
دولتـنا دولة
من األول وجديد 
برنامج حزب الكتلة الوطنية

ضبط عجز الخزينة إلى حدود 4 % خالل 3 سنوات، 
وتصفير عجز الكهرباء خالل سنتين، وترشيد سياسة 

التوظيف في القطاع العام.
تحديد خسائر مصرف لبنان وإصالحه وإعادة توجيه دوره إلى مهمته 
الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على إستقرار النقد والسالمة المالية 

للقطاع المصرفي، والتوّجه إلى تحرير تدريجي لسعر الصرف.
إصالح القطاع المصرفي عبر تشجيع الّدمج، وحماية صغار المودعين 

وتأمين الحاجات التمويلية للمواطن واالقتصاد.

ورش النهوض 

خلق 30 ألف فرصة عمل سنويًا عبر خّطة إستثمارية في 
قطاعات الصناعة الغذائية، صناعة األدوية، الخدمات 

الرقمّية، واإلبداعّية والسياحّية.
تمويل قطاعات اإلنتاج عبر صناديق مكّونة من الودائع في لبنان 

باإلضافة إلى رؤوس أموال من اللبنانّيين في الخارج ووكاالت     
التنمية العالمية.

إنشاء »صندوق بلدي محّلي مستقل« لتنمية اإلقتصاد المناطقي 
وفق الميزات المحّلية وتشجيع التعاون بين البلديات.

إنشاء مناطق إقتصادية متخّصصة )ذكاء إصطناعي/إقتصاد رقمي...( 
لتحفيز اإلبداع والصادرات.

اإلقتصاد الجديد

طلب مساعدة قضائّية من األمم المّتحدة للتحقيق في 
تفجير المرفأ.

التعاون مع الهيئات الدولية لتجميد حسابات الفاسدين واألموال 
المنهوبة التي ُأخِرجت من لبنان.

منع أي سياسي لبناني من المشاركة في المناقصات أو أّي عملّية شراء 
عام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

حصر إختصاص المحكمة العسكرية بالجهات والمواضيع التي         
أنشئت ألجلها.

فرض إستقاللية القضاء وتعزيز أجهزة الرقابة.

زمن العدل

تنفيذ برنامج »أفعال« لمكافحة الفقر المدقع عبر تحويالت 
نقدّية مباشرة.

تأمين تغطية صّحية شاملة عبر البطاقة الصّحية اإللزامية.
تفعيل تحفيزات ضريبّية على اإليجارات والرسوم للحد من الشقق 

السكنّية الشاغرة.

ترسيخ التوأمة بين المدارس الخاّصة والرسمّية.

منبت لإلنسان

تمثيل أحد الجنسين بنسبة 50 % في الترشيح                     
لإلنتخابات البلدّية والنيابّية وفي التعيين للمناصب الوزارّية     

واإلدارّية من الفئة األولى.
حّق األم اللبنانّية بمنح جنسّيتها ألوالدها.

منع زواج القاصرات ومكافحة العنف ضد المرأة.

موطن للنساء

وضع استراتيجّية دفاعّية تقوم على تسليح نوعي للجيش 
من المصادر المتاحة كافة.

حصر السالح في يد القوى المسّلحة الشرعّية اللبنانّية.
فرض األمن وهيبة القانون على األراضي اللبنانّية كافة.

تحييد لبنان عن الصراعات اإلقليمّية واإلقليمّية-الدولّية وتفعيل 
دبلوماسّية ناشطة تعيد له دوره الريادي، وتعمل على فّك عزلته.

وضع خطة جّدية وإنسانّية دولّية مع القوى الفاعلة لتأمين عودة    
الّنازحين الّسوريين.

تأكيد حق العودة لاّلجئين الفلسطينّيين ورفض الّتوطين.

التحييد سيادة

إقرار مشروع قانون مدني لألحوال الشخصّية.
إنشاء مجلس الّشيوخ.

توسيع صالحيات هيئة اإلشراف على اإلنتخابات وزيادة إمكاناتها 
البشرية واللوجستية.

تخفيض سّن اإلقتراع إلى الـ18.

لبنان طائفتي

تعزيز المشاركة المحّلية في إدارة شؤون المناطق                    
والبلدات عبر الاّلمركزية اإلدارية والمالية وإنشاء مجالس          

األقضية المنتخبة.
ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات عبر إلزام 

المؤّسسات العاّمة كافة بنشرها تلقائيًا على مواقعها.

القرار ألهل القرار

              )5Gتنفيذ برنامج التحويل الرقمي )اإلنترنت السريع والـ
إنترنت لكّل منزل ومؤّسسة.

توسيع صالحيات البلديات في المجال المالي والتنموي ومكننة 
الخدمات اإلدارية.

تطبيق برنامج النقل العام السريع بالتعاون مع المؤّسسات الدولية.
تفعيل خطة مناطقية لمعالجة النفايات ترتكز على الفرز والتدوير بداًل 

من المحارق، وتطوير الطاقات الخضراء.
تحديث شبكة توزيع المياه وترشيد إستهالكها واستعمال تقنّيات     

الرّي الحديثة.

ُمدن الغد... أرياف المستقبل

للمزيد من المعلومات
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REBUILDING OUR NATION 
ALL OVER AGAIN
THE NATIONAL BLOC’S PROGRAM 

FOR MORE INFORMATION
Represent one of the two genders by 50% in  
municipal and parliamentary candidacy, as well as in  
ministerial portfolios and first category administrative positions.
Right of Lebanese women to pass on their nationality to      
their children.
Prevent the marriage of minors and fight violence against women.

A WOMEN’S NATION

Develop a defense strategy by equipping the army              
with high-quality weapons from all available sources. 
Limit arms in the hands of Lebanese legitimate armed forces.
Enforce security measures and impose the rule of law on all the 
Lebanese territory.
Adopt Lebanon’s neutralization from all regional conflicts and 
pursue an active diplomacy that restores its leading role and 
breaks out its isolation.
Set up an international humanitarian and carefully devised plan 
with relevant actors to ensure the return of Syrian refugees.
Reaffirm the right of Palestinian refugees to return to their land 
and refuse their resettlement inside Lebanon.

A NEUTRALIZED 
SOVEREIGN STATE

Approve a draft law for a Personal Status civil code.
Establish the Lebanese Senate.
Broaden the powers of the Election Supervisory Body and 
increase its human and logistical capabilities.
Lower the voting age to 18 years. 

LEBANON IS MY IDENTITY

Promote local participation in managing the 
affairs of regions, cities, and villages through 
administrative and financial decentralization and establish 
elected councils for Cazas.
Ensure citizens’ rights to access information by obliging all 
public institutions to automatically post it on their websites.

POWER TO THE PEOPLE

Implement the digitization program (high-speed 
Internet and 5G) and supply Internet access to 
every home and institution.
Expand the prerogatives of municipalities in financial and 
developmental areas and automate administrative services.
Execute a rapid public transport program in cooperation with 
international institutions.
Set up a regional waste treatment plan based on sorting      
and recycling instead of adopting incinerators and develop 
“green energies”.
Upgrade the water supply network, rationalize consumption, 
and use modern irrigation techniques.

SMART CITIES, 
SUSTAINABLE VILLAGES

Limit the budget deficit to 4% within 3 years, cut 
the electricity deficit to zero within 2 years and 
rationalize the public sector employment policy.
Overhaul and enumerate the losses of “Banque du Liban”, 
redirect its focus back to its core mission of maintaining 
currency stability and financial soundness in the banking sector, 
and gradually adopt a floating exchange rate. 
Reform the banking sector by encouraging consolidation, 
protecting small depositors, and ensuring the financial needs 
of citizens and the economy are met.

THE RECOVERY

Create 30,000 job opportunities every year through 
an investment plan in food and pharmaceutical 
industries and in the digital, creative, and tourism sectors.
Finance production sectors with funds from deposits 
in Lebanon and capital from Lebanese expatriates and 
international development agencies.
Establish an independent municipal credit fund to develop 
Lebanon’s regional economy according to local characteristics 
and foster cooperation between municipalities.
Set up special economic zones (artificial intelligence, digital 
economy...) to drive innovation and increase exports. 

ECONOMY OF TOMORROW

Call for judicial assistance from the United Nations 
in the Beirut Port Explosion investigation.
Cooperate with international bodies to freeze the accounts of 
corrupt officials and recoup embezzled funds that have been 
transferred abroad.
Prevent any Lebanese politician from taking part in any tender 
or public procurement, whether directly or indirectly.
Limit the Military Tribunal jurisdiction to the individuals and 
purposes it was designed for.
Impose the independence of the judiciary and strengthen 
oversight agencies.

TIME OF JUSTICE

Implement the AFAAL program to fight extreme 
poverty through direct cash transfers.
Secure universal health insurance coverage using a system that 
utilizes mandatory, state-issued Healthcare Cards.
Introduce fiscal incentives regarding rents and fee payments to 
reduce the number of vacant residential apartments.
Reinforce twinning projects between private and public schools.

HOME OF THE PEOPLE
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