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الكّتاب

 لما بو كروم، سابين سالمة، ميشال عسال وفادي
*الجردلي

*المؤلف الرئيسي

نود أن نشكر السيدة كالرا ابو سمرا والسيدة سهى 
سلمان على تصميم هذا المستند.

شكر وتقدير
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لم يتلقَّ مركز K2P  أي تمويل بغية تطوير هذا المستند الذي هو جزء 
من سلسلة

K2POSITION4POLITICALPLATFORMS

االقتباس

الّتمويل
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تحديد جدول زمني

 استخدام مؤشرات
قابلة للتقييم

التمثيل والشمولية

توقيت نشر البرنامج

موضوع الصحة

المواضيع ذات األولوية

امكانية الوصول للبرنامج

تعريف المشكلة

تحديد االهداف

تحديد الموقف

تقديم خطط عمل
واضحة

من المتوقع أن يقدم المرشحون لالنتخابات البرلمانية، برامج انتخابية قابلة للتنفيذ، متاحة للجميع وجديرة بالثقة، 
بحيث تستجيب الحتياجات الناس وتوقعاتهم. إذ ُتقّدم البرامج االنتخابية للمواطنين عامة إلبالغ قراراتهم وجذب 
أصواتهم في األنظمة الديمقراطية. فهي توفر أداة لرصد مدى التزام األحزاب السياسية بوعودها وخططها، 

إضافة إلى اّنها تسمح بالمساءلة.
إن مركز ترشيد السياسات )K2P( في الجامعة األمريكية في بيروت يجد في االنتخابات البرلمانية لعام 2022 في 
لبنان فرصًة لتسليط الضوء على أهمية صنع السياسات المستنيرة باألدلة، إلى جانب تغيير ثقافة االعتماد على 

المحسوبية والشخصيات إلى االعتماد على البرامج االنتخابية الممنهجة التي يمكن للناخبين استخدامها بموضوعية 
لتوجيه خياراتهم في التصويت.وفي هذا الصدد، أعّد مركز K2P دلياًل تسترشد به األحزاب السياسية والمرشحون 
المستقلون في وضع البرامج االنتخابية. وقد تّم تحويل الدليل إلى أداة تهدف لمراجعة وتقييم البرامج االنتخابية 
في لبنان. يقدم مركز K2P أدناه تقييًما للبرامج االنتخابية المنشورة قبل االنتخابات النيابية للعام 2022 في لبنان. 

الهدف من ذلك هو تقييم مدى تضمن البرامج االنتخابية لخطط عمل مدّعمة باألدلة وتستجيب الحتياجات الناس 
والقضايا الملّحة ومتوفرة للناخبين. كما يهدف أيًضا إلى استكشاف مدى امكانية المواطنين استخدام هذه البرامج 

لتوجيه خياراتهم في التصويت. وهو يسمح بالمساءلة من خالل مراقبة مدى إمكانية قيام األحزاب السياسية 
والمرشحون المنتخبون، بترجمة أهدافهم وخطط أعمالهم، إلى تشريعات وسياسات. يمكن لهذا التقييم أن يحدد 

الثغرات في البرامج االنتخابية و بالتالي إبالغ األفراد واألحزاب المنتخبين بكيفية تعزيز خطط عملهم وفقًا لذلك 
.يعتمد هذا  التقييم على مجموعة مؤلفة من 12 معياًرا، موجودة في األسفل:

تمهيد
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الجماعات البديلة/المعارضة األحزاب التقليدية

أجري التقييم على 20 برنامجا قامت بنشرها األحزاب التقليدية والمعارضون 
حتى التاسع من أيار 2022. من بين 20 برنامًجا انتخابًيا منشوًرا، قد تم نشر 

11 برامًجا من قبل الجماعات المعارضة بينما تم نشر 9 من قبل األحزاب 
التقليدية. اثنين من البرامج المنشورة لم يتم تقييمها ألنها تضمنت فقط 
ملخص عن البرنامج االنتخابي الكامل، كما أننا لم نتمكن من الوصول إلى 

البرامج االنتخابية الكاملة للالئحة أو للحزب )شمالنا وحليمة قعقور(.

حزب الحوار الوطني	 
كتلة اللقاء الديمقراطي )الحزب التقدمي  	 

        االشتراكي(
التيار الوطني الحر	 
الكتائب اللبنانية	 
كتلة التنمية والتحرير ) حركة أمل(	 
القوات اللبنانية	 
كتلة الوفاء للمقاومة	 
حزب الوطنيين األحرار	 
الحزب السوري القومي االجتماعي	 

بيروت مدينتي   	   
منتشرين                                             	   
الكتلة الوطنية	   
مواطنون ومواطنات في دولة 	   
تقدم	   
لوطني	   
بيروت التغيير	   
مرصد شعبي	   
لحقي	   
سوا للبنان	   
بيروت تقاوم	   
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ان متوسط النتائج هو  8.9 نقطة  من أصل 15 والتي تمثل النتيجة 
األعلى. يمكننا اعتبار متوسط جودة البرامج االنتخابية بأنها معتدلة، 

وقد تبّين بأن حاصل النتائج لألحزاب المعارضة جاءت أعلى بقليل من 
تلك لألحزاب التقليدية.

نتائج التقييم
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كما يظهر في الرسم البياني أعاله، سجلت البرامج درجات عالية في معظم المعايير باستثناء االستخدام الواضح 
لألدلة والبراهين العلمية وتوفير الجدول الزمني والمؤشرات القابلة للقياس

تحديد األهداف و الموقف: قدمت جميع البرامج أهداًفا، وكان لها موقفًا من مختلف القضايا والمواضيع 	 
المتناولة.  

• المواضيع ذات األولوية: تناولت غالبية البرامج )18/20( المواضيع ذات األولوية عبر القطاعات، كما خّصصت 
معظم البرامج )13/20( قسًما منفصاًل عن الصحة واعتبرته ذات أولوية.

• إمكانية الوصول للبرنامج وتوقيت النشر: فيما يتعلق بإمكانية الوصول، كان من السهل الوصول إلى ثمانية 
عشر برنامًجا )18/20( )منشورة عبر اإلنترنت على مواقع الحزب أو منصات التواصل االجتماعي(، في حين أن 

البرنامجين اللذين لم يتم الوصول إليهما بسهولة، كانا ينتميان إلى األحزاب التقليدية )حركة أمل و التيار الوطني 
الحر(. وقد تم نشر معظم البرامج قبل 4 أسابيع من موعد االنتخابات، مما أتاح وقًتا كافًيا للناس، للوصول إليها 

والتفاعل معها.

• التمثيل والشمولية: تناولت غالبية البرامج )17/20( القضايا المتعلقة بفئات محددة ومستضعفة في المجتمع، 
بما في ذلك الشباب والنساء، ذوي االحتياجات الخاصة، العمال األجانب، كبار السن، األطفال، السجناء والالجئين. 

وكانت القضايا المتعلقة بالمرأة، هي الموضوع األكثر تناواًل في جميع هذه البرامج، بما في ذلك تحسين مشاركة 
المرأة في الحياة السياسية وحق المرأة في منح الجنسية اللبنانية ألوالدها.

• خطط العمل: قدمت البرامج بأغلبّيتها خطط عمل )16/20(. ومن أصل 16 برنامًجا مقدًما لخطط العمل، سّتة 
منهم قدمت خطًطا مفصلة ومشروحة )لحّقي، منتشرين، الكتلة الوطنية، سوا للبنان، القوات اللبنانية وحزب 

الكتائب(. 

• تعريف المشكلة: من أصل 20 برنامًجا انتخابيا، قدم 11 منهم تحديدا للمشكلة. في حين إثنين من البرامج 11 
قدموا تحديًدا مفصاًل للمشكلة وقد كان مسنًدا بدليل ) الكتلة الوطنية وسوا للبنان (.  

• إستخدام البراهين العلمية: في غالبية البرامج، لم يتم استخدام األدلة والبراهين العلمية بشكل صريح في 
تحديد المشاكل وخطط العمل.لم يكن هناك ذكر محدد للبيانات والدراسات.استخدمت خمسة برامج فقط )5/20(، 

األدلة في شكل بيانات، رأي الخبراء ودراسات بحثية محلية. كما اقتصر استخدام األدلة في هذه البرامج بشكل 
أساسي، على قسم تعريف المشكلة، ولم يكن متسًقا عبر جميع الموضوعات ذات األولوية، وبرنامج واحد فقط 

ذكر مصادر األدلة المذكورة.

• الجدول الزمني والمؤشرات القابلة للتقييم :أربعة برامج فقط )الكتلة الوطنية، حزب الكتائب، سوا للبنان، 
وبيروت تقاوم( من بين 20 برنامًجا انتخابًيا، استخدموا مؤشرات قابلة للقياس، وقدم ثالثة منهم فقط جداول 

زمنية. لم يكن استخدام الجداول الزمنية والمؤشرات القابلة للقياس متسًقا عبر جميع الموضوعات. فقّدم حزب 
الكتائب مؤشرات وجداول زمنية قابلة للقياس في قطاع االقتصاد حيث كان يهدف للوصول إلى فائض في الناتج 

المحلي اإلجمالي بنسبة ٪1.5 بحلول عام 2024 وإلى خفض الدين الوطني إلى أقل من ٪90 من الناتج المحلي 
اإلجمالي في خالل أربع سنوات. كما قدمت الكتلة الوطنية أيًضا، مؤشرات قابلة للقياس وجداول زمنية في 

قسم االقتصاد، حيث كانت تهدف إلى تقليل عجز الميزانية بنسبة ٪4 إضافة إلى أنها قّدمت خطًطا قصيرة األجل 
وطويلة األجل. أما “سوا للبنان” فقدمت مؤشرات في معظم الموضوعات إضافة إلى جدول زمنّي في قسم 

اإلقتصاد، حيث يهدفون للوصول إلى معدل عمالة بنسبة ٪80 في سنة 2025. وبيروت تقاوم فقد وضعت هدًفا 
بأن يكون ٪3 من موظفي القطاع العام من ذوي االحتياجات الخاصة.

كما يظهر في الرسم البياني أدناه، سجل البرنامج االنتخابي للكتلة الوطنية أعلى معّدل بين جميع البرامج األخرى، 
حيث سجلت كتلة التنمية والتحرير )حركة أمل( أدنى معدل:.
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الموضوعات الثالثة األولى ذات األولوية التي تناولتها البرامج االنتخابية هي :االقتصاد والصحة والتعليم. نقدم 
أدناه تفاصيل حول الموضوعات ذات األولوية:

االقتصاد: تناولت جميع البرامج موضوع االقتصاد وبالتحديد مسار التعافي، اإلصالحات االقتصادية، البطالة، • 
فرص االستثمار، الّدين العام، صناديق النقد الدولية وإصالح النظام المصرفي.

الصحة: قدم 13 برنامًجا قسًما مخصًصا للصحة و 6 منها ذكرت الصحة دون تخصيص قسًما لها، عدا   • 
برنامًجا واحًدا لم يذكر الصحة إطالًقا.

التعليم: ذكر 12 برنامج من أصل 20 موضوع التعليم، بما في ذلك تعزيز المدارس الحكومية، الجامعة                               • 
اللبنانية  وتطبيق التعليم اإللزامي.

البيئة: تم ذكر موضوع البيئة في 10 برامج من أصل  20 عالجوا القضايا المتعلقة بإدارة النفايات وجودة             • 
الهواء والتخطيط المدني.

النظام القضائي: تمت اإلشارة إلى إصالح النظام القضائي واستقالله في 10 برامج.• 
الالمركزية االدارية: تم ذكر الالمركزية اإلدارية في 9 من أصل  20 برنامًجا.• 
الدولة المدنية: تم ذكر الدولة المدنية في 7  من  أصل  20 برنامًجا.• 
الطاقة: تناولت سبعة برامج موضوع الطاقة بما في ذلك الكهرباء،والمياه، والنفط، والغاز.• 
السياسة الخارجية: تم ذكر السياسة الخارجية في 6 من أصل  20  برنامًجا.• 
مرفأ بيروت: ورد ذكر مرفأ بيروت بما في ذلك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واعادة اعمار المرفأ في 4 من           • 

أصل  20 برنامًجا 
األمن الغذائي: تم ذكره في 4 من أصل 20 برنامًجا.• 
السكن:  ُذكر في أربعة من أصل عشرين برنامًجا.• 

تناول الموضوعات
ذات األولوية
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تحتوي ثالثة عشرة برامج على قسم منفصل مخصص للصحة. بحيث تشمل الموضوعات الصحية األكثر تكراًرا 
التي تناولتها البرامج التغطية الصحية الشاملة، توفر الدواء، البطاقة الصحية،  توحيد صناديق الصناديق الضامنة، 
إصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتعزيز المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية األولية. نقدم أدناه 

الموضوعات الصحية التي تم تناولها وخطط العمل ذات الصلة عند توافرها.

التغطية الصحية الشاملة: ذكرت عشرة برامج التغطية الصحية الشاملة كأحد أهدافها. قدم برنامجان   منهم فقط • 
خطط عمل حول كيفية تحقيق التغطية الصحية الشاملة وهي:

إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة.	 
تحديد الحد األدنى لسلة التغطية الصحية الشاملة.	 
تأمين مصادر تمويل التغطية الصحية الشاملة.	 
تقييم قدرة وزارة الصحة على إدارة التغطية الصحية الشاملة.	 
إشراك القطاع الخاص في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة.	 
دمج الصحة العقلية في خطة التغطية الصحية الشاملة.	 

توفر الدواء: تناولت ثمانية برامج مسألة توفر األدوية وقدمت خطط عمل تشمل:• 
تعزيز اإلنتاج والتصدير المحليين.	 
إقرار قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.	 
تخفيض أسعار األدوية من خالل التشريعات.	 
تنفيذ البطاقة الدوائية وتأمين التمويل لها.	 
إلغاء  الحصرية في استيراد األدوية، مع التقنين في استعمال األدوية المستوردة.	 
تنفيذ نظام إلكتروني يسمح بمراقبة األدوية والحد من بيع األدوية المهربة، المنتهية الصالحية والمزّيفة.	 

البطاقة الصحية: تم ذكر البطاقة الصحية في ستة برامج، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل عنها، باستثناء برنامج واحد • 
ذكر توفير البطاقة الصحية لغير المؤّمن عليهم وتأمين األموال لها وزيادة حصة الصحة من التمويل الحكومي لدعم 

البطاقة الصحية.

تحليل القسم الصحي
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دعم المستشفيات الحكومية :تم ذكر تعزيز المستشفيات الحكومية في ستة برامج وقد أتت خطط العمل • 
على الشكل التالي: 

توفير المزيد من الصالحيات اإلدارية والمالية للمستشفيات الحكومية.	 
بناء مستشفيات حكومية جديدة في المناطق الريفية.	 
إنشاء مستشفى حكومي مركزي في كل منطقة.	 
تعزيز الموارد البشرية والتقنية للمستشفيات الحكومية.	 
إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.	 

إصالح الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي: ذكرت ستة برامج إصالح الصندوق الوطني للضمان • 
اإلجتماعي، كهدف لها. في حين قدم برنامج واحد فقط، خطة عمل إلصالح الصندوق الوطني للضمان 

اإلجتماعي، كجزء من تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتشمل إقرار قانون إلعادة هيكلة الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي، من خالل توسيع القانون ليشمل العاطلين والمتقاعدين، إلغاء الفوارق بين 

الذكور واإلناث، توحيد أموال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، إعادة هيكلة مجلس إدارته وضمان 
استقالليته.

ضمان الشيخوخة: تناولت خمسة برامج هذه المسألة:• 
إقرار قانون التغطية الصحية للمسنين.	 
تأمين التمويل من خالل الضرائب والمساهمات من القطاع الخاص.	 
تعديل قانون العمل لضمان التغطية الصحية من قبل صاحب العمل لموظفيه بعد التقاعد.	 

تعزيز مراكز الرعاية الصحية األولية: البرامج الخمسة  التي ذكرت هذا الهدف مع برنامجين قّدما خطط العمل • 
التالية:

مراقبة جودة نوعية الخدمات المقدمة في المستوصفات.	 
تحويل المستشفيات الصغيرة إلى مراكز للرعاية الصحية األولية.	 
تعزيز مراكز الرعاية األولية لتصبح جزًءا من  شبكة الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة.	 

توحيد الصناديق الضامنة: ذكرت خمسة برامج هذا الهدف دون تقديم خطة عمل مفصلة.• 
تعزيز القوى العاملة للقطاع الصحي: عالجت خمسة برامج هذه المشكلة من خالل:• 

مراقبة أداء العاملين في القطاع الصحي بالتنسيق مع النقابات المهنية.	 
تحسين استبقاء األطباء وتوزيعهم.	 
تحسين استبقاء الممرضات وذلك بتنفيذ التوصيات المقررة والمطلوبة من قبل نقابة الممرضات   	 

والممرضين.   

إعادة تفعيل دور المختبر المركزي لرصد جودة األدوية: ذكر هذا الهدف 3 برامج. • 
الصحة العقلية:  ذكرت  ثالثة برامج مسألة الصحة العقلية، بينما قدم برنامج واحد خطة عمل مفصلة على • 

النحو التالي:
دمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية األولية.	 
تعزيز المستشفيات بما في ذلك المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات الصحة النفسية.	 
اقرار مشروع القانون المقدم بالمرسوم رقم. 9031 في الصحة النفسية.	 
تخصيص تمويل حكومي للصحة النفسية.	 
تمويل وتنفيذ استراتيجية الصحة النفسية.	 
تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.  	 
تغطية أدوية الصحة النفسية.	 

الهيئة الناظمة للقطاع الصحي: ذكر برنامجين إنشاء هذه الهيئة، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.• 
تم تناول صحة المرأة في برنامج واحد قام بذكر توفير المنتجات الصحية المجانية كخطة عمل لهم.  	 
تنظيم المستشفيات الخاصة: ذكر برنامج واحد تنظيم المستشفيات الخاصة دون تقديم مزيد من التفاصيل.• 
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توفر البرامج االنتخابية: لم تكن البرامج االنتخابية  متاحة لجميع المرشحين، ومع ذلك، ومقارنًة مع 2018، لقد • 
تم نشر عدد أكبر من البرامج االنتخابية من قبل االحزاب التقليدية والجماعات البديلة/المعارضة بالمقارنة مع 

المرشحين المستقلين )أشخاص(.   

ال منصة موحدة: ال توجد منصة موحدة تجمع كل البرامج االنتخابية في لبنان. إن توفرهذه المنصة يعد أمًرا • 
في غاية األهمية، ألنه يسهل الوصول إلى جميع البرامج والخطط المشتركة بين األطراف المختلفة، إضافة 

إلى أنه يوفر إمكانية المقارنة ويتيح للمواطنين فرصة اتخاذ قرار مستنير. يتوافق هذا األمر مع نتائج تحليل 
.K2P البرامج االنتخابية لعام 2018 التي أجراها مركز

الموضوعات ذات األولوية: تناولت البرامج االنتخابية ثالث موضاعات ذات أولوية، وهي، االقتصاد والصحة • 
والتعليم. فمقارنة بنتائج تحليل عام 2018، تفوقت قضايا االقتصاد ومسار االنتعاش على قضية البيئة التي 
كانت ذات أولوية في عام 2018 في جميع البرامج االنتخابية، بالرغم من أن البيئة ومسألة إدارة النفايات كانتا 

على رأس أولويات األحزاب المتنافسة في انتخابات 2018، لكنه لم يتم اتخاذ أي تدابير رئيسية لحل مشكلة إدارة 
النفايات.

األهداف وخطط العمل حول الموضوعات ذات األولوية: قدمت البرامج أهداًفا وخطط عمل حول مواضيع • 
ذات أولوية عالية مثل االقتصاد، الصحة، التعليم، الطاقة، النظام القضائي والبيئة. إذ قدمت جميع البرامج 
تقريًبا أهداًفا، ولكنها اختلفت من حيث توفير خطط العمل والنتائج القابلة للقياس، فقدمت بعض المنصات 

خطط عمل مفصلة، بينما اعتمد البعض اآلخر، على شعارات غامضة وغير قابلة للقياس.

األولويات الصحية: أكثرية الموضوعات المذكورة في البرامج تتضمن التغطية الصحية الشاملة، توفر الدواء، • 
البطاقة الصحية،  توحيد صناديق الصناديق الضامنة، إصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتعزيز 

المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية األولية. تمثل هذه القضايا، المسائل األكثر إلحاًحا على مستوى النظام 
الصحي، ولكن تبقى العبرة في تنفيذ األهداف وخطط العمل. إن جدوى خطط العمل المقدمة  موضع تساؤل، 

بحيث لم توفر جميع البرامج مصادر التمويل وخطط العمل التفصيلية للتنفيذ.   

استخدام األدلة: إن األدلة بشكلها البحثي وبمعطياتها البيانية  لم يتم استخدامها بشكل واضح لتحديد • 
المشاكل ووضع خطط العمل إذ يعكس ذلك الحاجة إلى تعزيز ثقافة استخدام األدلة في تطوير هذه البرامج.

المؤشرات القابلة للقياس والجدول الزمني: إن تقديم المؤشرات والجداول الزمنية يزيد من مصداقية • 
البرنامج االنتخابي ويسمح بالمساءلة، ومع ذلك، فإّن غالبية هذه البرامج ال توّفر ما تم ذكره، مما يمكن أن 

يعكس الخوف من االلتزام بالجداول الزمنية والتغيير القابل للقياس من قبل معظم المرشحين.

إمكانية الوصول: يجب أن تكون البرامج االنتخابية متاحة للجميع ويمكن الوصول إليها بسهولة. أما في واقع • 
األمر، لم يكن من السهل الوصول إلى جميع البرامج، خصوًصا تلك التي تخص األحزاب السياسية التقليدية. 

تطرح مسألة إمكانية الوصول إلى البرامج االنتخابية وبشكل أساسي تلك الخاصة باالحزاب التقليدية سؤااًل 
حول مدى قدرة المواطنين على الوصول إلى تلك المنصات، و التأثير في خيارات التصويت وفًقا لذلك. كما 

يعكس ذلك غياب ثقافة نشر البرامج االنتخابية والمناقشات العامة حول هذه البرامج.    

التمثيل: غالبية البرامج  تناولت القضايا المتعلقة بالفئات المهمشة والمستضعفة في المجتمعات، بما في • 
ذلك الشباب والنساء، ذوي االحتياجات الخاصة، المسنين، األطفال، السجناء والالجئين وجعلتها من مواضيعها 

األولوية وخطط عملها. أما الموضوع األكثر تداوال في جميع هذه البرامج، فقد كان في ما يخص قضايا المرأة ، 
ويمكن تفسير ذلك من خالل تزايد النقاشات حول القضايا المتعلقة بالمرأة في لبنان.

توقيت النشر: تم نشرمعظم البرامج قبل 4 أسابيع من موعد االنتخابات، مما أتاح وقًتا كافًيا للناس للوصول • 
إليها والتفاعل معها.

اإلنعكاسات او التأثيرات
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وحدد التقييم أيضا أوجه الثغرات في البرامج االنتخابية خاصًة من 
ناحية االستخدام المحدود لألدلة وعدم وجود مؤشرات قابلة للقياس 

أو جدول زمني محدد. هذه الثغرات في البرامج االنتخابية الحالية 
يمكن أن تكون دافعًا نحو التطبيق الفعال لخطط العمل من خالل 

تقديم جدول زمني محدد وإستخدام البراهين العلمية والتعاون مع 
المؤسسات األكاديمية بعيدًا عن  أي اعتبارات سياسية وحزبية. إن 
التطبيق الفعال للسياسات المدعمة باألدلة ضروري لتحقيق النتائج 

المرجوة على كافة األصعدة وكسب ثقة المواطنين. 

سلط هذا التقييم الضوء على خطط العمل والسياسات الهامة على 
المستويات االقتصادية، الصحية، االجتماعية، البيئية والتعليمية. كما 

أن أهمية ذلك يكون، فيما ستأتي به األحزاب السياسية المنتخبة 
والمرشحين المستقلين عقب انتخابهم، بترجمة الوعود وخطط العمل 

والسياسات المدرجة في برامجهم االنتخابية، إلى أجندات تشريعية 
فعالة. 

المضي إلى األمام
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