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Planning for Urban Economic Recovery and Resilience in Beirut

Building Urban Economic Resilience during and after COVID-19
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Diagnostic and Planning Tool 

• The conceptual framework of the tool was developed by UNCDF and informed by the Global Compendium 

of Practices compiled during Phase I

• The tool examines five dimensions of urban resilience:

1. Local business environment (بيئة العمل المحلية)

2. Local labour market (سوق العمل المحلي)

3. Local financial system (النظام المالي المحلي)  

4. Economic governance (الحوكمة االقتصادية)

5. Basic Infrastructure and connectivity (البنية التحتية للخدمات األساسية ومدى التواصلية)

• These five dimensions 5محددات) ) are assessed using 17 indicators (مؤشر17) ,which are subdivided into 63 

quantitative and qualitative variables

• Each indicators measured and scored based on the different sub-indicators using the scoring conversion 

tables presented in the DPT document
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Overall resilience performance of Beirut
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مقياس األداء المخطط له

Desired performance scoring

مقياس األداء الحالي

Current performance scoring 

محدد المرونة والمؤشرات

Resilience area and indicator

RA1:مرونة بيئة العمل  المحلية

RA1: Resilience of local business environment

A B RPI 1-1 :يالتنوع في االقتصاد المحل

RPI 1-1: Local economy diversity

C D RPI 1-2 : درجة االنفتاح والتكامل مع األسواق

الخارجية

RPI 1-2: Openness and external 

markets integration

A D+ RPI 1-3 :ريادة االعمال واالبتكار

RPI 1-3: Entrepreneurship and 

innovation

A B RPI 1-4 :ديةاإلنتاجية والقدرة المالية واالقتصا

RPI 1-4: Productivity, economic and 

financial capacity
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التحسينات المطلوبة

Required improvements

(Prioritizing city investment in the health care and university sectors)تعزيز االستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم داخل المدينة•

(Enhancing youth and female participation in the labor force)تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في القوى العاملة •

((Promoting domestic industryتعزيز الصناعة المحلية •

 Investing (local and national governments))في اقتصاد المعرفة لتعزيز قدرة المدينة على تصدير الخدمات ( بلدية بيروت والحكومة اللبنانية)االستثمار •

in the knowledge economy to enhance the ability of the city to export services)

 ,Beirut Digital District()Expanding the role of business incubators)توسيع دور المناطق الحاضنة لألعمال ومنها منطقة بيروت الرقمية •

including the Beirut Digital District)

Facilitating)بيروتمدينةداخلاألجنبيةالماليةوغيرالماليةوالمؤسساتالمصارفعملتسهيل• the work of foreign banks and financial and

non-financial institutions within the city of Beirut)

Improving)للمدينةالتحتيةالبنيةتحسين• the city’s infrastructure)

Promoting)األخضراالقتصادعلىالمبنياالقتصادياالنتعاشتعزيز• a green economic recovery)
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مقياس األداء المخطط له

Desired performance scoring

مقياس األداء الحالي

Current performance scoring 

محدد المرونة والمؤشرات

Resilience area and indicator

: RA2مرونة سوق العمل المحلي

RA2: Resilience of local labour market

A B : RPI 2-1مرونة سوق العمل

RPI 2-1: Labour market flexibility

C D RPI 2-2 :حرية حركة العمالة

RPI 2-2: Labour mobility

B C+ RPI 2-3 :الحماية االجتماعية للعمالة

RPI 2-3: Social protection of labour
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 ,Introducing programs that reduces youth unemployment rate)استحداث برامج تقلل من معدل البطالة لدى الشباب وخاصة االناث• 

especially females)

 Encouraging the participation of youth, especially)تشجيع مشاركة الشباب وخاصة االناث في القوى العاملة في القطاعات االقتصادية المختلفة • 

females, in the workforce in various economic sectors)

Enhancing)البشريالمالرأسفياالستثمارتعزيز• investment in human capital)

Improving)المدينةداخلالتنقلظروفتحسين• commuting conditions inside the city)

Creating)تلوثاأقللمدينةالظروفتهيئة• conditions for a less polluted city)

 Providing financial incentives to employers who hire)تقديم حوافز مالية ألصحاب العمل الذين يقومون بالتوظيف بشكل رسمي في سوق العمل • 

formally on the labour market )

التحسينات المطلوبة

Required improvements
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مقياس األداء المخطط له

Desired performance scoring

مقياس األداء الحالي

Current performance scoring 

محدد المرونة والمؤشرات

Resilience area and indicator

: RA3مرونة النظام المالي المحلي

RA3: Resilience of local financial system

A C RPI 3-1 :حجم وعمق النظام المالي

RPI 3-1: Size and depth of the 

financial system

B C RPI 3-2 :األداء المالي وسالمته

RPI 3-2: Financial performance and 

soundness

B D RPI 3-3 :الحيز المالي للمدينة

RPI 3-3: City fiscal space

C F RPI 3-4 : صحة النظام المالي واستقراره في

المدينة

RPI 3-4: City financial health and 

stability
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Increasing)ومواطنةمواطن100لكلالمصرفيةالحساباتعددزيادة• the number of bank accounts per 100 inhabitant)

Increasing)بيروتفياألمولةزيادة• financialization in Beirut)

Introducing)الصغيرةالتمويللمؤسساتتشريعاتتقديم• legislation for micro finance institutions)

Restructuring)المصرفيالجهازهيكلةإعادة• the banking system)

Enhancing)والغراماتالرسومفرضعلىبيروتبلديةقدرةتعزيز• the capacity of the Municipality of Beirut to impose taxes and fines)

Improving)للبلديةاالستثماريةالمحفظةتعزيز• the investment portfolio of the municipality)

Diversifying)التمويلمصادرتنويع• the sources of financing)

Promoting)والمساءلةواإلداريالماليالتدقيقثقافةتعزيز• a culture of audit and accountability)

التحسينات المطلوبة

Required improvements
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مقياس األداء المخطط له

Desired performance scoring

مقياس األداء الحالي

Current performance scoring 

محدد المرونة والمؤشرات

Resilience area and indicator

: RA4مرونة الحوكمة االقتصادية

RA4: Resilience of economic governance

A D RPI 4-1 :دةقوة هياكل الحوكمة االقتصادية والقيا

RPI 4-1: Strength of economic 

governance structures and 

leadership

A D RPI 4-2 :نطاق وجودة التخطيط المدني

RPI 4-2: Scope and quality of city 

planning

A D RPI 4-3 :الجهوزية لالستثمار

RPI 4-3: Investment readiness
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Introducing)البلدياتمستوىعلىتشاوريةديمقراطيةعمليةإدخال• a deliberative democracy process at the municipal level)

Enhancing)العامةالمعلوماتإلىالوصولتعزيز• access to public information)

Enhancing)لألزماتواالستعدادالمدنيالتخطيطنظامتعزيز• the city planning system and preparedness to crises)

Enhancing)للبلديةالتنفيذياألداءتعزيز• the executive performance of the municipality)

Reducing)المدينةفيالجديدةالتجاريةاألعمالعلىالبيروقراطيالعبءتقليص• the bureaucratic burden on new businesses in the

city)

التحسينات المطلوبة

Required improvements
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مقياس األداء المخطط له

Desired performance scoring

مقياس األداء الحالي

Current performance scoring 

محدد المرونة والمؤشرات

Resilience area and indicator

: RA5مرونة البنية التحتية للخدمات األساسية ومدى التواصلية

RA5: Resilience of basic infra-structure and connectivity

A C+ RPI 5-1 :وظائفهاتغطية البنية التحتية األساسية و

RPI 5-1: Coverage and functionality 

of basic infrastructure

A A RPI 5-2 :تغطية الخدمات الصحية

RPI 5-2: Health service coverage 

C D+ : RPI 5-3 التربط والتنقل

RPI 5-3: Connectivity and mobility
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(Improving the city’s infrastructure)تحسين البنية التحتية للمدينة• 

 Encouraging private sector participation in)تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص•

the provision of municipal services through public-private partnerships (PPP’s))

(  ( Encouraging a green economic recoveryتعزيز االنتعاش االقتصادي المبني على االقتصاد األخضر •

 Enhancing the capacity of hospitals and clinics to supply health)تعزيز قدرة المستشفيات والعيادات على تقديم خدمات الرعاية الصحية• 

care services )

 Increasing the reliance on PPP’s to supply basic)زيادة االعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير الخدمات العامة األساسية • 

public services )

التحسينات المطلوبة

Required improvements
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مبادئ التخطيط

لكوارث والمشاكل تركز الرؤية البلدية الحالية للمرونة الحضرية على إدارة ا: تعترف بلدية بيروت بضعف أداء بيروت في المرونة الحضرية➢

رية، ولكنها غير مطبقة وتمتلك مدينة بيروت أنظمة فرعية مختلفة مناسبة من الناحية النظ. البيئية بدالً من التركيز على األبعاد األخرى للمرونة

 ً .وليست في طور الممارسة حاليا

مبني على التماسك تهدف خطة المرونة االقتصادية الحضرية إلى تأطير وتنظيم التخطيط على المستوى البلدي استناداً إلى تعريف المرونة ال➢

فئات الضعيفة االجتماعي ومرونة المجتمع من خالل المناهج التشاركية لتطوير المدينة وتنفيذ خططها الحضرية ودعم التدابير التي تفيد ال

.والمهمشة من السكان، بما في ذلك النساء والشباب

ام الفعل وردة إلى اعتماد مقاربات تفاعلية واستباقية للكوارث واألزمات بدالً عن طرق العمل المعتمدة حالياً القائمة على نظتدعو هذه الخطة ➢

.الفعل القصير المدى
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:لكي يتم قبول هذه الخطة من قبل صانعي القرار، يجب تلبية عدد من االفتراضات الرئيسية

.19-يديجب على المجلس البلدي في بيروت اعتماد الخطة المدرجة ادناه كنقطة انطالق ومنصة انطالق لمواجهة تحديات المرونة الحضرية في عصر كوف1.

.  يجب االستعانة بوزارة الداخلية والبلديات عن كثب لتقديم الدعم الالزم لتنفيذ أهداف التخطيط2.

(.ايدال)تتطلب أهداف التخطيط المتعلقة ببيئة األعمال والنظام المالي وأسواق العمل مشاركة هيئة تنمية االستثمارات في لبنان 3.

.هناك حاجة إلى تعاون المصرف المركزي من أجل التنفيذ الناجح لهذه الخطة، ال سيما في مجاالت تطوير األعمال وقدرة الوصول إلى المال4.

نية، دوًرا المدسة من المتوقع أن يلعب خبراء الصناعة، وخاصة من القطاع المصرفي والمالي واألكاديميين من مختلف المجاالت مثل التعمير واالقتصاد والهند5.

.  استشاريًا مهًما خالل المراحل المختلفة لتنفيذ هذه الخطة

هاية تمويل وتشمل هذه الوزارات وزارة المالية التي تساهم في دراسة الوضع المالي للمدينة وفي الن. إن تعاون عدد من الوزارات مع بلدية بيروت أمر مرغوب فيه6.

لعمل، وزارة أخرى ذات صلة هي وزارة االقتصاد والتجارة، التي تراقب حالة الصناعات في المدينة وعالقتها بالعالم الخارجي، ووزارة ا. المخططات الحضرية

.  مجلس النوابالتي تساهم في دراسة سوق العمل واللوائح الداعمة لتحقيق المرونة والصمود ومقترحات القانون إلى 

درة بلدية بيروت قي ويتطلب نجاح قسم من هذه الخطة التعاون وتسهيل مجلس النواب اللبناني لبعض التعديالت في القوانين مرعية اإلجراء مما يسهل العمل البلد7.

.  على اتخاذ بعض القرارات االستنسابية، ولكن المهمة من أجل بناء المرونة الحضرية
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

ةالبشريالموارد

Personnel

RA1:مرونة بيئة العمل  المحلية

RA1: Resilience of local business environment

بلديالالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

المحافظقبلمنوينفذ

ةالموازنمنتمولموازنةإلىيحتاج

السنوية

قدراتيوجدال

لدىذاتية

ولكنالبلدية،

قدراتتوجد

حيثمنمتعهد

ةالبشريالموارد

واالجهزة

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

دموارإلىيحتاج

غيربشرية

لدىمتوفرة

البلدية

بيروتبلدية- خاللاألمدقصير العامةاألشغالتركيزإعادة.1

علىةللمدينالتحتيةالبنيةفي

ياتالمستشفتضمالتياألحياء

التربويالقطاعومؤسسات

اعيقطفياالستثمارتعزيز•

داخلوالتعليمالصحيةالرعاية

Prioritizing)المدينة city

investment in the

health care and

university sectors)

الشبابمشاركةتعزيز•

القوىفيوالمرأة

Enhancing)العاملة

youth and female

participation in the

labor force)

)

المحليةالصناعةتعزيز•

(Promoting domestic

industry)

RPI 1-1 : التنوع

يلفي االقتصاد المح

RPI 1-1: 

Local 

economy 

diversity

بلديالالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

االستثماراتهذهلتوجيه

موازنةإلىيحتاجال

تقدرايتطلبال

ديةبلمنإضافية

بيروت

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

منبشريةموارد

بيروتبلدية

بيروتبلدية-

الوزراءمجلس-

3األمدمتوسط

سنوات

الخارجيةالمساعداتتوجيه.2

الحركةلتطويرلالستثمار

اتالمستشفيحولاالقتصادية

والمدارسوالجامعات

بلديالالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلب

مجتمع

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

منبشريةموارد

بيروتبلدية

بيروتبلدية- خاللاألمدقصير

سنة

نمالبلديةاألراضياستخدام.3

بيةالشعاألسواقاستضافةأجل

والتجارية
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

الموارد

البشرية

Personnel

RA1:مرونة بيئة العمل  المحلية

RA1: Resilience of local business environment

لديالبالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلب

وقدراتمجتمع

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمن

بيروت

بيروتبلدية-

العملوزارة-

األمدمتوسط

سنوات3

فيالعاملةالمؤسساتتحفيز.4

التدريبتوفيرعلىبيروت

أكدوالتللشبابوخاصةالمهني

اإلناثبينالفرصتكافؤمن

والذكور

اعيقطفياالستثمارتعزيز•

داخلوالتعليمالصحيةالرعاية

Prioritizing)المدينة city

investment in the

health care and

university sectors)

الشبابمشاركةتعزيز•

القوىفيوالمرأة

Enhancing)العاملة

youth and female

participation in the

labor force)

)

المحليةالصناعةتعزيز•

(Promoting domestic

industry)

RPI 1-1 : التنوع

يلفي االقتصاد المح

RPI 1-1: 

Local 

economy 

diversity

لديالبالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

منتمويلهايمكنموازنةإلىيحتاج

المانحينخالل

قدراتيتطلب

متعهد

ةأجهزإلىيحتاج

ىلدمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

متوفرةغير

البلديةلدى

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

للنساءالدعمتوفير.5

خاللمنبيروتفيالعامالت

دورومنهامشاريععدة

(للبلديةتابعة)الحضانة

لديالبالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

الموازنةمنتمولموازنةإلىيحتاج

السنوية

قدراتيتطلب

ديةالبلمنذاتية

متعهدوقدرات

مكتب)

(دراسات

ةأجهزإلىيحتاج

ىلدمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

متوفرةغير

البلديةلدى

بيروتبلدية-

ايدال-

األمدمتوسط

سنوات3

يعجملتسويقمنصةإنشاء.6

كهاتمتلالتيوخاصةالمنتجات

تشجيعأجلمنالنساء

المدينةداخلمنالتصدير
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

ةالبشريالموارد

Personnel

RA1:مرونة بيئة العمل  المحلية

RA1: Resilience of local business environment

لبلدياالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

متعهد

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

دموارإلىيحتاج

غيربشرية

لدىمتوفرة

البلدية

بيروتبلدية- 3األمدمتوسط

سنوات

ديةللبلبياناتبوابةإنشاء.1 بيروتبلدية)االستثمار•

صاداقتفي(اللبنانيةوالحكومة

ةالمدينقدرةلتعزيزالمعرفة

الخدماتتصديرعلى

(Investing (local and

national governments)

in the knowledge

economy to enhance

the ability of the city to

export services)

RPI 1-2 : درجة

ع االنفتاح والتكامل م

األسواق الخارجية

RPI 1-2: 

Openness 

and external 

markets 

integration
لبلدياالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

موازنةيحتاجال

قدراتتطلبي

مجتمع

إلىيحتاجال

أجهزة

بلديةمنجديدة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمنجديدة

بيروت

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

لداخاستشاريةدائرةإنشاء.2

مةدائوصلكنقطةتعملالبلدية

قطاعالفيالعاملينالخبراءبين

بيروتوبلديةالخاص

زراءالومجلسقبلمنتنفيذيقرار

منتمولموازنةإلىيحتاج

نيةاللبناللجمهوريةالعامةالموازنة

قدراتيتطلب

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

منبشريةموارد

بيروتبلدية

الوزراءمجلس-

بيروتبلدية-

ايدال-

3األمدمتوسط

سنوات

مركزإنشاءفيالمشاركة.3

علىالتجاريةاألعماللتطوير

دجهولتوجيهالبلديةمستوى

المشورةيقدم)الخاصالقطاع

عىتسالتيللشركاتالقانونية

غيرالسمةمناالنتقالإلى

)الرسميةإلىالرسمية
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

البشريةالموارد

Personnel

RA1:مرونة بيئة العمل  المحلية

RA1: Resilience of local business environment

يسمحالنوابمجلسمنقانون

القرارهذابتنفيذللبلدية

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

تقدرايتطلبال

يةبلدمنإضافية

بيروت

أجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

نمبشريةمواردإلىيحتاجال

بيروتبلدية

النوابمجلس-

دعببيروتبلدية-

القوانينتعديل

اإلجراءمرعية

3األمدمتوسط

سنوات

لروادحلولحزمتوفير.1

فييعملونالذيناألعمال

بيروتمدينة

المناطقدورتوسيع•

ومنهالألعمالالحاضنة

الرقميةبيروتمنطقة

(Beirut Digital

District)

(Expanding the

role of business

incubators,

including the Beirut

Digital District)

المصارفعملتسهيل•

وغيرالماليةوالمؤسسات

نةمديداخلاألجنبيةالمالية

بيروت

(Facilitating the

work of foreign

banks and financial

and non-financial

institutions within

the city of Beirut)

RPI 1-3 : ريادة

االعمال واالبتكار

RPI 1-3: 

Entreprene

urship and 

innovation

وقرارالنوابمجلسمنقانون

الوزراءمجلسمن

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

ذاتية

رغيأجهزةإلىيحتاج

ةالبلديلدىمتوفرة

رغيبشريةمواردإلىيحتاج

البلديةلدىمتوفرة

الوزراءمجلس-

النوابمجلس-

عدببيروتبلدية-

القوانينتعديل

اإلجراءمرعية

المصرف-

المركزي

الماليةوزارة-

ايدال-

التجاريالسجل-

العملوزارة-

التجارةغرفة-

والصناعة

فيوالزراعة

وجبلبيروت

لبنان

3األمدمتوسط

سنوات

االستثمارتشجيع.2

الشركاتفياألجنبي

عبرالمدينةفيالناشئة

الماليةاإلجراءاتمنحزمة
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience area

and indicator
القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

البشريةالموارد

Personnel

RA1:مرونة بيئة العمل  المحلية

RA1: Resilience of local business environment

ديلوتعالوزراءمجلسقبلمنتنفيذيقرار

النوابمجلسقبلمنقانون

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلبال

ةبلديمنإضافية

بيروت

أجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

مواردإلىيحتاجال

بلديةمنبشرية

بيروت

الوزراءمجلس-

النوابمجلس-

والمياهالطاقةوزارة-

نةسخاللاألمدقصير بإنتاجالمتعلقالقانونتعديل.1

نانلبفيالكهربائيةالطاقةوتوزيع

قطاعتنظيمقانون:462رقمقانون)

(الكهرباء

نةللمديالتحتيةالبنيةتحسين•

(Improving the city’s

infrastructure)

بنيالماالقتصادياالنتعاشتعزيز•

األخضراالقتصادعلى

(Promoting a green

economic recovery)

RPI 1-4 : اإلنتاجية

والقدرة المالية 

واالقتصادية

RPI 1-4: 

Productivity, 

economic and 

financial 

capacity

البلديالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

الشراكةخاللمنتمولموازنةإلىيحتاج

والخاصالعامالقطاعينبين

قدراتيتطلب

متعهد

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

مواردإلىيحتاج

رةمتوفغيربشرية

البلديةلدى

- الطاقةوزارة

والمياه

بيروتبلدية-

3األمدمتوسط

سنوات

باءكهرتوليدمحطةفياالستثمار.2

جيبتستالطبيعيبالغازتعملبلدية

نبيالشراكاتينظمالذي48للقانون

قانون)والخاصالعامالقطاعين

العامالقطاعينبينالشراكة

(والخاص

ديلوتعالوزراءمجلسقبلمنتنفيذيقرار

سمجلقبلمناالمربهذاالمتعلقةالقوانين

النواب

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلبال

ةبلديمنإضافية

بيروت

أجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

مواردإلىيحتاجال

بلديةمنبشرية

بيروت

الوزراءمجلس-

النوابمجلس-

الطاقةوزارة-

والمياه

دبعبيروتبلدية-

القوانينتعديل

اإلجراءالمرعية

سنوات5األمدطويل الطاقةلتوليدحوافزتقديم.3

المبانيأسطحعلىالشمسية

كفاالتإدارةمجلسقبلمنتنفيذيقرار

بيروتبلديةمنموازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلبال

ةبلديمنإضافية

بيروت

أجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

مواردإلىيحتاجال

بلديةمنبشرية

بيروت

كفاالتإدارةمجلس-

بيروتبلدية-

نةسخاللاألمدقصير منكفاالتمؤسسةمعالتواصل.4

عالمشاريتمويلعلىالتشجيعأجل

بيروتفيمدنيةال
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

ةالبشريالموارد

Personnel

: RA2مرونة سوق العمل المحلي

RA2: Resilience of local labour market

يحتاجالوزراءمجلسمنقرار

الموازنةمنتمولموازنةإلى

اللبنانيةللجمهوريةالعامة

قدراتيتطلب

مكتب)متعهد

(دراسات

ةأجهزإلىيحتاج

ىلدمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

ىلدمتوفرةغير

البلدية

الوزراءمجلس-

التربيةوزارة-

والتعليم

العملوزارة-

ايدال-

األمدمتوسط

سنوات3

البرامجفيالنظرإعادة.1

حونالشبابلتوجيهالتعليمية

العملسوق

دلمعمنتقللبرامجاستحداث•

وخاصةالشبابلدىالبطالة

Introducing)االناث

programs that reduces

youth unemployment

rate, especially

females)

الشبابمشاركةتشجيع•

لةالعامالقوىفياالناثوخاصة

االقتصاديةالقطاعاتفي

Encouraging)المختلفة

the participation of

youth, especially

females, in the

workforce in various

economic sectors)

: RPI 2-1 مرونة

سوق العمل

RPI 2-1: 

Labour

market 

flexibility
المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلب

وقدراتمجتمع

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

تبيروبلديةمن

بيروتبلدية-

العملوزارة-

األمدمتوسط

سنوات3

العاملةالمؤسساتتحفيز.2

ريبالتدتوفيرعلىبيروتفي

دوالتأكللشبابوخاصةالمهني

اإلناثبينالفرصتكافؤمن

والذكور

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلب

لدىمتوفرةإدارية

البلدية

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

تبيروبلديةمن

النوابمجلس-

المصرف-

المركزي

العملوزارة-

ايدال-

بيروتبلدية-

األمدمتوسط

سنوات3

النوابمجلسمعالتعاون.3

لتشجيعالمركزيوالمصرف

رةالصغيالتمويلمؤسساتعمل

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

البلديةمنذاتية

متعهدوقدرات

(دراساتمكتب)

ةأجهزإلىيحتاج

ىلدمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

ىلدمتوفرةغير

البلدية

بيروتبلدية-

ايدال-

األمدمتوسط

سنوات3

عجميلتسويقمنصةإنشاء.4

هاتمتلكالتيوخاصةالمنتجات

ديرالتصتشجيعأجلمنالنساء

المدينةداخلمن
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

الموارد

البشرية

Personnel

: RA2مرونة سوق العمل المحلي

RA2: Resilience of local labour market

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

البلديةمنذاتية

منسقتعيين)

وقدرات(بلدي

متعهد

ةأجهزإلىيحتاج

ىلدمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

متوفرةغير

البلديةلدى

العملوزارة-

بيروتبلدية-

3األمدمتوسط

سنوات

وإعادةتدريببرامجإنشاء.1

وتبيرمدينةفيللعمالتدريب

رأسفياالستثمارتعزيز•

Enhancing)البشريالمال

investment in human

capital)

داخلالتنقلظروفتحسين•

Improving)المدينة

commuting conditions

inside the city)

تلوثاأقللمدينةالظروفتهيئة•

(Creating conditions

for a less polluted city

)

:RPI حرية2-2

العمالةحركة

RPI 2-2:

Labour

mobility

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

وتبيربلديةمن

بيروتبلدية-

الداخليةوزارة-

والبلديات

االشغالووزارة-

والنقلالعامة

األمدطويل

سنوات5

سياراتدخولمنالحد.2

وتوفيرالمدينةداخلالركاب

يرتوفمعالسياراتلركنأماكن

لمداخعندالركابلنقلحافالت

المدينة

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

وتبيربلديةمن

بيروتبلدية-

الداخليةوزارة-

والبلديات

سيرمفرزة-

بيروت

االشغالووزارة-

والنقلالعامة

ضواحيبلديات-

بيروت

األمدطويل

سنوات5

منالمرورحركةتحسين.3

المدينةوإلى



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

الموارد

البشرية

Personnel

: RA2مرونة سوق العمل المحلي

RA2: Resilience of local labour market

بلقمنتنفيذيوقراراداريقرار

البلديالمجلس

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلبال

بيروتبلديةمن

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمن

بيروت

النوابمجلس-

الماليةوزارة-

الوطنيالصندوق-

االجتماعيللضمان

عدببيروتبلدية-

القوانينتعديل

اإلجراءالمرعية

األمدطويل

سنوات5

ضريبيةحوافزتقديم.1

يقومونالذينالعملألصحاب

رسميبشكلبالتوظيف

ألصحابماليةحوافزتقديم•

فبالتوظييقومونالذينالعمل

العملسوقفيرسميبشكل

(Providing financial

incentives to

employers who hire

formally on the labour

market)

:RPI 2-3

االجتماعيةالحماية

للعمالة

RPI 2-3:

Social

protection of

labour

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

ذاتية

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

متوفرةغير

البلديةلدى

بيروتبلدية- األمدقصير

سنةخالل

للدعمخاصقسمإنشاء-2

االجتماعي
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

البشريةالموارد

Personnel

: RA3مرونة النظام المالي المحلي

RA3: Resilience of local financial system

مجلسقبلمنتنفيذيقرار

الوزراء

منتمولموازنةإلىيحتاج

للجمهوريةالعامةالموازنة

اللبنانية

قدراتيتطلب

وقدراتذاتية

متعهد

أجهزةإلىيحتاج

فيمتوفرةغير

العامالقطاع

اللبناني

مواردإلىيحتاج

رةمتوفغيربشرية

العامالقطاعفي

اللبناني

النوابمجلس-

الوزراءمجلس-

الوزاراتكافة-

5األمدطويل

سنوات

الكترونيةحكومةتطوير.1

زلتعزيالوطنيالصعيدعلى

ياتوالبلدالوزاراتبينالتعامل

الحساباتعددزيادة•

مواطن100لكلالمصرفية

Increasing)ومواطنة the

number of bank

accounts per 100

inhabitant)

بيروتفياألمولةزيادة•

(Increasing

financialization in

Beirut)

لمؤسساتتشريعاتتقديم•

الصغيرةالتمويل

(Introducing

legislation for micro

finance institutions)

:RPI حجم3-1

النظاموعمق

المالي

RPI 3-1:

Size and

depth of the

financial

system

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

ذاتية

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

مواردإلىيحتاج

رةمتوفغيربشرية

البلديةلدى

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

إلكترونيةحكومةتطوير.2

معلللتعامالبلديالصعيدعلى

لتعزيزوالتصاريحالرسوم

حولالوعيونشرالجباية

البلديالعمل

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلب

متوفرةإدارية

البلديةلدى

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

مواردإلىيحتاجال

بلديةمنبشرية

بيروت

النوابمجلس-

المركزيالمصرف-

العملوزارة-

ايدال-

بيروتبلدية-

األمدمتوسط

سنوات3

النوابمجلسمعالتعاون.3

لتشجيعالمركزيوالمصرف

التمويلمؤسساتعمل

الصغيرة
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

ةالبشريالموارد

Personnel

: RA3مرونة النظام المالي المحلي

RA3: Resilience of local financial system

الماليةوزارةمنتنفيذيقرار

بيروتوبلدية

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلب

ذاتية

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

منبشريةموارد

بيروتبلدية

الماليةوزارة-

بيروتبلدية-

الوطنيالصندوق-

االجتماعيللضمان

خاللاألمدقصير

سنة

سدادبمواعيدااللتزام.1

الضرائبمدفوعاتالقروض،

التصاريحوتقديموالرسوم

الضريبية

المصرفيالجهازهيكلةإعادة•

(Restructuring the

banking system)

RPI 3-2 : األداء

المالي وسالمته

RPI 3-2: 

Financial 

performanc

e and 

soundness

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىبحاجة

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

متعهد

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

مواردإلىيحتاج

غيربشرية

لدىمتوفرة

البلدية

بيروتبلدية- 3األمدمتوسط

سنوات

ديةللبلبياناتبوابةإنشاء.2
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

البشريةالموارد

Personnel

: RA3مرونة النظام المالي المحلي

RA3: Resilience of local financial system

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

ذاتية

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

مواردإلىيحتاج

غيربشرية

لدىمتوفرة

البلدية

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

إلكترونيةحكومةتطوير.1

معلللتعامالبلديالصعيدعلى

لتعزيزوالتصاريحالرسوم

حولالوعيونشرالجباية

البلديالعمل

علىبيروتبلديةقدرةتعزيز•

والغراماتالرسومفرض

(Enhancing the

capacity of the

Municipality of Beirut

to impose taxes and

fines)

يةاالستثمارالمحفظةتعزيز•

Improving)للبلدية the

investment portfolio of

the municipality)

RPI 3-3 : الحيز

المالي للمدينة

RPI 3-3: 

City fiscal 

space

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلب

ذاتية

إلىيحتاجال

أجهزة

بلديةمنجديدة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمنجديدة

بيروت

الدوائر)الماليةوزارة-

(العقارية

بيروتبلدية-

خاللاألمدقصير

سنة

التخمينيةاللجانتوحيد.2

الرسومالستيفاءللعقارات

والضرائب

يسمحالنوابمجلسمنقانون

القرارهذابتنفيذللبلدية

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلب

ذاتية

إلىيحتاجال

أجهزة

بلديةمنجديدة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمنجديدة

بيروت

النوابمجلس-

بعدبيروتبلدية-

ةمرعيالقوانينتعديل

اإلجراء

3األمدمتوسط-

سنوات

ويةسنبلديةضريبةفرض.3

البحرشاطئإشغالعلى

بيروتفيالشاغرةوالشقق

يسمحالنوابمجلسمنقانون

القرارهذابتنفيذللبلدية

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

ذاتية

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

مواردإلىيحتاج

غيربشرية

لدىمتوفرة

البلدية

النوابمجلس-

عديلتبعدبيروتبلدية-

المرعيةالقوانين

اإلجراء

المركزيالمصرف-

ايدال-

العدلوزارة-

5األمدطويل

سنوات

الثروةصندوقإنشاء.4

sovereign)السيادية

wealth fund)لمدينة

بيروت



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

البشريةالموارد

Personnel

: RA3مرونة النظام المالي المحلي

RA3: Resilience of local financial system

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

ذاتية

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

مواردإلىيحتاج

غيربشرية

لديةالبلدىمتوفرة

بيروتبلدية-

المركزيالمصرف-

5األمدطويل

سنوات

السنداتسوقاستحداث.1

البلدية

التمويلمصادرتنويع•

(Diversifying the

sources of financing)

ماليالالتدقيقثقافةتعزيز•

والمساءلةواإلداري

(Promoting a culture

of audit and

accountability)

RPI 3-4 : صحة

النظام المالي 

واستقراره في 

المدينة

RPI 3-4: 

City 

financial 

health and 

stability

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

قدراتيتطلب

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

منبشريةموارد

بيروتبلدية

بيروتبلدية- خاللاألمدقصير

سنة

للتدقيقالبلديةإخضاع.2

جهاتقبلمنالدوريالمالي

مستقلة
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

تاريخ

االنتهاء

Comple

tion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilienc

e area

and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

ةالبشريالموارد

Personnel

: RA4مرونة الحوكمة االقتصادية

RA4: Resilience of economic governance

ديةلبليسمحالنوابمجلسقبلمنقانونتعديل

اإلجراءهذابتنفيذبيروت

موازنةإلىيحتاجال

معمجتقدراتيتطلب إلىيحتاجال

منجديدةأجهزة

بيروتبلدية

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمنجديدة

بيروت

النوابمجلس-

عدببيروتبلدية-

القوانينتعديل

اإلجراءالمرعية

متوسط

3األمد

سنوات

المواطنيناستشارة.1

القراراتبشأنمباشرة

لجانعبرالمهمة

المواطنينمنمتخصصة

والخبراتاآلراءذوي

المتنوعة

ديمقراطيةعمليةإدخال•

مستوىعلىتشاورية

Introducing)البلديات

a deliberative

democracy process

at the municipal

level)

إلىالوصولتعزيز•

العامةالمعلومات

(Enhancing

access to public

information)

RPI 4-1  :

قوة هياكل 

الحوكمة 

االقتصادية 

والقيادة

RPI 4-1: 

Strength 

of 

economic 

governan

ce 

structures 

and 

leadership

البلديالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

السنويةالموازنةمنتمولموازنةإلىيحتاج

دمتعهقدراتيتطلب ةأجهزإلىيحتاج

ىلدمتوفرةغير

البلدية

مواردإلىيحتاج

غيربشرية

لدىمتوفرة

البلدية

بيروتبلدية- متوسط

3األمد

سنوات

بياناتبوابةإنشاء.2

للبلدية

الوزراءمجلسقبلمنتنفيذيقرار

العامةالموازنةمنتمولموازنةإلىيحتاج

اللبنانيةللجمهورية

دمتعهقدراتيتطلب إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

منبشريةموارد

بيروتبلدية

الوزراءمجلس-

بيروتبلدية-

ايدال-

متوسط

3األمد

سنوات

إنشاءفيالمشاركة.3

األعماللتطويرمركز

مستوىعلىالتجارية

جهودلتوجيهالبلدية

يقدم)الخاصالقطاع

كاتللشرالقانونيةالمشورة

مناالنتقالإلىتسعىالتي

إلىالرسميةغيرالسمة

(الرسمية
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completi

on date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

الموارد

البشرية

Personnel

: RA4مرونة الحوكمة االقتصادية

RA4: Resilience of economic governance

بيروتبلديةقبلمنتنفيذيقرار

عالتشريهيئةمنالموافقةبعد

واالستشارات

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

تقدرايتطلب

بلدية

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

دىلمتوفرةغير

البلدية

بيروتبلدية-

التشريعهيئة-

واالستشارات

العامةالمديرية)

(العدللوزارة

3األمدمتوسط

سنوات

ديةبلفيللتخطيطقسمإنشاء.1

بيروت

المدنيالتخطيطنظامتعزيز•

لألزماتواالستعداد

(Enhancing the city

planning system and

preparedness to crises)

التنفيذياألداءتعزيز•

Enhancing)للبلدية the

executive performance

of the municipality)

RPI 4-2 : نطاق

وجودة التخطيط 

المدني

RPI 4-2: 

Scope and 

quality of 

city planning
المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

يتطلبال

قدرات

منإضافية

تبيروبلدية

أجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

إلىيحتاجال

بشريةموارد

تبيروبلديةمن

بيروتبلدية- 3األمدمتوسط

سنوات

فياالزماتإلدارةخليةإنشاء-2

بيروتبلدية

فيالمختصةالجهاتمنقرار

والبلدياتالداخليةوزارة

منتمولموازنةإلىيحتاج

والبلدياتالداخليةوزارة

تقدرايتطلب

متعهد

اجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

إلىيحتاجال

بشريةموارد

تبيروبلديةمن

الداخليةوزارة-

والبلديات

3األمدمتوسط

سنوات

التحكمغرفةتشغيلإعادة.3

بيروتمدينةفيالمروري

يسمحالنوابمجلسمنقانون

القرارهذابتنفيذللبلدية

موازنةإلىيحتاجال

يتطلبال

قدرات

منإضافية

تبيروبلدية

اجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

إلىيحتاجال

بشريةموارد

تبيروبلديةمن

النوابمجلس-

دبعبيروتبلدية-

القوانينتعديل

اإلجراءالمرعية

5األمدطويل

سنوات

منالنوابمجلسمعالتعاون.4

تعززالتيالقوانينتعديلأجل

منلبنانفيالبلدياتاستقاللية

ةالالمركزيتعززتشريعاتخالل

االدارية
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completi

on date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

الموارد

البشرية

Personnel

: RA4مرونة الحوكمة االقتصادية

RA4: Resilience of economic governance

المجلسقبلمنتنفيذيقرار

البلدي

منتمولموازنةإلىيحتاج

السنويةالموازنة

تقدرايتطلب

ذاتية

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

متوفرةغير

البلديةلدى

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

علىإلكترونيةحكومةتطوير.1

ومالرسمعللتعاملالبلديالصعيد

شرونالجبايةلتعزيزوالتصاريح

البلديالعملحولالوعي

علىالبيروقراطيالعبءتقليص•

فيالجديدةالتجاريةاألعمال

Reducing)المدينة the

bureaucratic burden on

new businesses in the

city)

RPI 4-3  :

ارالجهوزية لالستثم

RPI 4-3: 

Investment 

readiness

مجلسقبلمنتنفيذيقرار

الوزراء

منتمولموازنةإلىيحتاج

للجمهوريةالعامةالموازنة

اللبنانية

تقدرايتطلب

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

وتبيربلديةمن

الوزراءمجلس-

بيروتبلدية-

ايدال-

3األمدمتوسط

سنوات

مركزإنشاءفيالمشاركة.2

علىالتجاريةاألعماللتطوير

جهودلتوجيهالبلديةمستوى

المشورةيقدم)الخاصالقطاع

إلىىتسعالتيللشركاتالقانونية

الرسميةغيرالسمةمناالنتقال

(الرسميةإلى
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completion

date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

البشريةالموارد

Personnel

: RA5مرونة البنية التحتية للخدمات األساسية ومدى التواصلية

RA5: Resilience of basic infra-structure and connectivity

لوتعديالوزراءمجلسقبلمنتنفيذيقرار

مجلسقبلمناالمربهذاالمتعلقةالقوانين

النواب

موازنةإلىيحتاجال

قدراتيتطلبال

يةبلدمنإضافية

بيروت

أجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

مواردإلىيحتاجال

بلديةمنبشرية

بيروت

الوزراءمجلس-

النوابمجلس-

الطاقةوزارة-

والمياه

عدببيروتبلدية-

القوانينتعديل

اإلجراءمرعية

5األمدطويل

سنوات

مسيةالشالطاقةلتوليدحوافزتقديم.1

المبانيأسطحعلى

تحسين البنية التحتية • 

 Improving the)للمدينة

city’s infrastructure)

تشجيع مشاركة القطاع الخاص• 

في تقديم الخدمات البلدية عبر

الشراكات بين القطاعين العام 

(PPP’s)والخاص 

(Encouraging private 

sector participation in the 

provision of municipal 

services through public-

private partnerships 

(PPP's))

تعزيز االنتعاش االقتصادي • 

المبني على االقتصاد األخضر 

(Encouraging a green 

economic recovery )

RPI 5-1 : تغطية

البنية التحتية 

األساسية ووظائفها

RPI 5-1: 

Coverage and 

functionality of 

basic 

infrastructure

البلديالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

ةالسنويالموازنةمنتمولموازنةإلىيحتاج

قدراتيتطلب

متعهد

أجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

مواردإلىيحتاجال

بلديةمنبشرية

بيروت

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

ةالمستحدثبالطاقةالشوارعانارة.2

البلديالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

نبيالشراكةخاللمنتمولموازنةإلىيحتاج

والخاصالعامالقطاعين

قدراتيتطلب

متعهد

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

مواردإلىيحتاج

ةمتوفرغيربشرية

البلديةلدى

الطاقةوزارة-

والمياه

بيروتبلدية-

3األمدمتوسط

سنوات

اءكهربتوليدمحطةفياالستثمار.3

جيبتستالطبيعيبالغازتعملبلدية

بينالشراكاتينظمالذي48للقانون

قانون)والخاصالعامالقطاعين

(والخاصالعامالقطاعينبينالشراكة

البلديالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

نبيالشراكةخاللمنتمولموازنةإلىيحتاج

والخاصالعامالقطاعين

قدراتيتطلب

متعهد

أجهزةإلىيحتاجال

بيروتبلديةمن

مواردإلىيحتاجال

بلديةمنبشرية

بيروت

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

وإدارةمعالجةمرفقإنشاء.4

48ونللقانيستجيبالبلديةالنفايات

القطاعينبينالشراكاتينظمالذي

بينالشراكةقانون)والخاصالعام

(والخاصالعامالقطاعين
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completi

on date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

الموارد

البشرية

Personnel

: RA5مرونة البنية التحتية للخدمات األساسية ومدى التواصلية

RA5: Resilience of basic infra-structure and connectivity

يالبلدالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

الموازنةمنتمولموازنةإلىيحتاج

السنوية

قدراتيتطلب

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمن

بيروت

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

فياالستثماراتتشجيع.1

توفيرخاللمنالصحيالقطاع

الالزمةالبيئة

ت تعزيز قدرة المستشفيا• 

والعيادات على تقديم خدمات

الرعاية الصحية

(Enhancing the 

capacity of hospitals 

and clinics to supply 

health care services )

RPI 5-2 : تغطية

الخدمات الصحية

RPI 5-2: 

Health 

service 

coverage 
يالبلدالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

موازنةإلىيحتاجال

يتطلبال

ةإضافيقدرات

بلديةمن

بيروت

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمن

بيروت

الصحةوزارة-

العامة

بيروتبلدية-

5األمدطويل

سنوات

فياالستثماراتتشجيع.2

مجانيةالشبهالعيادات

يالبلدالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

الموازنةمنتمولموازنةإلىيحتاج

السنوية

قدراتيتطلب

ذاتية

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاج

بشريةموارد

متوفرةغير

البلديةلدى

الصحةوزارة-

العامة

بيروتبلدية-

3األمدمتوسط

سنوات

ستأسيعلىالبلديةتشجيع.3

الشبهالعياداتمنالمزيد

المجانية

يالبلدالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

الموازنةمنتمولموازنةإلىيحتاج

السنوية

قدراتيتطلب

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

بلديةمن

بيروت

بيروتبلدية- 5االمدطويل

سنوات

بلديةصحيةبطاقةإنشاء.4

داخلالمقيمينتغطيموحدة

قبلمندعمهاويمكنالمدينة

البلدية
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المصدر/الموازنة

Budget/source

الموارد المطلوبة

Resources required

المعنيةالجهة

Owner

االنتهاءتاريخ

Completi

on date

المطلوباإلجراء

Actions required

المطلوبةالتحسينات

Required

improvements

المرونةمحدد

والمؤشر

Resilience

area and

indicator

القدرات

Capacity

أجهزة

Equipment

ةالبشريالموارد

Personnel

: RA5مرونة البنية التحتية للخدمات األساسية ومدى التواصلية

RA5: Resilience of basic infra-structure and connectivity

لديالبالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

خاللمنتمولموازنةإلىيحتاج

اصوالخالعامالقطاعينبينالشراكة

تقدرايتطلب

ذاتية

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

تبيروبلديةمن

بيروتبلدية- 5االمدطويل

سنوات

القطاعينبينشراكةإنشاء.1

البنيةلتمويلوالخاصالعام

ةالمتعلقالعامةلألعمالالتحتية

للسياراتالعامةبالمواقف

الدراجات،وممراتواألرصفة

48رقمالقانوناستخدامعبر

الشراكاتعلىاالعتمادزيادة•

والخاصالعامالقطاعينبين

األساسيةالعامةالخدماتلتوفير

(Increasing the

reliance on PPP’s to

supply basic public

services)

: RPI 5-3 التربط

والتنقل

RPI 5-3: 

Connectivity 

and mobility

لديالبالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

خاللمنتمولموازنةإلىيحتاج

اصوالخالعامالقطاعينبينالشراكة

تقدرايتطلب

متعهد

إلىيحتاجال

بلديةمنأجهزة

بيروت

إلىيحتاجال

بشريةموارد

تبيروبلديةمن

بيروتبلدية- 5األمدطويل

سنوات

القطاعينبينشراكةإنشاء.2

إنشاءلتمويلوالخاصالعام

elevated)خفيفةحديدشبكة

monorail)يمكنحيث

خداماستعبربيروتفيتطبيقها

رقمالقانون

48

لديالبالمجلسقبلمنتنفيذيقرار

الموازنةمنتمولموازنةإلىيحتاج

اعالقطعبرذاتيتمويلاوالسنوية

التجاريةاإلعالناتخاللمنالخاص

تقدرايتطلب

متعهد

وقدرات

مجتمع

أجهزةإلىيحتاج

لدىمتوفرةغير

البلدية

إلىيحتاجال

بشريةموارد

تبيروبلديةمن

بيروتبلدية- 3األمدمتوسط

سنوات

الساخنةاالتصالنقاطتوفير.3

(Hotspots)عبرالعامة

دينةالمفياالستراتيجيةالمواقع

األسواقمثل



شكرا ً
Thank you


