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  البیــــان الوزاري
  

   ،دولة الرئیس

  ،النواب الكرام ةحضر

  

م حكومتنا من السیّدات والسّادة النّواب بالبیان الوزاري وبطلب نیل الثقة،  تتقدّ

  فیما نحن وأنتم نواجھ اعتراضاً شعبیاً ال تنفع المكابرة في التعاطي معھ. 

قتصاد ومن غضب الناس. اللانھیار أي مُخطئ من یعتقد أنھ سینجو من 

ستعادة اباألفعال ولیس بالوعود.  فلنتواضع جمیعاً ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون

  الثقة مسار طویل یتطلب مصارحة الناس بالحقیقة ویحتاج إلى إنجازات  ملموسة.

إنّ لبنان یواجھ أزمات اقتصادیّة ومالیّة واجتماعیّة ومعیشیّة وبیئیّة خانقة 

 ومصیریّة، بطالة جامحة وفقراً مدقعاً وانھیاراً وتھدیداً للبنى التحتیّة والخدمات

تھم ورواتبھم وسكنھم ولقمة عیشھم. لقد مرّ  اً األساسیّة وتھدیداً مباشر للنّاس في صحّ

لبنان في السّنوات األخیرة بأزمات وتحدّیات كبیرة تراكمت حتى أوصلتنا  الى أزمة 

مأساویّة. وألنّھا كذلك، تستّدعي منّا مراجعةً عمیقة لألسباب التي أدّت الى ھذه 

املة یضاً اّتخاذ خطوات بعضھا مؤلم ضمن خطّة إنقاذٍ شاألزمة. كما تستوجب أ

ستثنائیّة، مصیریّة وخطیرة للغایّة، ورثناھا كحكومة، تماماً امتكاملة. وألنّنا في مرحلة 

ین في السّاحات أو الذین التزموا  كما ورثھا الشعب اللبناني بجمیع أبنائھ، سواء المحتجّ

لمھمّة من الحسّ الوطني، وافقنا على تسلّم ھذه امنازلھم وفي المھجر، فإنّنا وانطالقاً 

  ھا ودقّتھا. في ظروفٍ نُدرك حجم مخاطر
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تشرین  17وألنّ اللبنانیات واللبنانیین عبّروا عن غضبھم بوضوح وجرأة منذ 

لنا إلى تعھّدات والتزامات واردة في بیاننا 2019األول  ، وطالبوا بحقوقھم، توصّ

واإلصالحات التي نعیھا ونلتزم بھا ھي نابعة باألساس من الوزاري. إن المتطّلبات 

مطالب اللبنانیات واللبنانیین، إضافة الى تلك التي تتوقّعُھا الدول المانحة وال سیما تلك 

صة CEDREمؤتمر سیدر ( التي یشملھا ) فضالً عن التقاریر والدّراسات المتخصّ

م الثقة لدى الشّعب اللبناني، لشّتى القطاعات، آملین أن تُثّبت خّطتنا ھذه دعائ

  والمستثمرین والمودعین والمغتربین، والدول الصدیقة والمانحة.

وسلّةَ اى برنامج عملٍ یتضمّن خطة طوارئ یرتكز بیاننا الوزاري عل نقاذیّة، 

إصالحات محورھا ورشة إصالح قضائي وتشریعي ومالي وإداري، ومكافحة الفساد 

قتصاد انتقال من الز اقتصادیّة تحفّ اتواكبھا إجراءات  ومعالجات في المالیّة العامّة

ماعیّة. وفي ھذا جتالاقتصاد منتج، باإلضافة الى تمتین شبكة األمان اریعي الى 

ستشاري ماكنزي القتصادیّة التي أعدّھا المكتب االستعانة بالخطّة االاإلطار، یمكن ا

نقاذیّة ا یمكن ألي خطّة إضافة الى أفكار ودراسات أعدّھا اختصاصیّون آخرون. وال

القروض والودائع وذلك  تخفیض الفائدة علىبخطوات عملیة منھا أن تنجح ما لم نقم 

 قتصاد وتخفیض كلفة الدین. الإلنعاش ا

إننا ملتزمون بسرعة تنفیذ ھذه الخطّة، إذ أن كلّ یوم یمرُّ من دون المُضيِّ في 

نھیار الكامل النصل الى ا الخسائر واألضرار وقدالتنفیذ، یكلّف البلد وناسَھ المزید من 

الذي سیكون الخروج منھ صعباً إن لم نقل شبھ مستحیل. ولذلك، نشعر أنّھ من واجبنا 

مصارحة الشّعب اللبناني بأنّ ما سنقترحھ من خطوات مصیریّة وأدوات عالج قد 

ھا مؤلماً، لِكنْ سنعمل جاھدین أن ال یطال الطبقات من ذو ي الدّخل یكون بعضُ

  المحدود. 
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  إننا نعتزم العمل على أن نكون:

 حكومة تلتزم أن تعمل لتخدم لبنان وشعبھ واقتصاده. •

ختصاص، الحكومة مستقلّة عن التجاذب السیاسيّ تعمل كفریق عمل من أھل ا •

وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنفیذ برنامجھا بكفاءة وتعاون وتمتنع عن 

 تعطّل عملھا. الممارسات والمناورات الّتي 

ة  • حكومة تعتبر أنّ الكثیر من مطالب الحراك، ھي لیست فقط محقّة، بل ھي ملحّ

 وفي صلب خطّتھا.

ةحكومة نزیھة وشفّافة تتواصل مباشرة مع جمیع المواط •  مع نین، وبخاصّ

لیّات المساءلة والمحاسبة من خالل واالستجابة آللتزام الالحراك، وتتعھّد ا

والقضائیّة واإلداریّة والشعبیّة. فال وساطة وال محاصصة وال الرقابة البرلمانیّة 

مراعاة على حساب القانون والمصلحة العامّة. ولن نسمح  باستباحة المال العام 

أو األمالك العامّة بما فیھا المشاعات واألمالك البحریّة والنھریّة أو أيّ ھدر 

 كان.

خّطتھا وسیعملون دون كلل حكومة یتعھّد وزراؤھا بأنھم سیلتزمون بتنفیذ  •

  .إلنجاحھا

وزراؤھا مبادئ سیادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة، حكومة یدرك  •

 ورؤیتھم غیر الطائفیّة تنسجم مع مبادئ المواَطنة والعدالة االجتماعیّة.

 .41وعددھا نافذة كمل إصدار النصوص التطبیقیّة للقوانین الحكومة تست •

التعبیر عن الرأي والتظاھر السّلمي واحترام حقوق  حكومة ملتزمة حمایة حقّ  •

اإلنسان. وھي في المقابل، تلتزم أیضاً القیام بواجبھا بدعم القوى العسكریّة 
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واألمنیّة المولَجة حفظ األمن والنظام العام، والتنسیق الدائم بین األجھزة األمنیّة 

 والعسكریّة. 

لمعالجة حاجات شباط الحالي قبل نھایة شھر حكومة تلتزم وضع خطة طوارئ  •

ستحقاقات والتحدّیات الداھمة. كما سنلحقھا الومواجھة اوالمزمنة الناس الطارئة 

مؤسّسات الدولیّة في المجاالت بخطّة إنقاذٍ شاملة متكاملة بالتعاون مع ال

 قتصادیّة والمالیّة واالجتماعیّة والمعیشیّة والبیئیّة. الا

  

   ،دولة الرئیس

  ،الكرامحضرة النواب 

  

مشاریع قوانین  ،على سبیل التعداد ال الحصر ،ة المتكاملة ستشملإنّ الخطّ 

 تمتد حتىثانیة ال، یوم ١٠٠ تمتد حتىولى األ على مراحل ثالث: ةمجدولوإجراءات 

 .تمتد حتى ثالث سنواتثالثة والسنة ال

  

  صالحاتاإلفي أوالً: 

  التالي: وتتضمنمن تاریخ نیل الثقة یوم  100رحلة االولى خالل الـ تنطلق الم

  وفعالیّتھ القضاء یةة واستقاللاإلصالحات القضائیّ في  .1

إنجاز القوانین المتعلقة باستقاللیّة القضاء والتنظیم القضائي، وذلك من منظور  •

شامل ومتكامل، بحیث ال تقتصر فقط على تحصین استقاللیّة القضاء والقضاة، 

والھیئات ونزاھتھ بل تتناول أیضاً النواحي المتعلّقة بشفافیة القضاء وفعالیّتھ 

   المشرفة علیھ، والعمل على إقرارھا.
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مجلس القضاء من  دّ تُعي تال شكیالت القضائیةالتعیینات والتصدار مرسوم إ •

الكفاءة والنزاھة ، بما یراعي المعاییر الموضوعیة المقرة منھ ال سیما األعلى

  .والمحاصصة ةولیس المحابا ةواالنتاجیّ 

إلجراء التنقیة الذّاتیّة بمقدراتھ البشریة والتقنیة ھیئة التفتیش القضائي فعیل دور ت •

للجسم القضائي ومراقبة حسن سیر العدالة ومدى التزام المحاكم بالمھل القانونیّة 

 وتسریع الفصل في القضایا العالقة أمام المحاكم. 

وضع سیاسة جزائیّة عامّة، یتم على أساسھا لالتنسیق مع النیابة العامّة التمییزیّة  •

ة على:إعطاء توجیھات الى النیابات ال  عامّة كافّة، وترتكز بصورة خاصّ

ة والحقوق األساسیّة  .أ  ال سیّما حقّ التعبیر والتّظاھر، مع  ،حمایة الحریّات العامّ

ة.  منع التّعدّي على األشخاص والممتلكات العامّة والخاصّ

حصره في حاالت الضرورة بحیث یتم  حتیاطيالاستبعاد التوقیف ا.ب 

 القصوى.

 البدیلة عن عقوبة السّجن.الّتحفیز على العقوبات  •

ة وكافّة أجھزة إنفاذ القانون على تحریك ومالحقة  • حضّ الّنیابات العامّة المختصّ

الملفّات المتعلّقة بالجرائم التي تعتریھا شبھة فساد وال سیّما الجرائم المالیّة 

  .ونشر جمیع القرارات الصادرة عنھاوالعقاریة  والبیئیّة

أوضاع السّجون والسّجناء عبر تخفیف  وضع مخطّط توجیھي لتحسین •

ع أطر فعلیّة تحدّ من اإلكتظاظ، إضافة الى العمل على تسریع المحاكمات ووض

ومعالجة وضع السجناء الذین أنھوا مدة محكومیتھم حتیاطي الالتوقیف ا

  .الموقوفین الذین أنھوا مدّة توقیفھم اإلحتیاطيو
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 21/8/2017تاریخ  45في القانون رقم  یعدّل ویعید النظرإعداد مشروع قانون  •

 المتعلقةمعالجة مخالفات األمالك العامّة البحریة وإعادة النّظر بالمراسیم حول 

والتي واألمالك البلدیة الخاصة عامّة المالك كل األبحریّة وعامة شغال أمالك إب

تنفیذ ، ومطابقة للقوانین المرعیّة اإلجراء ال تتوفّر فیھا شروط التّرخیص أو غیر

 .األحكام التي صدرت استنادا الى أحكام القانون النافذ

 رات المعنیة.  ادإلمتابعة عملیة المكننة في المحاكم وا •

 

  )(تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد الى المرحلة الثانیةمكافحة الفساد في  .2

الھیئة تعیین كما و ة لمكافحة الفساد واإلسراع بتنفیذھاة الوطنیّ ستراتیجیّ الإقرار ا •

 للقیام بمھامھا.  ھا القدرات ئالوطنیّة لمكافحة الفساد وإعطا

وقانون حمایة  ة لقانون حق الوصول إلى المعلوماتإصدار المراسیم التطبیقیّ  •

  .كاشفي الفساد

بمستندات ومعلومات جدیّة وذلك بعد  نغوإنجاز مشروع قانون لمكافأة الذین یبلّ  •

لت بشكل غیر شرعي.  استرداد األموال التي اكتسبت أو حوّ

مشاریع القوانین المتعلّقة  ، بالتعاون مع المجلس النیابي،و/أو تعدیل إنجاز •

اإلثراء غیر  :بصورة خاصةو ،بمكافحة الفساد في القطاعین العام والخاص

والتصریح عن الذمة المالیة سریّة المصرفیّة رفع التعزیز الشفافیّة، المشروع، 

 لموظفي الدولة.

 .بةاھیئات الرقتعزیز دور  •

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بما یسھّل منح األذونات  13المادة  تعدیل •

 الموظفین في القطاع العام. بمالحقة
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لت إلى  الالزمةمتابعة التحقیقات واتخاذ االجراءات  • بخصوص األموال التي حوّ

ل  17بعد قبل والخارج  مدى انسجامھا مع  نوالتّأكّد م 2019تشرین األوّ

 .ومن مصادرھا القوانین المرعیّة اإلجراء

واالستعانة عند عن األموال المنھوبة واسترجاع  كشفللدعوة الجھات المانحة  •

 ألموال.اھذه لتقّفي أثر صة سات متخصّ قتضاء بمؤسّ الا

 

  

ة .3  )المرحلة الثالثةالى وتمتد  یوم 100الــ (تبدأ خالل  في البرامج والخطط المقرّ

  سیدرمسار مؤتمر في  •

التي أقرّت مو وفرص العمل" ستقرار والنّ الة لاللبنانی"رؤیة الحكومة  بـ نلتزم  .أ 

 ة. ة والقطاعیّ ة والھیكلیّ اإلصالحات المالیّ في مؤتمر سیدر والتي تضمنت 

وتنفیذ المشاریع التي وردت في برنامج اإلنفاق االستثماري نلتزم بدراسة   .ب 

)CIP ّالة.) بعد وضع األولوی  ات الواضحة لھا وإنجاز آلیة رقابة فعّ

برئاسة ) Inter-Ministerial Committee(إنشاء لجنة وزاریة نلتزم   .ج 

 المال اءب رئیس مجلس الوزراء ووزرنائوعضویّة رئیس مجلس الوزراء، 

لمتابعة العامة والنقل  ووزیر األشغال البیئةو ناعةالصّ و والتجارةقتصاد الاو

 ،التنفیذ الفعّال والشفّاف لما ورد في مؤتمر سیدر من إصالحات ومشاریع

 تدعو الحاجة. عندمان والمختصّ  اإلداراتو ویدعى الیھا الوزراء
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لیة لاألورقة الفي  •   قتصادیةالالتدابیر اإلصالحیة والمالیة واإلجراءات ووّ

ة ة والمالیّ الحیّ مراجعة "اإلجراءات والتدابیر اإلصّ تقوم الحكومة ب  .أ 

تاریخ  1ة" التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم قتصادیّ الوا

21/10/2019.  

 من الحكومة.تم التوافق علیھا یالتي لبنود التدریجي لتنفیذ ال  .ب 

  

  في المشاریع الممولة من الدول والمؤسسات المانحة  •

ا ھوإخضاع تسریع تنفیذ المشاریع الممولة من الدول والمؤسسات المانحة  .أ 

  .وفقاً لألصولللرقابة 

إجراء إصالحات جذریّة على عدّة مراحل تبدأ خالل المئة یوم األولى من   .ب 

 ة الثانیة والثالثة.لتاریخ نیل الثقة وتمتد الى المرح

  

 الى وتمتد یوم 100الـ (تبدأ خالل  في الموضوع المالي والنقدي والمصرفي .4

  )المرحلة الثالثة

نقاذیة أن تنجح ما لم ترتكز على الول أنّھ ال یمكن لخطة الحكومة اغنيّ عن الق

دة مدقّقة جر ،أسرع وقتبو ،اءجربعد إ معطیات ومعلومات كاملة وشاملة وذلك

  والمصرفي.النقدي ضع وكما ولل بما فیھ الموجودات والمطلوبات للوضع المالي
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 تصحیح المالیّة العامّة في  •

طة األجل لضبط ة متوسّ ة عامّ ة مالیّ املة، وضع خطّ ة اإلنقاذ الشّ من صلب خطّ 

على أن تتناول  ،اتج المحلي في منحى تراجعية ووضع العجز للنّ ختالالت المالیّ الا

  ة التدابیر اآلتیة:ھذه الخطّ 

 

 في اإلیرادات العامة   . أ

 الیة:جراءات التّ إلتحسین الجبایة وعلى اة تعتمد على إجراء إصالحات ضریبیّ 

 ة.ة وغیر الشرعیّ المعابر الشرعیّ  عبرھریب مكافحة التّ  §

فراد ألرب الضریبي وتحفیز الجبایة ومالحقة الشركات وامكافحة التھّ  §

 المكتومین.

دة على مجمل ریبة التّ ریبي باعتماد الضّ ظام الضّ إصالح النّ  § صاعدیة الموحّ

 .المداخیل

د لألسرةحالصّ عتماد مبدأ ا §   .ن الضریبي الموحّ

 ریبي.د للتصریح الضّ اك الموحّ إقرار الشبّ  §

ریبة التصاعدیّة على الدّخل للمداخیل العلیا.  §  زیادة الضّ

وافق البیانات المالیّة المقدّمة من المؤسّسات الى البنوك ت فيالتشدّد  §

 الضریبیّة. اتلسلطالى اكمستندات لطلب قرض مع تلك المقدّمة 

  

 ةالنفقات العامّ في   . ب

 إعادة ھیكلة القطاع العام، من خالل إجراءات محددة نذكر منھا:

 ة.المصاریف التشغیلیّ الدراسات واالستشارات و مكافحة الھدر في §
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سات واإلدارات حصاء العقارات والمباني التي تشغلھا المؤسّ ستكمال اا §

وتوزیعھا على  ة تمھیداً إلعادة النظر في جدواھا وقیمة إیجاراتھاالعامّ 

 سات العامّة بحسب الحاجة.الوزارات والمؤسّ 

ة سات العامّ إلغاء عدد من المؤسّ و/أو دمج و/أو  إلصالح بدء اإلجراءات §

والوزارات والمجالس والصنادیق والھیئات العامّة غیر الضروریّة أو ذات 

 .وتشدید الرقابة علیھاالفعالیّة الضعیفة 

 .في القطاع العام إصالح النّظام التقاعدي §

 .واألمنیة العسكریّةواألسالك  العامة دراسة أحجام اإلدارات §

 

 ضبط الدین العام وخدمتھفي   . ج

 المال عاون بین وزارةین من خالل التّ خفض خدمة الدّ وضع خطّة ل §

الت الفوائد على معدّ في خفض ملموس  لتحقیقومصرف لبنان والمصارف 

، بشكل ینعكس وفي سندات الخزینة توظیفات المصارف لدى مصرف لبنان

 ة.ة العامّ ف العبء على المالیّ قتصاد ویخفّ الاإدارة السیولة و إیجاباً على

عي إلى تشركة السّ منھا  ،ة تدابیرخاذ عدّ باتّ ین العام خفض الدّ العمل على  §

عتماد على مشاریع شراكة الجاري واابع التّ ة ذات الطّ بعض القطاعات العامّ 

 العام والخاص.بین القطاعین 

  

  

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

11 
 

 معالجة األزمة النقدیة والمصرفیةفي  •

ةسنتابع مع السّ  حدید مع مجلسكم الكریم ومع ، وبالتّ المسؤولةو لطات المختصّ

إعداد مشاریع القوانین عند والعمل على ة جراءات الضروریّ إلخاذ امصرف لبنان، اتّ 

  :صل إلىالضرورة للتوّ 

ة ةات المناسبة والضروریّ آللیّ وضع ا  .أ     :في سبیل من قبل السلطات المختصّ

وتنظیم عالقة المصارف مع  ،ال سیّما صغارھم ،حمایة أموال المودعین §

ومنھا تنظیم سحوبات العمالء وتأمین  ة.منعاً ألي استنسابیّ  عمالئھا

 التحویالت المالیة للمرضى والطالب اللبنانیین في الخارج.

  قد.النّ المحافظة على سالمة  §

اتخاذ مجموعة من التدابیر منھا: استعادة استقرار النّظام المصرفي من خالل   .ب 

رسملة المصارف بواسطة ضخ سیولة نقدیة، استعمال المصارف تعزیز 

بیع و يمصرفقطاع الحتیاطاتھا، معالجة تعثّر القروض، إعادة ھیكلة الإل

 المصارف استثماراتھا في الخارج.

مؤسسة القروض منھا والقروض فوائد  والخفض الملموس على لحدّ العمل ل  .ج 

على سواء  والودائع في القطّاع الخاصسكان ومصرف االسكان العامة لإل

القطاعات اإلنتاجیّة ومن في إطار دعم  ،األمیركي الدوالر وأة اللبنانیاللیرة 

 .والتجارة الصناعة والزراعة اتقطاعضمنھا 
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 معالجة الخلل في میزان المدفوعات  في  •

ة یّ ة والزراعناعات المحلیّ ات دعم الصّ تشجیع الصادرات من خالل آلیّ   .أ 

ومنھا رسوم نوعیّة لحمایة  ةستثنائیّ اة والخدمات إضافة الى إجراءات ضریبیّ 

 وإیجاد أسواق التصدیر للمنتجات اللبنانیّة. اإلنتاج الوطني

ة في القطاع العام واألدویة الوطنیّ  )جنریكلة (یالمثدویة األتشجیع اعتماد   .ب 

 وتشجیع الصناعات الدوائیّة في لبنان. والھیئات الضامنة

 وريزوح السّ ل عبء النّ واجباتھ في تحمّ ب للقیامالمجتمع الدولي  حث  .ج 

 .وتداعیاتھ والعمل على عودتھم

كة ما بین القطاعین العام والخاص ال سیّما في مشاریع تفعیل قانون الشرا  .د 

 رؤوس أموال استثماریّة. بستقطااة لتخفیف اإلنفاق والبنى التحتیّ 

اعمة من أجل تأمین ة المانحة والدات الدولیّ التواصل مع المؤسسات والجھّ ھـ. 

خزینة للة رة وتغطیة الحاجات التمویلیّ سّ یة والقروض المالحاجات الملح

  .ةیّ قتصادالللدورة او

 

(تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد الى في تقویة شبكات األمان االجتماعیة  .5

 )المرحلة الثالثة

ة المھمّشین وذوي الدخل  • توفیر الحمایة لكافة شرائح المجتمع اللبناني وخاصّ

المحدود والعائالت األكثر فقراً، من خالل توسیع قاعدة البطاقات االلكترونیّة 

ة وطنیّة للحمایّ وتقدیم منح دراسیّة الى األسر الفقیرة  والعمل على وضع خطّة 

جتماعیّة الدمات اجتماعیّة مع الوزارات المعنیّة لحمایة المواطنین من الصّ الا

 . البطالة مشكلةومعالجة  واالقتصادیّة وتأمین الحاجات المعیشیّة األساسیّة
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 األشخاص ذوي اإلعاقة  تلتزم الحكومة بالعمل على التصدیق على اتفاقیة حقوق •

م مع ھذه ءبما یتال 220/2000عدیل القانون تو (ذوي االحتیاجات الخاصة)

 االتفاقیة والشروع ببناء خطة متكاملة لتحقیق الدمج على كافة األصعدة

التعاون مع مقدّمي الخدمات الّطبیّة والمؤسّسات التّعلیمیّة في القطاعین العام . •

 والخاص، لتحدیث شبكة أمان مبنیّة على نظام صحّي متكامل. 

عزیز التغطیّة الصحیّة حید أنظمة إدارة القطاع الصحي وتإعادة ھیكلة وتو •

 وتفعیل دور الرعایة الصحیة االولیة.  للمواطنین

درس مركزیّة شراء األدویة والحاجات والمستلزمات الطبیّة من خالل لجنة  •

مشتركة للجھات الضامنة الرسمیة والزام جمیع المؤسّسات شراء األدویة من 

 ى أفضل األسعار مع توحیدھا. الجھّة التي استحصلت عل

لجة األمراض ت لمعااالحتیاجا وفقبشكل مستدام وتأمین األدویة للمواطنین  •

 .المزمنة والمستعصیّة

قتصادي الرض مع الصندوق العربي لإلنماء امتابعة إبرام اتفاقیّة الق •

ملیون دینار كویتي  50جتماعي للمساھمة في تمویل مشروع اإلسكان بقیمة الوا

ستكمال التفاوض مع الصندوق أعاله لتأمین املیون د.أ.)، و 165(حوالي 

 قرض جدید لصالح ذوي الدخل المتوسط والمحدود. 

جتماعیّة الذي الإقرار مشروع قانون إنشاء نظام التقاعد والحمایة االعمل على  •

 الشیخوخة.ضمان ب رفیع

الصرف الجماعي استكمال خطة الطوارئ في وزارة العمل لمعالجة حاالت  •

 واالفرادي.
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 تشدید وتعزیز مراقبة أسعار السلع والخدمات على امتداد األراضي اللبنانیة •

 .وحث السلطات القضائیة المعنیة على سرعة الفصل في المحاضر ذات الصلة

 

 )المرحلة الثالثةالى (تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد  في موضوع الطاقة .6

خسائر باھظة منذ عشرات السّنین. ونحن اآلن في حالة ة اللبنانیتتكبّد الدولة 

طوارئ تقتضي العنایة الفائقة والسیر بحلول سریعة واتخاذ إجراءات ضروریة 

وطارئة لتأمین التیار الكھربائي باستمرار وتصفیر العجز بأسرع وقت ممكن، 

كلفة دون وبالتالي تخفیف عجز الموازنة وخفض الكلفة على المواطنین الذین یتكبّ 

الي وبالتّ  ،عدّة أشھرة بدیلة سیستغرق إعداد دراسة ووضع خطّ . ةدات الخاصّ المولّ 

ة أخیر في توفیر الكھرباء وتحمیل الخزینة األعباء المالیّ سوف یؤدّي ذلك الى التّ 

ة ات التي ، والتي تصل الى نحو ملیاري دوالر سنویاً. وھذا یفوق كلفة المحطّ المستمرّ

ئُ سن    لذلك ستعتمد الحكومة ما یلي:  ھا.نشِ

تاریخ  1رقم قرار الخطة التي أقرّت باإلجماع في جلسة مجلس الوزراء تنفیذ  •

وأكدّت علیھا الورقة اإلصالحیّة التي وافق علیھا مجلس الوزراء  8/4/2019

إقرار التعدیالت واالجراءات  بعد 21/10/2019تاریخ  1السابق بموجب قرار 

   .اف التي سبق ذكرھاالمجدیة والضروریّة لتسریع تحقیق األھد

ستقدام الغاز الطبیعي عبر المنصّات العائمة لتخزین وتغویز اتلزیم مشروع  •

 .)FSRUالغاز الطبیعي (

 .بمعاییر شفّافة تعیین مجلس ادارة جدید لمؤسسة كھرباء لبنان •

(تنظیم قطاع  462/2002بموجبھ تعدیل القانون إحالة مشروع قانون یتم  •

 .اظمة لقطاع الكھرباءتعیین الھیئة النّ والكھرباء) 
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جاه سة كھرباء لبنان بشكل جذري باتّ تخفیض سقف تحویالت الخزینة لمؤسّ  •

 ة الكھرباء.وازي مع تنفیذ خطّ عم بالتّ إلغاء الدّ 

 وأعلى المعاییرسة كھرباء لبنان بأفضل األسعار شراء المحروقات لمؤسّ  •

    .الشفّافة

عرفة مع تحسّن التغذیة بشكل ال یطال الطبقات الفقیرة رفع التّ وتحسین الجبایة  •

 ودة الدخل. والمحدّ 

 .جدید لھا أو تعیین مجلس إدارةوالیة ھیئة إدارة قطاع البترول تجدید  •

  

 الثانیة) (تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد الى المرحلة تحفیز النمو االقتصاديفي  .7

إجراءات لتطویر االقتصاد الوطني من اقتصاد ریعي إلى اقتصاد الحكومة ذ ستتّخ

ة قطاعات صناعیّة وزراعیّة ذات قیمة مضافة وقطاعات مستقبلیّ  الىإنتاجي ویستند 

 وذلك عبر: ،المعرفة والتكنولوجیا قطاعفط والغاز ومثل قطاع النّ 

ھ على  • العمل على توسیع مروحة الّتسھیالت المقدّمة من مصرف لبنان وحضّ

لیة والمعدّات استیراد لدعم ضخ السیولة بالدوالر األمیركي  ناعیة المواد األوّ الصّ

  وقطع الغیار. 

لیة والمعدّات الالزمة لقطاع  إلغاء أو • تخفیض الرسوم الجمركیة على المواد األوّ

  الصناعات المحلیة.

ة لـتخفیف اإلجراءات المعیقة لزیادة الصادرات المراسیم الضروریّ  إصدار •

  وترویجھا.

ناعة الوطنیة تطبیق األفضلیة المعطاة للصّ ة إلزام اإلدارات والمؤسسات العامّ  •

  في المناقصات.
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  السّعي لتأمین التمویل الستیراد السّلع األساسیّة. •

ة لألدویّ مثیل ة واألدویة وتصنیع اللبنانیناعات والمنتجات دعم قطاع الصّ  •

ة سات الحكومیّ اً وإلزام المؤسّ ستھالكھا محلیّ اوتشجیع (جنریك) ة األجنبیّ 

رھا مع تطبیق معاییر الجودة وإطالق العمل ة عند توفّ ناعة الوطنیّ باستخدام الصّ 

 سة سالمة الغذاء.بمؤسّ 

وتحدیث  وروبیة على تنفیذ سیاسة األجواء المفتوحةألا الدول معالعمل  •

 .التشریعات السیاحیة

  تطبیق استراتیجیّة المناطق الصناعیّة. •

خصوصاً سكك الحدید والقطارات  يستراتیجیة الوطنیّة للنّقل البرّ الا إقرار •

البحري والجوّي وتعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص  لوالمترو والنق

)PPP .ھات المانحة  ) بالتّنسیق مع الجّ

 لمرفأ.لإقرار المخطّط التوجیھي لمرفأ بیروت وتحدیث النّظام القانوني  •

 481/2002یران رقم على قانون الط الالزمةالعمل على إدخال التعدیالت  •

ة ة والمالیّة وإصدار النصوص التطبیقیّ ة واالداریّ رات التقنیّ لمواكبة التطوّ 

 لھ. الالزمة

لبناني وتنظم العمالة األجنبیة وتسمح إقرار سیاسة عمل تعطي األولویة للعامل ال •

  بإطالق دینامیة انتاجیة في جمیع القطاعات الستعادة النمو وتخفیف البطالة.

  

المرحلة الى (تبدأ خالل المرحلة األولى وتمتد  تفعیل وتحدیث اإلدارة العامةفي  .8

  الثانیة)

لّحة ملء الشواغرواب حاكم مصرف لبنان تعیین نوّ  •   .في مراكز الفئة األولى المُ
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  وملء الشواغر األكادیمیة. الجامعة اللبنانیةمجلس  تعیین •

خطیط وذلك لدراسة ومتابعة الخطط الوطنیة ولتعزیز إنشاء مجلس أعلى للتّ  •

الة لمشاریع عدّ  كافة ولتحقیق وفرواإلدارات  التنسیق بین الوزارات  ةوإدارة فعّ

 .الى وزارةالحقاً مع إمكانیّة تحویلھ 

إجراء مسح وظیفي شامل لقطاعات الدولة كافة، ووضع رؤیة متكاملة تنظّم  •

 فعالیّة وانتاجیّة الطّاقات البشریّة. 

ملء الشواغر في مجالس إدارة المؤسّسات والھیئات العامّة والشركات المختلطة  •

ة والھیئات النّاظمة وفي باقي مراكز الفئة األولى والفئة  الثانیة وفق والعامّ

 معاییر شفّافة تعتمد على الكفاءة والجدارة. 

مراجعة وتقویم التقریر الذي أعدتھ اللجنة المشكلة بموجب قرار دولة رئیس  •

والمتضمن مسودة مشروع قانون الالمركزیة  ١٦٦/٢٠١٢مجلس الوزراء رقم 

لوضع مشروع  تمھیداً  2/4/2014االداریة الذي انجزتھ اللجنة المذكورة بتاریخ 

 مركزیة اإلداریة.الّ حدیث لقانون 
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   ،دولة الرئیس

  ،حضرة النواب الكرام

  

(تبدأ خالل المرحلة الثانیة وتمتد الى المرحلة  األخرىوالخطط مشاریع في الثانیاً: 

  )الثالثة

ليّ   الىة مستنداً بالمھام والفترات الزمنیّ  اً دمحدّ  لقد أعددنا برنامج عمل أوّ

. وسأوجز بعضھا على ووجوب إقرارھا في مجلس الوزراء الخطط العائدة لكل وزارة

  سبیل المثال ال الحصر:

 في تقویة شبكات األمان االجتماعیة  .1

دراسة فعالیّة الجمعیّات كافّة لمعرفة الحقیقي منھا وإلزامھم تقدیم حسابات  •

 مدقّقة.

عمل الھیئة اللبنانیة لسالمة الغذاء وإنجاز تعیینات مجلس اإلدارة  إطالق •

وإصدار الّنصوص التطبیقیّة واألنظمة الداخلیّة، وتعیین المالك  لتتمكن ھذه 

تتم مراقبة وضبط الھیئة من البدء في األعمال المولجة بھا ضمن القانون لكي 

 .السلسلة الغذائیة من المزرعة الى المستھلك

  

 في موضوع الطاقة .2

دة من خالل الشراكة بین القطاعین العام والخاص. •  تعزیز وتسویق الطاقّة المتجدّ

تطبیق إجراءات لتعزیز حفظ وكفاءة الطّاقة بما فیھا تحدیث المواصفات  •

 وتعمیمھا على كافة الوزارات والمؤسّسات.
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غاز ومتابعة اإلسراع في إجراء دورة التراخیص الثّانیة للتنقیب على النّفط وال •

ندوق السّیادي.   إقرار الصّ

ي تمھیداً للبدء بتنفیذ الإقرار ا • ستراتیجیّة المحدّثة لقطاعي المیاه والصرف الصحّ

 المشاریع والدّراسات المدرجة فیھا.

 ستمرار باستقدام وتركیب العدّادات الذكیّة.الالعمل على ا •

  

 في تحفیز النمو االقتصادي .3

ة للنّمو اإصدار النّصوص التّطبیقیة ل • قتصادي مثل قانون اللقوانین المحفزّ

 الّتجارة وقانون حمایة الملكیّة الفكریّة.

 حتكار وتعزّز المنافسة.الالعمل على إصدار مشاریع القوانین التي تمنع ا •

الغاء جمیع الضرائب والرسوم على تصدیر المنتجات الصناعیة تنفیذ قانون  •

  وتخفیف اإلجراءات.

فواتیر المنشأ والبیانات الجمركیّة، واعتماد إجراءات  مكافحة التّالعب في •

  مكافحة اإلغراق، إضافة إلى وجوب توفیر الحمایة والدّعم للمنتجات الوطنیّة.

 جتماعیّة.القتصادیّة والثقافیّة واالطة لإلنماء الریفي بكل جوانبھ اوضع خ •

ع اإلرشاد تشجیع القطاعات الزراعیّة ذات المردود العالي باإلضافة إلى تشجی •

الزراعي، والتجھیز الریفي والتعاون مع الجمارك لضبط الحدود لمنع تھریب 

 السلع الزراعیة، واإلنتاج الحیواني.

ستشفائیّة والثقافیّة والبیئیّة الة والداخلیّة ومنھا السّیاحة اتشجیع السیاحة الخارجیّ  •

 والدینیّة.
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  في تفعیل وتحدیث اإلدارة العامة .4

مؤشّرات األداء التّابعة لإلدارات العامّة التي یمكن أن تشكّل تعزیز مراقبة  •

 أساساً للمساءلة وإدارة النتائج.

ل الرقمي والبرنامج التنفیذي الخاص بھا،  • إقرار االستراتیجیّة الشّاملة للتحوّ

حیث سیتمكّن المواطن من الحصول على الخدمات والمعامالت من إدارات 

قم الدولة إلكترونیاً مما یساھم ي وتحسین بیئة بشكل فعّال في تحفیز اإلقتصاد الرّ

 ستثمارات.  الالعمل واستقطاب ا

نتھاء من وضع "إخراج القید" اإللكتروني واألسس لبطاقة التعریف الا •

دة.    اإللكترونیّة الوطنیّة الموحّ

  

 في اإلصالحات الھیكلیة  .5

إلصالح منظومة الشّراء االلتزام بمتابعة كافة الجھود التي بذلتھا وزارة المالیّة  •

) وإقرار توصیاتھ MAPSالعام، بما في ذلك استكمال المسح الدولي (

للشّراء العام  واعتمادھا والعمل على اإلقرار الفوري لمشروع قانون عصري

ة.المع األخذ بعین ا  عتبار مالحظات الجھّات المختصّ

 تعدیل قانون المحاسبة العمومیة. •

 الحالي.تعدیل قانون الجمارك  •

وضع ھیكلیّة حدیثة وعصریّة للوزارات تراعي الحوكمة ومبادئھا االسّاسیّة  •

ر التقني والتوصیف العصري للوظائف.  والتطوّ
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ندوق الوطني للضمان اتحدیث وتفعیل  • شمولیة تعزیز و جتماعيالخدمات الصّ

 .التقدیمات

ر لتوحید معاییر االستفادة من الصنادیق الضامنة. •  وضع تصوّ

وابط وآلیّة إقرار  • رین، على أن یتم تطبیق المعاییر والضّ خطّة إقفال ملف المھجّ

 العمل فور صدور قرار مجلس الوزراء. 

 

 في شؤون المرأة .6

ستعمل الحكومة اللبنانیة بمكوناتھا كافة على تنفیذ خطة العمل الوطنیة لتطبیق  •

حول المرأة والسالم واالمن، كما ستعمل على  1325قرار مجلس االمن رقم 

زالة جمیع اشكال التمییز ضد النساء إتحقیق المساواة بین الجنسین من خالل 

 والفتیات في القوانین والتشریعات اللبنانیة.

 

 البیئة في .7

ة، اللبنانیعلى تأمین حیاة نوعیّة لألجیال  حمایة موارد لبنان الطبیعیّة حرصاً  •

 حاضراً ومستقبالً.

واعتماد لمقالع والمرامل والكسارات اقطاع لسیاسة اإلدارة المتكاملة  استكمال •

مخطّط توجیھي یلزم المجلس الوطني للمقالع والكسّارات واإلدارات واألجھزة 

 كافّة. 

الى حمایة رقعة لبنان الخضراء من خالل تفعیل إدارة كوارث الحرائق  السعي •

رات في مجال التّحقیق دوتقویة الق ،وقایةً ومكافحةً ومحاسبة المعتدین على البیئة
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وتشدّد الحكومة  في الجرائم البیئیّة والعمل على تعیین محامین عامّین بیئّیین.

 غیر الشرعیّة. على وقف المقالع والمرامل والكسّارات

لحمایة الجبال والشواطئ واألراضي الزراعیّة تطبیقاً ط التوجیھي إعداد المخط •

ستراتیجیة الوطنیّة اللمرسوم الخطّة الشاملة لترتیب األراضي كما وتنفیذ ا

 للتنوّع البیولوجي.

طة الطریق لإلدارة المتكاملة للنفایات الصلبة وإصدار النّصوص یخراستكمال  •

 .80/2018للقانون  التطبیقیّة

طة الطریق لمكافحة تلوّث نھر اللیطاني وبحیرة القرعون یمتابعة تنفیذ خر •

 وإعداد خطط مماثلة لألنھر واألحواض األخرى.

إعداد استراتیجیّة وطنیّة للتنمیة المستدامة بالتعاون والحوار بین  استكمال •

دأ التقییم البیئي القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني كما تفعیل تطبیق مب

 دراسةً وتنفیذاً.

 

 تصاالت في اإل .8

نترنت إلة واإطالق خدمات جدیدة وتعدیل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الھاتفیّ  •

 .ة وكافة الشبكاتوخدمات الخطوط التأجیری

 صــاالتتّ اللتنظیم قطاع ا 431/2002طبیقیة للقانون صوص التّ إصدار النّ  •

صاالت وتأسیــس شــــركة اظمة لالتّ عبر تعیـین الھیئـة النّ  وتنفیذ القانون

 .Liban Telecomتصاالت لبنان ا

وضع وتنفیذ خطّة تطویریّة لقطاع الخلیوي مما سیسمح بتحسین نوعیّة الخدمات  •

 وزیادة سرعة اإلنترنت وزیادة اإلیرادات وتقلیص النفقات.
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 في التربیة والتعلیم العالي .9

الرسمي المدرسي والجامعي وتشجیع مشاركة الشّباب في الحیاة تعزیز التّعلیم  •

 العامّة.

تحدیث وتوحید المناھج الدراسیّة لمواكبة العصر وربطھا بسوق العمل وأھداف  •

 التنمیة المستدامة.

ین البیئة استكمال برنامج إنشاء مجمّعات وأبنیة مدرسّیة وجامعیّة مالئمة لتأم •

 ال سیّما في المناطق النائیّة واألقضیّة األكثر تھمیشاً. ،منةآالسّلیمة، حاضنة و

 .  نتاجباإلوربطھ  تعزیز دور التّعلیم المھني والتّقني •

  

 في الثقافة .10

إنجاز مشاریع القوانین التي تواكب القطاع الثّقافي السیّما مشروع قانون حمایة  •

تعزیز االنتاج و القانونيومشروع قانون اإلبداع واآلثار  التراثیّةاألبنیة والمواقع 

 .الفني واألدبي

 

  اإلعالمفي   .11

د لإلعالم والتّ  • واصل المكتوب والمرئي إعداد مشروع قانون حدیث موحّ

بتكار والمعرفة الحفّز ایوالتعبیر الرأي وة قمي یحمي حریّ والمسموع والرّ 

ویضمن حقوق العاملین في القطاع، ووضع إطار تنظیمي حدیث الرقمیّة 

كما وإعادة النّظر بدور جتماعي، الة وشبكات التواصل االرقمیّ ات للمنصّ 
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وتفعیل دور المجلس الوطني لإلعالم المرئي وھیكلیّة وزارة اإلعالم 

 والمسموع.

  

  في الریّاضة .12

توجیھ وتفعیل طاقات ومواھب الفتیة والشباب والریاضیین اللبنانیّین عموماً  •

  نصھار.الوتحفیزھم على التالقي وایاضیّة لتنمیة حس المواطنة والروح الر

  

  

   ،دولة الرئیس

  ،حضرة النواب الكرام

  

غترابیة كجسر تواصل وتعاون إلة اي للثروور األساسّ على الدّ تؤكّد الحكومة 

ة المنتجة في قتصادیّ الستثمار في القطاعات االوكمصدر ل ،ةمع المجتمعات المعنیّ 

ة قتصادیّ اة ة في مجاالت تنمویّ وأیضاً لتوفیر الخدمات والمساعدات النوعیّ  ،لبنان

ختصاصھ امجال  يغتراب كل فالین في االلبنانیت وااللبنانیة مختلفة من قبل واجتماعیّ 

  وخبراتھ. 

  

 ،تأسیس قاعدة معلومات عن المواطنات والمواطنین المقیمین في الخارج

  لتحقیق الغایة المنشودة .فارات معھم وتفعیل عمل السّ 
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أعضاء الصدیقة وكذلك الدول والشقیقة ة الدول العربیّ كثیف التواصل مع ت

ة العمل بغیّ  ،ةة المعنیّ اإلقلیمیّ وولیة الدّ والھیئات لمنظمات واولي، عم الدّ مجموعة الدّ 

  ة. ودولیّ ة ستقرار لبنان ضرورة إقلیمیّ اعتبار أن اب ،للبنانة كافّ على توفیر أوجھ الدعم 

  

اع الرأي والقرار تجھ الى صنّ ة بأوجھھا المتعددة، التي تّ ة العامّ تفعیل الدبلوماسیّ 

عاون بین لبنان وھذه تفي المجتمعات المختلفة لبناء وتعزیز جسور تواصل و

ة في ھذه الدبلوماسیّ  إنّ  .كافةالمجاالت ة في اللبنانیخدمة للمصالح ، وذلك المجتمعات

ال بل  ،ة للبنانمختلفة تساھم في دعم وتعزیز دور الدبلوماسیة الرسمیّ صیغ وأشكال 

   ة.تنا الرسمیّ ل دور دبلوماسیّ تكمّ 

 

  

   ،دولة الرئیس

  ،حضرة النواب الكرام

  

ة لتزام بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئیس الجمھوریّ الر االحكومة تكرّ  إنّ 

ار المشتعلة ال یزال بمنأى عن النّ  ائر بین األلغامسالعماد میشال عون من أن لبنان ال

كھ بسلمھ األھلي. من ھنا وتمسّ  اللبنانيعب حولھ في المنطقة بفضل وحدة موقف الشّ 

حترام میثاق جامعة الدول اة ملتزمین بتعاد لبنان عن الصراعات الخارجیّ اضرورة 

تقوم على ة مستقلة عتماد سیاسة خارجیّ اة الثامنة منھ مع وبشكل خاص المادّ  ،ةالعربیّ 

حفاظاً على الوطن ساحة سالم واستقرار  ،مصلحة لبنان العلیا واحترام القانون الدولي

 ،. وستواصل الحكومة بالطبع تعزیز العالقات مع الدول الشقیقة والصدیقةوتالق
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ادة حترام المتبادل للسیّ الوروبي في إطار األحاد اتّ الأكید على الشراكة مع اوالتّ 

والتزامھا  ،ةولیة كافّ تؤكد على احترامھا المواثیق والقرارات الدّ  كما أنھا .ةالوطنیّ 

حدة ات األمم المتّ عم لقوّ وعلى استمرار الدّ  1701الرقم  الدّولي قرار مجلس األمن

  العاملة في لبنان. 

  

ر مقاومة في لو جھداً ولن نوفّ و اإلسرائیلي فإننا لن نأمع العدّ  أما في الصراع

ا یزل یطمع  ،ةة محتلّ من أراض لبنانیّ سبیل تحریر ما تبّقى  وحمایة وطننا من عدو لمّ

وذلك استناداً الى مسؤولیة الدولة ودورھا في  ،ةتنا الطبیعیّ ابأرضنا ومیاھنا وثرو

د الحكومة على تؤكّ  .المحافظة على سیادة لبنان واستقاللھ ووحدتھ وسالمة أبنائھ

من قریة  اللبنانيواجب الدولة وسعیھا لتحریر مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء 

أكید على الحق للمواطنات وللمواطنین تّ الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع ال

 يعتداءاتھ واسترجاع األراضاحتالل اإلسرائیلي ورد الین في المقاومة لاللبنانی

  المحتلة. 

  

لم األھلي ومقتضیات العیش المشترك ون في المحافظة على السّ اللبنانیلقد نجح 

رغم الحروب واألزمات التي اجتاحت كامل المحیط، وفي اإلصرار على اعتماد 

 .ةل بعالقاتنا العربیّ أي بالنفس عن السیاسات الى ٌتخِ الحوار سبیالً لحل الخالفات والنّ 

 ،ستور المنبثق عنھافاق الطائف) والدّ اق الوطني (اتّ وثیقة الوف د أنّ الحكومة تؤكّ  انّ 

وازن الوطني ي للتّ لم األھلي والحافظ األساسّ ستقرار والسّ الھما أساس الحفاظ على ا

  ة. اظم الوحید للعالقات بین المؤسسات الدستوریّ والنّ 
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 مكافحة في ةاألمنیّ  ساتوالمؤسّ  الجیش حول لتفافالا الحكومة تلتزمكما 

 اإلرھاب  ة.وشبكات التجسس اإلسرائیلیّ 

  

ة في المیاه إنّ لبنان المصمّم بموقف واحد على الحفاظ على ثروتھ النفطیّ 

صة بلبنان، یدرك أطماع العدو االسرائیلي لة الخاة والمنطقة االقتصادیّ البحریّ 

ة الحدود البحریّ ك بمبدأ ترسیم عدي على ھذه الثروة، یتمسّ وادعاءاتھ ومحاوالتھ التّ 

حفاظاً على ثروتھ وحقوقھ  ،لتثبیت حدوده ،ةوفقا للقوانین واألعراف والمعاییر الدولیّ 

  .كاملة

  

 فإنّ ھذا ،ة یتوجب علینا حمایتھامادة استراتیجیّ  ماوبما أنّ الغاز والنفط ھ

ات والمیاه ة والجویّ القوات البحریّ عزیز قدرات یتطلب ت ة لیصار الى حمایة المنصّ

  . الخالصة ةقتصادیّ الا ة والمنطقةاإلقلیمیّ 

  

ة، تؤكد حرصھا على جالء حترامھا القرارات الدولیّ انطالقاً من ا ،الحكومة إنّ 

وستتابع  ،ھید رفیق الحریري ورفاقھغتیال الرئیس الشّ االحقیقة وتبیانھا في جریمة 

إلحقاق الحق والعدالة بعیداَ عن أيّ  ت مبدئیاً ئنشأة بلبنان التي مسار المحكمة الخاصّ 

  وبما ال ینعكس سلباَ على استقرار لبنان ووحدتھ وسلمھ األھلي. ،نتقاماتسییس أو 

  

ستضاعف الحكومة  ،ختفاء اإلمام موسى الصدر وأخویھ في لیبیااوفي جریمة 

ة للمتابعة بھدف جنة الرسمیّ وستدعم اللّ  ،عدجھودھا على كل المستویات والصّ 

  تحریرھم وعودتھم سالمین.
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لتزاماتھ التي أعلن عنھا اولي للوفاء بوستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدّ 

أكید على كل ما عبّر ة، بالتّ في مواجھة أعباء النزوح السوري واحترام المواثیق الدولیّ 

ضوع من التجاذب السیاسي لما والم ة بوجوب إخراج ھذاة رئیس الجمھوریّ عنھ فخام

مع اإلصرار على أن الحل  ،عتباراھ مصلحة لبنان التي یجب أن تكون فوق كل فی

ندماجھم أو اورفض أي شكل من أشكال  ،الوحید ھو بعودة النازحین اآلمنة الى بلدھم

وتجدد الحكومة ترحیبھا بأي مبادرة إدماجھم أو توطینھم في المجتمعات المضیفة. 

  العادة النازحین السوریین الى بالدھم. 

  

من قرار مجلس الوزراء  13تلتزم الحكومة تطبیق الفقرة  ،الى ما تقّدم استناداً 

 نازحینالشؤون دولة لالالذي نصّ على الطلب من وزیر  21/10/2019تاریخ  1رقم 

 ،ھا خالل مھلة شھر من تاریخ رفعھاقرارإلرفع ورقة سیاسة ملف عودة النازحین 

المجتمع الدولي من أجل عودة آمنة  حضّ المتاحة لخاذ اإلجراءات والوسائل تّ ا علىو

لھا عبائھم التي تتحمّ أل كلفة والمساھمة أكثر في تحمّ  ،ازحین الى بالدھموكریمة للنّ 

وزارة الى على أن توكل مھام وزارة الدولة لشؤون النّازحین أكید وھنا نعید التّ ولة. الدّ 

   .جتماعیّةالالشؤون ا

  

مسك بحق العودة والتّ  ،وطینلتّ لستور الرافضة الحكومة أحكام الدّ  تلتزم

كما سنعمل مع الدول الشقیقة والصدیقة إلیجاد حل ألزمة تمویل وكالة  ،للفلسطینیین

- اللبناني، ونواصل تعزیز الحوار )االنروا( ینئین الفلسطینیّ جغوث وتشغیل الال
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ون، اللبنانیوھو ما ال یقبلھ  ،راتفیھا من توتّ  لمات ما یحصالفلسطیني لتجنیب المخیّ 

  ة الموحدة.اللبنانیاستناداَ الى وثیقة الرؤیة 

  

حدة من م المتّ تلتزم الحكومة بالمضي قدماً لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة لألمّ 

ة قتصادیّ الواعتماد مقاربة مترابطة لألبعاد ا ،ةخالل دمجھا بالخطط والبرامج الوطنیّ 

  ).2030ة (خطّ ة ة والبیئیّ جتماعیّ الوا

  

ة االنسان إنشاء اكادیمیّ بستعمل الحكومة على تحقیق مبادرة فخامة الرئیس 

م المتحدة، ة لألمّ ة العامّ خذتھ الجمعیّ القي والحوار في لبنان بعد القرار الذي اتّ للتّ 

ة لھذه الغایة جماع واستكمال كافة اإلجراءات القانونیّ إ، بشبھ 2019أیلول  16بتاریخ 

  دول.  الرامیة الى إنشائھا من قبل عشر ةة الدولیّ تفاقیّ الالتوقیع على افور إنجاز 

  

عدیالت واصالحات على قانون تعلى إدخال أخیراً ولیس آخراً ستعمل الحكومة 

  .نتخابات النیابیّةالا

  

   ،دولة الرئیس

  ،حضرة النواب الكرام

  

الذي  اللبنانيعب ھ مباشرة تحت قبة البرلمان الى الشّ توجّ أن أیضاً أاسمحوا لي و

وأن أعاھده على  هوأحفاد ھومصیر أبنائ هیسمعنا الیوم بقلق وخوف على مصیر

  . لتزامنا بكل فقرة من بیاننا الوزاريا
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ود لى إجراءات استثنائیة وتضافر جھإنّھ ظرف استثنائي یعیشھ الوطن ویحتاج ا

  ."مواجھة التحدیات"حكومة حكومتنا ھي  :مواجھة المرحلةلالجمیع 

  

             وهللا ولي التوفیق 
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