مـســودّة
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

الرؤيا :إعادة تموضع لبنان كرسالة للعيش المشترك ونموذج للتنمية المستدامة:
لنمو مستدام
االستفادة من العنصر البشري واإلرث الطبيعي والثقافي للتأسيس ّ
ويعزز االقتصاد التنافسي واالبداع واالبتكار،
مقومات الحياة اليومية ّ
ّ
يؤمن ّ
ويفعل الحوكمة الصالحة.
فيما يو ّ
طد التماسك االجتماعي ّ

الفصل أو الهدف االستراتيجي
المقدمة
الشروط المسبقة

 1تعزيز رأس المال البشري

 2توطيد التماسك االجتماعي

 3التأمين الفعال للخدمات الحياتية

01.07.2015

المبادرات
االستقرار السياسي ،األمن ،السيادة ،الحوكمة (مكافحة الفساد)
 .1التربية (التعليم األساسي ،التعليم العالي ،التعليم المهني والتقني)
 .2األبحاث والتنمية
 .3السياسة الوطنية الشبابية
 .4الوظائف – كمًّا ونوعًّا
 .1الرعاية االجتماعية والتنمية االجتماعية (االطفال ،الشباب ،الراشدون ،األشخاص المعوقون ،العمال االجانب ،السجناء ،المهجرون)
 .2تعزيز المساواة بين الجنسين
 .3الرعاية الصحية والعناية الطبية للجميع
 .4معالجة مشكلة النازحين والالجئين
 .5المواطنة واالحوال الشخصية
 .6التنمية الريفية
 .1المياه (كمية ،نوعية ،االستخدامات المختلفة ،الصرف الصخي)
 .2األمن الغذائي وسالمة الغذاء
 .3الطاقة (كهرباء ،نفط ،طاقة متجددة)...،
 .4االتصاالت والمواصالت (النقل البري والبحري والجوي والنقل العام)
 .5استدامة المدن – المنتزهات العامة والشواطئ ونوعية الهواء
 .6اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
 .7تجنب الكوارث وحسن المواجهة في حال حدوثها

1

مـســودّة
الفصل أو الهدف االستراتيجي

 4تعزيز النمو االقتصادي األخضر

 5المحافظة على اإلرث الطبيعي والثقافي

 6تفعيل الحوكمة الصالحة

 7ترسيخ دور لبنان عربيًّا ومتوسطيًّا ودوليًّا

التطبيق والمتابعة
الخاتمة

01.07.2015

المبادرات
 .1إدارة الدين العام وإصالح المالية العامة – بما فيه اإلصالحات النقدية البيئية
 .2إعادة النظر في النموذج االقتصادي بما فيه االقتصاد األخضر واالستهالك واالنتاج المستدامان
 .3تحسين بيئة العمل
 .4تنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 .5تطوير قطاع المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا
 .6تحديث القطاعات االنتاجية (الصناعة ،الزراعة ،الصناعة الغذائية ،وتنشيط القطاعات اإلبداعية)
 .7تطوير أسواق رأس المال
 .1تعزيز المحميات والمواقع الطبيعية
 .2استعادة التنوع البيولوجي
 .3تأهيل المواقع المشوهة
 .4احترام البحر األبيض المتوسط
 .5المحافظة على المعالم االثرية
 .6إدارة الشؤون الثقافية األخرى
 .1النظام السياسي واإلصالح اإلداري
 .2التنمية البلدية
 .3إنجاز الحكومة االلكترونية
 .4تحديث القوانين ومنهجية اعدادها
 .5إصالح اإلدارة بما فيه الالمركزية اإلدارية
 .6تعزيز القضاء والمحاسبة
 .7إشراك العامة والشفافية  -بما فيه تأمين الولوج إلى المعلومات
 .1تعزيز التمثيل في المحافل الدولية واإلقليمية ،وتفعيل السفارات
 .2المطالبة بحقوق لبنان
 .3المحافظة على قطاع المصارف والتأمين
 .4الترويج لمنتوجات القطاعات اإلنتاجية واإلبداعية ،واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة
 .5تنمية السياحة بما فيه السياحة الريفية والبيئية والطبية
الترتيبات التطبيقية وسبل المتابعة :التنظيم المؤسساتي ،النواحي المالية ،أهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم المتحدة ،المتابعة
الخالصة
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