسطیني لتجنیب المخي-اللبناني، ونواصل تعز�ز الحوار )االنروا(

 ة الموحدة.اللبنان�ون، استنادَا الى وث�قة الرؤ�ة اللبنانیما ال �قبله 
 

حدة من خالل دمجها ◌ّ م المت ◌ّ تلتزم الحكومة �المضي قدمًا لتحقیق أهداف التنم�ة المستدامة لألم
ة  ◌ّ ة (خط◌ّ ة والبیئي ◌ّ جتماعيالة وا◌ّ قتصاديالواعتماد مقار�ة مترا�طة لأل�عاد ا ،ة ◌ّ �الخطط والبرامج الوطني

2030.( 
 

القي والحوار في ◌ّ ة االنسان للت ◌ّ إنشاء اكاد�مي�ستعمل الحكومة على تحقیق م�ادرة فخامة الرئ�س 
جماع  إ، �ش�ه 2019أیلول  16م المتحدة، بتار�خ ◌ّ ة لألم◌ّ ة العام◌ّ خذته الجمعي◌ّ لبنان �عد القرار الذي ات 

الرام�ة الى  ة◌ّ ة الدولي◌ّ تفاقي الة لهذه الغا�ة فور إنجاز التوق�ع على ا◌ّ واستكمال �افة اإلجراءات القانوني
 دول.  إنشائها من قبل عشر

 
 . نتخا�ات الن�ابّ�ةعدیالت واصالحات على قانون اال تعلى إدخال أخیرًا ول�س آخرًا ستعمل الحكومة 

 
 دولة الرئ�س، 
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 حضرة النواب الكرام،
 
الذي �سمعنا الیوم �قلق   اللبنانيعب ◌ّ ه م�اشرة تحت ق�ة البرلمان الى الش◌ّ توجأن أ�ضًا أاسمحوا لي و 

 . لتزامنا �كل فقرة من ب�اننا الوزاري وأن أعاهده على ا هوأحفاد  هومصیر أبنائ هوخوف على مصیر 
 

مواجهة للى إجراءات استثنائ�ة وتضافر جهود الجم�ع إّنه ظرف استثنائي �ع�شه الوطن و�حتاج ا
 . "التحد�اتمواجهة "حكومة حكومتنا هي :المرحلة

 
 �هللا ولي التوفیق  
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