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شكر وتقدير
تعد "خطة بناء المرونة االقتصادية الحضرية لمدينة بيروت" أحد المخرجات الرئيسية للمشروع التابع لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي حول "بناء المرونة االقتصادية الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد-19" الذي تم تنفيذه 
في 16 مدينة حول العالم بما في ذلك ثالث مدن في المنطقة العربية، وهي اإلسكندرية )مصر( وبيروت )لبنان( 
ومدينة الكويت )الكويت(. ويندرج المشروع في إطار لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

)اإلسكوا( المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة، وال سيما برنامج المدن الذكية واآلمنة والقادرة على الصمود في 
المنطقة العربية بقيادة السيدة سكينة النصراوي ضمن مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة 

التي ترأسها السيدة مهريناز العوضي. 

َأَعّد هذا التقرير السيد وليد مّروش، وهو أستاذ مشارك متخّصص في االقتصاد في الجامعة اللبنانية األميركية 
ومستشار اإلسكوا لتنفيذ المشروع في بيروت، بتوجيه عام ودعم فني من السيدة سكينة النصراوي، مديرة 

ملف التنمية الحضرية المستدامة في اإلسكوا. وُأثِرَيت الوثيقة أيضًا بفضل المراجعات القّيمة التي أجراها كّل 
من السيدة نسرين األعرج، المستشارة اإلقليمية للتنمية الحضرية في اإلسكوا والسيد عدنان حسون، باحث 
في التنمية الحضرية في اإلسكوا. واستفاد التقرير أيضًا من الدعم الفني الذي قّدمه برنامج األمم المتحدة 

للمستوطنات البشرية في لبنان وخبراء في هذا المجال من خالل مناقشات مجموعات التركيز وورشات العمل.

والشكر الخاص لبلدية بيروت على دعمها للمشروع وبشكل خاص للسيدة يسرى صيداني، عضو مجلس بلدية 
بيروت، على دعمها الفني وجهودها في مجال تنفيذ المشروع، ولوزارة الداخلية والبلديات في لبنان.
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تمهيد
يستعرض هذا التقرير خطة بناء المرونة االقتصادية 
في مدينة بيروت في إطار المرحلة الثالثة واألخيرة 

من مشروع "بناء المرونة االقتصادية الحضرية أثناء 
وبعد جائحة كوفيد-19"، الذي يشارك في تنفيذه عدد 
من منظمات األمم المتحدة، وهي اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، واللجنة االقتصادية 
ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي، واللجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(، وصندوق 

األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية. ويتم تنفيذه في 
16 مدینة حول العالم، من بينها ثالث مدن عربية، هي 

اإلسكندرية وبيروت والكويت.

ويهدف المشروع إلى تزويد المدن والسلطات المحلية 
المستفيدة باألدوات العلمية المالئمة حتى تتمّكن من 
تقييم قدراتها االقتصادية والمالية والتعامل مع آثار 
الجائحة عن طريق خطط تنموية تضمن لها المرونة 

االقتصادية الحضرية الالزمة من أجل مواجهة 
الصدمات والكوارث غير المتوقعة والتعافي منها بكفاءة 

والتحّول نحو نمو مستدام على المدى الطويل.

وكانــت المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع بنــاء المرونــة 
االقتصاديــة الحضريــة أثنــاء وبعــد جائحــة كوفیــد-19 

قــد أســفرت عــن  تحليــل شــامل لحالــة المرونــة الحضريــة 
فــي بيــروت، تــم االعتمــاد عليــه إلعــداد خطــة المرونة 

االقتصاديــة الحضريــة المشــمولة فــي هــذا التقريــر. 
وباإلضافــة إلــى نتائــج تشــخيص األداء االقتصــادي 
الحضــري لمدينــة بيــروت، فــإن هــذه الخطــة تســتند 

إلــى مشــاورات ُأجرَيــت مــع بلديــة بيــروت والخبراء 
المشــاركين فــي المشــروع وأصحــاب المصلحــة 

المحلييــن فــي إطــار ورشــة عمــل نظمتهــا اإلســكوا في 
29 آذار/مــارس 2021. وخــالل شــهر تموز/يوليــو 2021، 

جــرى مناقشــة جميــع األهــداف واإلجــراءات المقترحــة 
مــع المنّســق الوطنــي الــذي كّلفتــه بلديــة بيــروت لمتابعــة 

هذا المشــروع. 

واستنادًا إلى تقرير تشخيص المرونة الحضرية المفّصل 
ن نتائج المرحلة الثانية من المشروع  لمدينة بيروت، تبيِّ

أن أداء المدينة ضعيف على صعيد محددات المرونة 
الخمسة، وهي: مرونة بيئة العمل المحلية، ومرونة 

سوق العمل المحلية، ومرونة النظام المالي المحلي، 
ومرونة الحوكمة االقتصادية المحلية، ومرونة الترابط 
والبنية التحتية للخدمات األساسية. ومن الواضح أن 

مدينة بيروت لديها أداء متوسط إلى ضعيف من حيث 
مرونة بيئة العمل المحلية، وأداء متوسط من حيث 

مرونة سوق العمل المحلية، وأداء متوسط إلى ضعيف 
من حيث مرونة النظام المالي المحلي. وفي ما يتعلق 

بمرونة الحوكمة االقتصادية المحلية، فأداء مدينة 
بيروت ضعيف، وهنا تكمن نقطة ضعفها الرئيسية. 

ومن حيث مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات 
األساسية، تّتسم المدينة بأداء قوي إلى حد ما. واستنادًا 

إلى هذه النتائج، تقدم هذه الخطة مجموعة من 
التوصيات بشأن إجراءات مفّصلة وتكاملية حيث يؤدي 

تنفيذ كل إجراء إلى تسهيل تنفيذ اإلجراءات األخرى. 
ويساعد عدد من هذه اإلجراءات على تحقيق أكثر من 

هدف، مما يقلل من كلفة تنفيذ الخطة. 

وفــي حيــن افتقــر العمــل البلدي فــي بيروت في 
الفتــرة الماضيــة إلــى رؤية مســتقبلية متماســكة بشــأن 

المرونــة االقتصاديــة، ُوضَعــت هــذه الخطة لطرح 
أفــكار متجانســة تســاعد فــي المواءمة بيــن الطروحات 

المقدمــة إلــى أعضــاء المجلــس البلــدي فــي مدينة بيروت 
ويمكــن البنــاء عليهــا إلطــالق مســار عمل مســتدام. ومن 

شــأن هــذه الخطــة زيــادة وعي صانعي القرار بشــأن 
اســتدامة اإلجــراءات التــي تتخذهــا البلدية وأثرها 

المضاعــف. وفــي حــال اعُتمــَدت هــذه الخطة فــي بلدية 
بيــروت، ستســهم فــي تحســين الرؤية المســتقبلية 

للمجلــس البلــدي بشــأن المرونة. 

وتتضمن هذه الخطة العديد من األهداف المتعلقة 
بتعزيز مرونة مدينة بيروت: 
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مــن أجــل تحســين بيئة العمــل المحلية، تدعو هذه  	
الخطــة إلــى تعزيز االســتثمار فــي قطاعات الرعاية 

الصحيــة والتعليــم والصناعــة المحليــة باإلضافة إلى 
تعزيز مشــاركة الشــباب والمرأة في القوى العاملة. 

وتدعــو الخطــة إلى االســتثمار فــي اقتصاد المعرفة، 
وتســهيل عمل المصارف والمؤسســات المالية وغير 

الماليــة األجنبيــة في مدينة بيروت. 

من أجل تحسين مرونة سوق العمل المحلية، تدعو  	
الخطة إلى وضع برامج لمعالجة بطالة الشباب، وال 

سيما اإلناث، وتشجيعهم على المشاركة في القطاعات 
االقتصادية المختلفة. ويدعو جزء من هذه الخطة 
أيضًا إلى االستثمار في رأس المال البشري وتهيئة 

الظروف المؤاتية لخفض التلوث وزيادة العدالة. 

من أجل تحسين النظام المالي المحلي، تدعو الخطة  	
إلى زيادة اأَلْمَولة، وسّن تشريعات بشأن مؤسسات 

التمويل البالغ الصغر، وتنويع مصادر التمويل البلدي، 
وتعزيز ثقافة التدقيق المالي واإلداري والمساءلة. 

من أجل تحسين الحوكمة االقتصادية المحلية، تدعو  	
الخطة إلى تعزيز عملية ديمقراطية تشاورية على 
مستوى البلديات، وإتاحة الوصول إلى المعلومات 

العامة، وتطوير التخطيط المدني في بلدية بيروت. 

من أجل تحسين الترابط والبنية التحتية للخدمات  	
األساسية، تدعو الخطة إلى تشجيع مشاركة القطاع 

الخاص في تقديم الخدمات البلدية عبر الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص، ال سيما في مجال الخدمات 

الصحية والتنقل، وتعزيز التعافي االقتصادي المبني 
على االقتصاد األخضر المراعي للبيئة. 

ونظرًا لالنهيار االقتصادي والمالي الشامل الذي يشهده  	
لبنان حاليًا، من الصعب تحديد الميزانية الالزمة 

لتنفيذ جميع اإلجراءات المقترحة أو البعض منها. وقد 
ع تنفيذها على مدى  تتطلب هذه الخطة التي ُيتوقَّ

خمس سنوات في الظروف الطبيعية عشرات الماليين 
من الدوالرات األمريكية. وليس من الممكن وضع 

ميزانية تفصيلية ونهائية قبل تبني هذه الخطة والبدء 
بتنفيذها. وتسعى هذه الخطة إلى االعتماد على بلدية 

بيروت بوصفها وسيطًا وليس العبًا اقتصاديًا، وذلك 
من خالل الدعوة إلى التركيز على مصدرين من مصادر 

التمويل، هما الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
والشراكة مع ممّولين خارجيين من أجل تمويل األعمال 

اإلنشائية. أما المصاريف التشغيلية التي تتناولها 
الخطة، فيمكن تمويلها من خالل ميزانية البلدية ألنها 

تشكل قسمًا صغيرًا من تكاليف تنفيذ الخطة.
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الرسائل الرئيسية

تعزيز االستثمار في قطاعات الرعاية الصحية 
والتعليم والصناعة المحلية، وتعزيز مشاركة الشباب 

والمرأة في القوى العاملة لتحسين مرونة سوق 
العمل المحلية. 

سّن تشريعات بشأن مؤسسات التمويل البالغ 
الصغر، وتنويع مصادر التمويل البلدي، وتعزيز 

ثقافة التدقيق المالي واإلداري والمساءلة، من 
أجل تحسين النظام المالي المحلي.

تحسين الترابط والبنية التحتية للخدمات األساسية 
من خالل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم 

الخدمات المحلية عبر الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص، ال سيما في مجال الخدمات الصحية 

والتنّقل، وتعزيز التعافي االقتصادي المبني على 
االقتصاد األخضر المراعي للبيئة.

وضع برامج لمعالجة بطالة الشباب، ال سيما 
اإلناث، وتشجيعهم على المشاركة في 

القطاعات االقتصادية المختلفة، واالستثمار 
في رأس المال البشري، وتهيئة الظروف 

المؤاتية لخفض التلوث وزيادة العدالة.

تحسين الحوكمة االقتصادية المحلية عن طريق 
تعزيز عملية ديمقراطية تشاورية على المستوى 

المحلي، وإتاحة الوصول إلى المعلومات العامة، 
وتطوير التخطيط المدني.
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مقدمة
يهدف مشروع "بناء المرونة االقتصادية الحضرية أثناء 

وبعد جائحة كوفيد-19" إلى إجراء تحليل متماسك 
وشامل لحالة المرونة الحضرية في بيروت. وخالل 

المرحلة الثانية من المشروع، ُوضع تقرير يساعد على 
تشخيص المرونة االقتصادية الحضرية باستخدام أداة 
تشخيص المرونة الحضرية التي اسُتحدَثت كجزء من 

المرحلة األولى. ويهدف هذا المشروع، الذي ُينّفذ بقيادة 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في 

ثالث مدن عربية من بينها بيروت، إلى دعم الحكومات 
المحلية لتصميم وتنفيذ ورصد خطط مستدامة ومرنة 
وشاملة للتعافي من جائحة كوفيد-19؛ وتعزيز قدرات 

الحكومة المحلية مثل بلدية بيروت، وتكوين فهم 
أفضل للعوامل والمحركات الرئيسية للمرونة االقتصادية 
ع أن تسهم في إنشاء مدن  الحضرية؛ وتقديم حلول ُيتوقَّ

أكثر مرونة في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19. ولهذا 
المشروع أهمية كبيرة ألن بيروت هي عاصمة لبنان ومركزه 

االقتصادي والسياسي والمالي. وخالل المرحلة الثالثة من 
ت خطة بناء المرونة االقتصادية لمدينة  المشروع، ُأعدَّ

بيروت أثناء وبعد جائحة كوفيد-19. وتستند الخطة، التي 
تتناولها هذه الوثيقة، إلى نتائج تشخيص األداء االقتصادي 

الحضري لمدينة بيروت وإلى مشاورات ُأجرَيت مع بلدية 
بيروت ومع الخبراء المشاركين في المشروع وأصحاب 
المصلحة المحليين في ورشة عمل نّظمتها اإلسكوا عبر 

اإلنترنت في 29 آذار/مارس 2021. وخالل شهر تموز/يوليو 
2021، جرى مناقشة جميع األهداف واإلجراءات المقترحة 

مع المنّسق الوطني الذي كّلفته بلدية بيروت لمتابعة هذا 
المشروع. وفي 15 تشرين األول/أكتوبر 2021، ُنّظَمت 
ورشة عمل بعنوان "التخطيط للتعافي ولبناء المرونة 

االقتصادية الحضرية في بيروت ورؤية أصحاب المصلحة 
المحليين"، وقد شارك فيها عدة خبراء وأصحاب مصلحة 

محليين. واستعرض المشاركون في هذه الورشة خطة بناء 
المرونة االقتصادية لمدينة بيروت. 

مدينــة بيــروت هــي عاصمة لبنــان الذي كان ينتمي، 
حتــى عــام 2019، إلــى الشــريحة العليا من البلدان 

المتوســطة الدخــل فــي المنطقــة العربية. وتقع بيروت، 

التــي ُتَعــّد المركــز االقتصادي والسياســي والمالي للبنان، 
في منتصف الســاحل المطل على شــرق البحر األبيض 

المتوســط. وتضّم المدينة في الجزء الشــمالي منها 
أكبــر مينــاء فــي البالد، وتضّم فــي الجزء الجنوبي 

منهــا مطــار رفيــق الحريري الدولي، الــذي ُيعتبر الميناء 
الجــوي الوحيــد للــركاب فــي لبنــان. ومع أن مدينة بيروت 
الكبــرى هــي منطقــة كبيرة نســبيًا، ُتعتَبر بيروت اإلدارية، 

التــي يتناولهــا هــذا التقريــر، مدينــًة صغيرة حيث تبلغ 
مســاحتها 21.5 كيلومتر مربع، وقد بلغ عدد ســكانها في 

عــام 2018، وفقــًا إلدارة اإلحصــاء المركــزي في لبنان1، 
342,000 نســمة مقارنة مع عدد ســكان لبنان الذي بلغ 

4.8 مليون نســمة في العام نفســه. والجدير بالذكر 
أن أكثر من 50 في المائة من ســكان لبنان يعيشــون 

فــي بيــروت الكبــرى التي تضــّم المدينة وضواحيها 
الجنوبية والشــرقية2. واســتنادًا إلى الحســابات القومية 

التابعــة إلدارة اإلحصــاء المركــزي3، بلــغ الناتج المحلي 
اإلجمالــي للبنــان 53 مليــار دوالر فــي عام 2019، في 

حيــن بلــغ الناتــج المحلي اإلجمالــي لمدينة بيروت 4.3 
مليــار دوالر فــي العام نفســه. وتتمركــز معظم الجامعات 
والمستشــفيات الكبــرى إضافــًة إلــى العديد من المدارس 

الخاصــة والعامــة داخــل بيروت اإلدارية. ونظرًا لهذه 
المركزيــة االقتصاديــة والجغرافيــة لبيــروت، يختلف عدد 

   

 
 

 

342,000
عدد سكان مدينة بيروت اإلدارية في عام 2018

نسمة
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ســكانها اختالفــًا كبيــرًا بيــن النهار والليل. وتشــير بيانات 
وزارة الداخليــة والبلديــات إلــى أن عدد ســكان المدينة 

يتضاعــف تقريبــًا خــالل النهــار مقارنة مع الليل.

وعلــى صعيــد الحوكمــة، تضــّم مدينــة بيروت مجلســًا 
بلديــًا منتخبــًا مــن 24 عضــوًا ينتخبــون رئيــس بلدية 
بيــروت. ويرفــع رئيــس البلديــة التقارير إلــى مكتب 

محافــظ مدينــة بيــروت الــذي يعّينــه مجلس الوزراء 
اللبنانــي ويتبــع إداريــًا إلــى وزارة الداخليــة والبلديات. 
ويحيــل رئيــس المجلــس البلــدي قــرارات المجلس إلى 

الســلطة التنفيذيــة فــي بيــروت المتمثلــة بالمحافــظ 
الــذي يتولــى اإلجــراءات البيروقراطيــة البلديــة على 

نحــو مباشــر باعتبــاره صاحــب الســلطة النهائيــة لتنفيذ 
أي خطــة يقترحهــا المجلــس البلــدي. ويعطــي ديوان 

المحاســبة اللبنانــي موافقتــه علــى جميــع النفقــات البلديــة 
الكبيــرة بوصفــه ســلطة الرقابــة الماليــة المســبقة على 

صــرف المبالــغ التــي تفــوق قيمتهــا 50 مليــون ليــرة لبنانية 
فــي بلديــة بيــروت. وُيجــري مكتب التفتيــش المركزي  

فــي لبنــان تحقيقــات بشــأن أي ســوء ســلوك محتمل. 
وتــؤدي هــذه البيروقراطيــة إلى ازدواجية الســلطات 

فــي بلديــة بيــروت وإلــى عمليــة ثنائيــة لصنع القرارات 
والسياســات، ممــا يعرقــل العمــل البلــدي في بعض 

األحيــان وينعكــس ســلبًا علــى المواطنين.

في شباط/فبراير 2020، ُأعِلَنت أول حالة إصابة 
بكوفيد-19 في لبنان. وبعد شهر، فرض لبنان أول إغالق 

شامل الحتواء الجائحة، مما سّبب اضطرابات شديدة 
في األنشطة االقتصادية، وال سيما في مدينة بيروت. 

وجاء هذا اإلغالق تزامنًا مع التحديات االقتصادية 
والمالية الشديدة التي بدأ لبنان يشهدها في نهاية عام 
2019 بعد انتفاضة 17 تشرين األول/أكتوبر التي كانت 

نقطة تحّول في أعقاب سلسلة طويلة من اإلخفاقات 
في مجال السياسات. وفي سياق هذه األزمة المزدوجة، 

وقع انفجار في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، 
وهو أكبر انفجار من صنع اإلنسان يشهده العالم في 

القرن الحادي والعشرين. وتسبب هذا االنفجار في مقتل 
أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6,500 شخص، 

وإلحاق أضرار بالوحدات السكنية ألكثر من 300,000 
نسمة. وتتراوح هذه األضرار، حسب تقديرات البنك 

الدولي، بين 3.8 و4.6 مليار دوالر4. ونتيجًة لحصول هذا 
االنفجار الذي تزامن مع اضطرابات اقتصادية وسياسية 

والعديد من عمليات اإلغالق والقيود التي فرضتها 
جائحة كوفيد-19، كان عام 2020 صعبًا للغاية بالنسبة 

لسكان لبنان، وال سيما بيروت.

وقد أّثرت هذه األحداث تأثيرًا كبيرًا على جميع القطاعات 
االقتصادية وعلى جميع أبعاد المرونة االجتماعية 
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واالقتصادية التي تشمل بيئة العمل، وسوق العمل، 
والنظام المالي، والحوكمة االقتصادية المحلية، والترابط 
والبنية التحتية للخدمات األساسية في لبنان، وتحديدًا 
بيروت. واستنادًا إلى خالصة الممارسات العالمية5 التي 

ت في إطار هذا المشروع، تتوقع وزارة الشؤون  ُأعدَّ
االجتماعية أن تنجم عن جائحة كوفيد-19 إلى جانب 
األزمة االقتصادية آثاٌر خطيرة على سوق العمل. ومن 

المتوقع أيضًا أن يتقلص الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
15 في المائة، وأن يتجاوز معدل الفقر 50 في المائة، وأن 
تصل البطالة إلى 50 في المائة بين عامي 2020 و2021. 

وعلى صعيد األعمال التجارية، أفادت منظمة العمل 
الدولية6 أنه من بين 363 مؤسسة صغيرة، توقف نصفها 

عن العمل بسبب جائحة كوفيد-19 واإلغالق المستمر 
في البالد. أما من الناحية المالية، فقد انخفض سعر 

صرف الليرة اللبنانية مقابل الدوالر انخفاضًا كبيرًا بعد 
إعالن أول إغالق تام في لبنان بسبب جائحة كوفيد-19، 

وتزامن ذلك مع تخّلف الحكومة اللبنانية عن سداد 
الديون السيادية على سندات اليورو في آذار/مارس 

2020. وطيلة ذلك العام، اقترن االنخفاض الحاد في قيمة 
العملة بالتضخم المتفشي الذي بلغ حوالي 80 في المائة 

وفقًا إلدارة اإلحصاء المركزي7. ومع ذلك، يشّكك عدد من 
الخبراء االقتصاديين في صحة هذا الرقم ويقترحون أن 

معدل التضخم الفعلي أعلى بكثير8. وقد أدى التضخم 
المتفشي إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية لجميع 

األسر في لبنان.

وتبيــن نتائــج المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع، اســتنادًا 
إلــى تقريــر تشــخيص المرونــة الحضريــة المفّصــل 

لمدينــة بيــروت، أن أداء هــذه المدينــة ضعيــف علــى 
صعيــد محــددات المرونــة الخمســة، وهــي: مرونــة بيئــة 

العمــل المحليــة، ومرونــة ســوق العمــل المحليــة، ومرونــة 
النظــام المالــي المحلــي، ومرونــة الحوكمــة االقتصاديــة 
المحليــة، ومرونــة الترابــط والبنيــة التحتيــة للخدمــات 
األساســية. فعلــى صعيــد مرونــة بيئــة العمــل المحليــة، 

مــن الواضــح أن مدينــة بيــروت لديهــا أداء متوســط 
إلــى ضعيــف. ويرجــع ذلــك إلــى ضعف درجــة االنفتاح 

والتكامــل مــع األســواق الخارجيــة ومحدوديــة بيئــة 
ريــادة األعمــال واالبتــكار فــي المدينــة. ومــع ذلــك، ُتظهر 

المدينــة تنوعــًا اقتصاديــًا محليــًا قويــًا إلــى حــد مــا، 

80%
عام 2020 بلغ االنخفاض الحاد في قيمة العملة 

بالتضخم المتفشي حوالي 
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إضافــة إلــى إنتاجيــة وقــدرة ال بــأس بهمــا فــي المجاليــن 
المالــي واالقتصــادي. أمــا علــى صعيــد مرونة ســوق 

العمــل المحليــة، فــأداء المدينــة متوســط. ويرجــع ذلــك 
إلــى ضعــف التنــوع فــي التوظيــف وانخفــاض مســتوى 

مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة. وتوّفــر المدينــة 
حمايــة اجتماعيــة ضعيفــة للعمــال إضافــًة إلــى فــرص 

محــدودة للتنقــل فــي ســوق العمــل. أمــا مــن الناحية 
الماليــة، فــإن أداء المدينــة متوســط إلــى ضعيــف. ويعــود 

ذلــك إلــى قّلــة الحيــز المالــي العــام وضعــف األداء من 
حيــث االســتقرار المالــي. ومــع ذلــك، تّتســم المدينــة 

بــأداء مالــي ال بــأس بــه مــن حيــث حجــم النظــام المالي 
وعمقــه. ويبيــن التقريــر أن أداء المدينــة ضعيــف مــن 

حيــث الحوكمــة االقتصاديــة المحليــة، وهنــا تكمــن 
نقطــة الضعــف الرئيســية فــي مدينــة بيــروت. ويرجــع 
هــذا األداء إلــى ضعــف هيــاكل الحوكمــة االقتصاديــة 
المحليــة والقيــادة ونطــاق وجــودة تخطيــط المدينــة 
واالســتثمار. وعلــى صعيــد الترابــط والبنيــة التحتيــة 

للخدمــات األساســية، تّتســم المدينــة بــأداء قــوي نوعــًا 
مــا نظــرًا لمــدى تغطيــة خدماتهــا الصحيــة وبعــض مــن 

خدماتهــا البلديــة األساســية، ولكــّن أداءهــا ضعيــف مــن 
حيــث الترابــط والتنقــل.

وعلــى ضــوء هــذه النتائــج، يتنــاول هــذا التقريــر خطة 
بنــاء المرونــة االقتصاديــة الحضريــة بالتعــاون مــع بلديــة 

بيــروت ويقــدم مجموعــة مــن التوصيــات التــي تشــمل 
عــدة أهــداف وإجــراءات. وتهــدف هــذه الخطة إلى 

تحســين الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي فــي المدينــة، 
فهــي ال تّتخــذ طابعــًا إنقاذيــًا مرحليــًا فحســب بــل تضمــن 

االســتدامة فــي حــال تبّناهــا صانعــو القرار.

فــي مــا يتعلــق بمرونــة بيئــة العمــل المحليــة، ينبغــي  	
معالجــة قلــة التنــوع االقتصــادي فــي المدينــة، وهــذا 

يتطلــب تعزيــز مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة 
وإعطــاء األولويــة لالســتثمار فــي قطاعــي الرعايــة 

الصحيــة والتعليــم. ومــن أجــل التصــدي لقابليــة 
تأثــر اقتصــاد بيــروت بالصدمــات االقتصاديــة، ال 

بــد مــن االســتثمار فــي اقتصــاد المعرفــة عبر إنشــاء 
بوابــة بيانــات بلديــة ومركــز لتطويــر ريــادة األعمــال 
ومشــاريع األعمــال. وتســاعد هــذه اإلجــراءات على 

زيــادة قــدرة المدينــة علــى تصديــر الخدمــات، ومن 
شــأن فتــح االقتصــاد أمــام المصــارف األجنبيــة وغيرهــا 

مــن المؤسســات الماليــة أن يعــزز ريــادة األعمــال 
واالبتــكار فــي المدينــة مــن خــالل تحفيــز اإلقراض 
االســتثماري. ومــن أجــل تعزيــز اإلنتاجيــة والقــدرة 

الماليــة واالقتصاديــة فــي المدينــة، ينبغــي تعزيــز 
التعافــي االقتصــادي األخضــر المراعــي للبيئــة مــن 

خــالل االســتثمار فــي محطــٍة إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
باســتخدام الغــاز الطبيعــي علــى الصعيــد البلــدي، علــى 

ســبيل المثــال، فضــاًل عــن تقديــم حوافــز لتوليــد الطاقــة 
الشمســية الالمركزيــة.

فــي مــا يتعلــق بمرونــة ســوق العمــل المحليــة، توصــي  	
الخطــة بتنفيــذ برامــج تقّلــل مــن معــدل بطالــة اإلنــاث 

مــن خــالل توفيــر التدريــب المهنــي لإلنــاث اللواتــي 
يفتقــرن إلــى التعليــم الجامعــي. وبعــد ذلــك، ينبغــي 

تحســين ظــروف التنقــل داخــل المدينــة وتهيئــة بيئــة 
أقــل تلوثــًا إلتاحــة تنّقــل أفضــل لليــد العاملــة في ســوق 
العمــل. ومــن شــأن توفيــر الحوافــز الماليــة، كالحوافــز 

الضريبيــة، ألصحــاب العمــل الذيــن يوظفــون اليــد 
العاملــة فــي ســوق العمــل النظاميــة أن يحّســن الحمايــة 

االجتماعيــة للعمــال.

فــي مــا يتعلــق بمرونــة النظــام المالــي المحلــي، توصــي  	
الخطــة صانعــي القــرار بزيــادة التمويــل فــي بيــروت 
وســّن تشــريعات وطنيــة بشــأن مؤسســات التمويــل 
البالــغ الصغــر مــن أجــل زيــادة حجــم النظــام المالي 

وعمقــه. ومــن شــأن إعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي 
أيضــًا أن تســهم فــي تحســين األداء المالــي والســالمة 

الماليــة. ويســاعد تعزيــز قــدرة بلديــة بيــروت علــى 
فــرض الضرائــب والغرامــات وتحســين محفظتهــا 

االســتثمارية علــى توســيع الحيــز المالــي للمدينــة. وُيَعــّد 
تطويــر الحكومــة اإللكترونيــة البلديــة وإنشــاء صنــدوق 

الثــروة الســيادية مــن اإلجــراءات اإلضافيــة التي 
يمكــن اتخاذهــا لتحقيــق أهــداف السياســات المذكــورة. 

ويســاعد تنويــع مصــادر التمويــل مــن خالل إنشــاء 
ســوق للســندات البلديــة علــى تعزيــز الصحــة الماليــة 

للمدينــة واســتقالليتها.

فــي مــا يتعلــق بمرونــة الحوكمــة االقتصاديــة المحليــة،  	
توصــي الخطــة صانعــي القــرار بإطــالق عمليــة 

ديمقراطيــة تداوليــة وتعزيــز الشــفافية مــن خــالل 
إتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات العامــة. ومن شــأن 
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هــذه السياســات تحســين قــوة اإلدارة االقتصاديــة 
والقيــادة. ويمكــن تحقيــق هــذه األهــداف مــن خالل 

استشــارة المواطنيــن بشــأن القــرارات المهمــة فــي 
المدينــة علــى نحــو دوري ومنتظــم، وإنشــاء مركــز 

لتطويــر ريــادة األعمــال ومشــاريع األعمــال. ويؤدي 
تعزيــز نظــام تخطيــط المدينــة واالســتعداد لألزمــات 

والكــوارث إلــى رفــع مســتوى األداء التنفيــذي للبلديــة. 
ومــن شــأن تقليــل العــبء البيروقراطــي علــى الشــركات 

الجديــدة أن يعــزز اســتعداد المدينــة لالســتثمار 
وتطويــر األعمــال. ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف من 

خــالل إنشــاء بوابــة بيانــات بلديــة ومركــز لتطويــر ريادة 
األعمــال ومشــاريع األعمال.

فــي مــا يتعلــق بمرونــة الترابــط والبنيــة التحتيــة  	
للخدمــات األساســية، توصــي الخطــة صانعــي القــرار 
بتحســين البنيــة التحتيــة للمدينــة مــن خــالل زيــادة 
تغطيتهــا ووظائفهــا. بعــد ذلــك، ينبغــي تعزيــز قــدرة 

المستشــفيات والعيــادات الطبيــة علــى توفيــر 
خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية لزيــادة تغطيــة 
الخدمــات الصحيــة لســكان المدينــة. ويمكــن تحقيــق 

ذلــك مــن خــالل زيــادة االســتثمارات في قدرات 
المستشــفيات االســتيعابية وتشــجيع االســتثمار 

فــي العيــادات. ومــن شــأن زيادة االعتمــاد على 
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتوفيــر 
الخدمــات العامــة األساســية أن يعــزز قطــاع النقــل 

والمواصــالت فــي المدينة.

يتنــاول القســم األول مبــادئ التخطيــط، ويحّلــل 
القســم الثانــي أهــداف وأنشــطة خطــة بنــاء المرونــة 

االقتصاديــة، ويقــدم القســم الثالــث تحليــاًل للمخاطــر. 
أمــا القســم الرابــع واألخيــر، فيتنــاول مســائل الرصــد 

واالســتعراض فــي حــال تبنــي الخطــة وتنفيذهــا.
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مبادئ التخطيط
يؤكد المسؤولون في بلدية بيروت على ضعف أداء 

بيروت في المرونة الحضرية، ال سيما على المستويين 
االقتصادي واالجتماعي. وتركز الرؤية الحالية للبلدية 
بشأن المرونة الحضرية على إدارة الكوارث والمشاكل 

البيئية بداًل من التركيز على األبعاد األخرى للمرونة. 
وتملك مدينة بيروت أنظمة مختلفة مناسبة من الناحية 

النظرية، ولكنها غير مطبقة حاليًا. والواقع أّن المجلس 
البلدي لمدينة بيروت لديه رؤية بشأن المرونة الحضرية 
ولكنها ال تندرج في إطار التخطيط الطويل أو المتوسط 

المدى. وينصّب معظم التركيز على الحلول القصيرة 
المدى التي قد ال تخدم مصلحة السكان على المدى 

الطويل. لذلك، ال بد من إدراج رؤية مدينة بيروت بشأن 
المرونة الحضرية ضمن مبادئ تخطيطية عامة.

وتعتمد رؤية شــركاء األمم المتحدة بشــأن المرونة 
علــى عــدة مبــادئ حّددها صندوق األمــم المتحدة لتنمية 

رأس المــال9. وتتمثــل المبــادئ العامــة لبناء المرونة 
االقتصاديــة، التــي ُوضَعــت لهذا المشــروع، في تحديد 

أولويــات تخصيــص الموارد وإعطاء األولوية الســتخدام 
الموارد المالية والبشــرية والمادية الشــحيحة في إطار 
التخطيــط التنمــوي واإلدارة اليومية لشــؤون الحكومة 

المحليــة. ويعتمــد بنــاء المرونــة أيضًا علــى مفهوم الكفاءة 
الذي ُيعتبر المكّون الرئيســي لتحســين اإلنتاجية. 

ويشــمل هــذا المفهــوم الكفــاءة اإلنتاجية حيث تعمل 
الشــركات أو الحكومات على إنتاج الكمية نفســها من 

الســلع والخدمــات أو كميــة أكبــر بأقــل قدر من المدخالت، 
بمــا فــي ذلــك اليد العاملــة والمعدات والوقت والمال 

والمــواد الخــام. وتتمثــل الكفــاءة التخصيصية في إنفاق 
الموارد الشــحيحة على الســلع والخدمات التي ُتعتبر 

بالغة األهمية للعمليات الحكومية أو أنشــطة الشــركات 
المحليــة. أمــا الكفــاءة التكّيفية، فهي قدرة المســؤولين 

فــي القطاعيــن العــام والخاص على اســتباق التغّيرات 
االقتصاديــة والديمغرافيــة والتكنولوجيــة وغيرها 

مــن التغّيــرات التــي تؤثر على الوظائف األساســية أو 
التقليدية لمؤسســاتهم وضرورة التكّيف معها. وتســاعد 
الكفــاءة الديناميــة صانعــي القرار علــى تحقيق التوازن 

بيــن مــا هــو مطلــوب اليوم وما هو مطلوب في المســتقبل 
مع مراعاة االســتدامة وال ســيما على المســتوى البيئي. 

وُتعتبــر محاربــة الفســاد والهدر فــي الحكومة من أهم 
األولويــات لبنــاء المرونــة االقتصادية. وفي هذا اإلطار، 

تهــدف الخطــة المطروحــة إلى بلــورة رؤية طويلة المدى 
من شــأنها تأطير التخطيط على المســتوى البلدي 

وتنظيمــه اســتنادًا إلــى تعريف المرونــة المبني على 
تعزيز التماســك االجتماعي من خالل مناهج تشــاركية 

لتنفيــذ الخطــط الحضريــة ودعــم التدابير المراعية 
للفئات الضعيفة والمهّمشــة من الســكان، بما في ذلك 

النســاء والشــباب. وتشــمل المرونة أيضًا حماية الوظائف 
وتحقيــق التعافــي االقتصــادي علــى نحو يوّفر عددًا 

كبيــرًا مــن الوظائــف، بما في ذلــك الوظائف الخضراء 
المســتدامة. وتتطّلب المرونة إنشــاء مســاحات مالية 
أوســع لتعزيز قدرة االقتصاد الكلي على االســتجابة 

للصدمــات االقتصاديــة والماليــة مــن أجل الحفاظ على 
االســتدامة الماليــة للمدينــة. لذلك، يدعــو هذا التقرير إلى 
اعتمــاد ُنُهــج تفاعليــة واســتباقية للكوارث واألزمات بداًل 

مــن طــرق العمــل الحاليــة التي تقــوم على نظام الفعل 
وردة الفعــل فــي المــدى القصيــر. وبمــا أن بلدية بيروت 
تفتقــر إلــى  خطــط متكاملــة، ُصّمَمــت هذه الخطة وهي 
قائمــة بذاتهــا إال أنهــا تّتســم بالمرونــة الكافية بحيث ال 

يــؤدي تنفيــذ جــزء منها إلى فشــل كامــل في تلبية الرؤى 
واألهداف. ويمكن توســيع الخطة وتطويرها بســهولة 

لمواجهــة التحديــات غيــر المتوقعة، ويمكن اســتخدامها 
كخارطــة طريــق لتحقيــق التعافي االقتصادي المرن. 

وتهــدف هــذه الخطــة خصوصًا إلــى تنمية القدرات 
اإلداريــة لبلديــة بيروت مــن خالل مختلف اإلجراءات 

التي تطرحها والتي ناقشــها مســؤولون من بلدية بيروت 
ومتخّصصــون فــي عدة مجاالت ضمن ورشــة عمل 

ت في 29 آذار/مارس 2021 وورشــة عمل أخرى  ُنظمَّ
ُنّظَمت في 15 تشــرين األول/أكتوبر 2021.

وتستند هذه الخطة إلى نتائج تشخيص أداء بيروت 
االقتصادي الحضري وإلى المشاورات مع بلدية بيروت 

ومع الخبراء المشاركين في المشروع وأصحاب 
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المصلحة المحليين. لذلك، فإن مختلف االجراءات التي 
تطرحها هذه الخطة قد ُوضَعت لمعالجة نقاط الضعف 

والمعّوقات في المدينة.

 وتنقســم اإلجراءات حســب فترة تنفيذها إلى إجراءات 
ذ في غضون ثالث  قابلــة للتنفيــذ خــالل ســنة، وأخــرى ُتنفَّ

أو خمــس ســنوات. وتختلــف فتــرة التنفيذ تبعًا لألزمات 
المختلفــة التــي تعصــف بالبــالد وصعوبة تنفيذ اإلجراءات 
التــي يعتمــد بعضهــا علــى موافقــة مجلس النواب ومجلس 

الــوزراء إذا كانــت تنطــوي علــى تغييٍر في القوانين. 
وتتضمــن الخطــة تدخــالت على مســتوى البنية التحتية 

الماديــة، وأخــرى علــى مســتوى القواعد واألنظمة. وتحث 
هذه الخطة على تعزيز مشــاركة الشــباب والمرأة في 
القــوى العاملــة، وتحفيــز الصناعة المحلية، وتحســين 

البنيــة التحتيــة للمدينــة، وتحقيــق التعافي االقتصادي 
المبنــي علــى االقتصــاد األخضر، وزيادة االســتثمار في 
رأس المــال البشــري، وإتاحة الوصــول إلى المعلومات 
العامة، وتعزيز الديمقراطية التشــاورية على مســتوى 

البلديــات. وتدعــو الخطــة أيضًا إلى توســيع نطاق عمل 
مختلــف أصحــاب المصلحــة والهيئات االقتصادية في 

المدينــة لمســاعدتهم علــى تحقيق إمكاناتهم.

وال بد من اتخاذ الخطوات الرئيسية التالية لتسهيل 
قبول صانعي القرار بهذه الخطة:

ينبغي أن يعتمد المجلس البلدي في بيروت هذه الخطة  	
بوصفها نقطة انطالق لتحقيق المرونة الحضرية في 

ظل تحديات مثل جائحة كوفيد-19.

ينبغي االستعانة بوزارة الداخلية والبلديات للحصول  	
على دعمها الالزم في تنفيذ أهداف الخطة. وهذا شرط 
أساسي لتنفيذ الخطة بنجاح باعتبار أن وزارة الداخلية 

والبلديات هي المشرف اإلداري على العمل البلدي. 

تتطلب أهداف الخطة المتعلقة ببيئة العمل والنظام  	
المالي وأسواق العمل مشاركة هيئة تنمية االستثمارات 

في لبنان )إيدال(. 
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ينبغي التعاون مع مصرف لبنان من أجل تنفيذ هذه  	
الخطة بنجاح، ال سيما في مجال تطوير األعمال وتعزيز 

القدرة على الوصول إلى المال. 

من المتوقع أن يضطلع خبراء القطاع المصرفي  	
والمالي واألكاديميون من مختلف المجاالت، مثل البناء 
واالقتصاد والهندسة المدنية، بدور استشاري هام خالل 

المراحل المختلفة لتنفيذ هذه الخطة.  

ينبغي أن تتعاون بلدية بيروت مع عدد من الوزارات،  	
منها وزارة المالية التي تسهم في دراسة الوضع المالي 

للمدينة وفي تمويل المخططات الحضرية، ووزارة 
االقتصاد والتجارة التي تراقب حالة الصناعات في 

المدينة وعالقتها بالعالم الخارجي، ووزارة العمل التي 
تسهم في دراسة سوق العمل، واقتراح اللوائح الداعمة 

لتحقيق المرونة والمنعة، وتقديم مقترحات القانون إلى 
مجلس النواب. 

ينبغي تعزيز التعاون بين بلديات ضواحي بيروت  	
الجنوبية والشرقية إلنجاح الخطة نظرًا للترابط 

الحضري بين بيروت وضواحيها. 

ينبغــي أن يتعــاون مجلــس النــواب اللبناني وأن يتيح  	
إجــراء بعــض التعديــالت في القوانين على نحو يســّهل 

العمــل البلــدي ويزيــد مــن قدرة بلديــة بيروت على اتخاذ 
بعض القرارات االستنســابية التي من شــأنها بناء 

المرونــة الحضرية. 

والجدير بالذكر أنه من الصعب تحديد الميزانية لتنفيذ 
جميع اإلجراءات المقترحة أو بعض منها في ظل االنهيار 

االقتصادي والمالي الشامل الذي يشهده لبنان حاليًا. 
ومن غير الممكن وضع ميزانية تفصيلية ونهائية قبل 

تبني هذه الخطة والبدء بتنفيذها. وتسعى هذه الخطة 
إلى االعتماد على بلدية بيروت بوصفها وسيطًا وليس 

العبًا اقتصاديًا، وذلك من خالل الدعوة إلى تفعيل مبدأ 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ 

إجراءات الخطة.
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 2. أهداف وأنشطة 
خطة بناء المرونة 

االقتصادية الحضرية
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أهداف وأنشطة خطة بناء المرونة 
االقتصادية والحضرية 
يستعرض هذا القسم أهداف وأنشطة خطة بناء المرونة 

االقتصادية لمدينة بيروت وفقًا لمقاييس األداء التي 
من المخطط بلوغها والتي ترتكز على قابلية التنفيذ 

من الناحية السياسية والمالية واإلدارية. وتنقسم هذه 
األهداف إلى خمسة محددات للمرونة تماشيًا مع سياق 
المشروع. وبعد استعراض األهداف المعنية بكل محدد، 
تجري مناقشة اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل 

تحقيق األهداف المرجوة.

ألف. مرونة بيئة العمل المحلية

يســتعرض الشــكل 1 مقيــاس األداء الحالــي ومقيــاس 
األداء المخطــط لــه والقابــل للتنفيــذ فــي مــا يتعلق 

بمرونــة بيئــة العمــل المحليــة فــي بيروت. 

الشكل 1. مرونة بيئة العمل المحلية
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وال بد من أن يفّعل صانعو القرار األهداف التالية لتحقيق 
التحسينات المرجّوة: 

من أجل تحسين التنوع في االقتصاد المحلي: 	

تعزيز االستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم  	
داخل المدينة.

تعزيز مشاركة الشباب والنساء في القوى العاملة. 	

تعزيز الصناعة المحلية. 	

من أجل تحسين درجة االنفتاح والتكامل مع  	
األسواق الخارجية، ينبغي أن تستثمر بلدية بيروت 

والحكومة اللبنانية في اقتصاد المعرفة لتعزيز قدرة 
المدينة على تصدير الخدمات.

من أجل تحسين ريادة األعمال واالبتكار: 	

توسيع دور المناطق الحاضنة لألعمال ومنها منطقة  	
بيروت الرقمية.

تسهيل عمل المصارف والمؤسسات المالية وغير  	
المالية األجنبية داخل مدينة بيروت.

تشجيع عمل الشركات الناشئة من أجل تعافي االقتصاد. 	

من أجل تحسين اإلنتاجية والقدرة المالية واالقتصادية: 	

تحسين البنية التحتية للمدينة. 	

تعزيز التعافي االقتصادي المبني على االقتصاد األخضر. 	

الجدول 1. مصفوفة إجراءات المحدد األول

الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة 

المعنية
تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

1- مرونة بيئة العمل المحلية

قرار من  	
المجلس البلدي 
ينفذه المحافظ 

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
السنوية 

تفتقر البلدية 
إلى قدرات 

ذاتية إال 
أنه يمكن 
االعتماد 

على قدرات 
متعهد لتوفير 

الموارد 
البشرية 

واألجهزة

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية 

بلدية بيروت

قصير 
األمد 

)خالل 
سنة(

إعادة تركيز األشغال 
العامة في البنية 
التحتية للمدينة 

على األحياء التي 
تضّم المستشفيات 
ومؤسسات القطاع 

التربوي

1-1 تنوع 
االقتصاد 

المحلي
قرار من  	

المجلس البلدي 
لتوجيه هذه 
االستثمارات 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية 

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية من 
بلدية بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

بلدية 	 
بيروت

مجلس 	 
الوزراء

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

توجيه المساعدات 
الخارجية لالستثمار 

لتطوير الحركة 
االقتصادية حول 

المستشفيات 
والجامعات والمدارس 

قرار من  	
المجلس البلدي 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

يتطلب 
قدرات 

مجتمعية

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت 

بلدية بيروت

قصير 
األمد 

)خالل 
سنة(

استخدام األراضي 
البلدية من أجل 

استضافة األسواق 
الشعبية والتجارية
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة 

المعنية
تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

1- مرونة بيئة العمل المحلية

قرار من  	
المجلس البلدي 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

يتطلب 
قدرات 

مجتمعية 
وقدرات 

متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

بلدية  	
بيروت

وزارة العمل 	

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

تحفيز المؤسسات 
العاملة في بيروت على 
توفير التدريب المهني، 

ال سيما للشباب، والتأكد 
من تكافؤ الفرص بين 

اإلناث والذكور

1-1 تنوع 
االقتصاد 

المحلي

قرار من  	
المجلس البلدي

يحتاج إلى  	
ميزانية يمكن 

تمويلها من 
خالل المانحين

يتطلب 
قدرات متعهد

يحتاج 
إلى أجهزة 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية غير 
متوفرة 

لدى البلدية 

بلدية بيروت
طويل 

األمد )5 
سنوات(

توفير الدعم للنساء 
العامالت في بيروت من 

خالل عدة مشاريع ومنها 
إنشاء دور حضانة تابعة 

للبلدية

قرار من  	
المجلس البلدي

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
السنوية 

يتطلب 
قدرات ذاتية 

من البلدية 
وقدرات 

متعهد 
)مكتب 

دراسات(

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

بلدية 	 
بيروت 

إيدال	 

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

إنشاء منصة لتسويق 
جميع المنتجات، وال 

سيما تلك التي تملكها 
نساء من أجل تشجيع 

التصدير من داخل 
المدينة

قرار من  	
المجلس البلدي

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
السنوية أو من 

المانحين 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية 

بلدية بيروت
متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

إنشاء بوابة بيانات 
للبلدية

 2-1
االنفتاح 

والتكامل 
مع 

األسواق 
الخارجية

قرار من  	
المجلس البلدي 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

يتطلب 
قدرات 

مجتمعية

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
جديدة 

من بلدية 
بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
جديدة 

من بلدية 
بيروت

بلدية بيروت
طويل 

األمد )5 
سنوات(

إنشاء دائرة استشارية 
داخل البلدية تعمل 

كنقطة وصل دائمة بين 
الخبراء العاملين في 

القطاع الخاص وبلدية 
بيروت

قرار من  	
مجلس الوزراء

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
العامة اللبنانية

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

مجلس  	
الوزراء

بلدية  	
بيروت  

إيدال 	

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

المشاركة في إنشاء 
مركز لتطوير األعمال 

التجارية على مستوى 
البلدية من أجل توجيه 

جهود القطاع الخاص 
من خالل تقديم 

المشورة القانونية إلى 
الشركات الجديدة وتلك 
التي تسعى إلى االنتقال 
من الوضع غير النظامي 

إلى الوضع النظامي
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة 

المعنية
تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

1- مرونة بيئة العمل المحلية

قانون من  	
مجلس النواب 

يتيح للبلدية 
تنفيذ هذا 

اإلجراء 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية 

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية من 
بلدية بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

مجلس 	 
النواب 

بلدية 	 
بيروت 

بعد تعديل 
القوانين 
المرعية 
اإلجراء 

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

توفير حلول لرواد 
األعمال الذين يعملون 

في مدينة بيروت

1-3 ريادة 
األعمال 
واالبتكار

قانون من  	
مجلس النواب 

وقرار من 
مجلس الوزراء

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
السنوية 

يتطلب 
قدرات ذاتية 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية 

مجلس 	 
الوزراء 

مجلس 	 
النواب

بلدية بيروت 	 
بعد تعديل 

القوانين 
المرعية 
اإلجراء

مصرف 	 
لبنان 

وزارة المالية 	 
إيدال 	 
السجل 	 

التجاري 
وزارة العمل	 
غرفة 	 

التجارة 
والصناعة 
والزراعة 

في بيروت 
وجبل لبنان

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

تشجيع االستثمار 
األجنبي في الشركات 

الناشئة في المدينة عبر 
حزمة من اإلجراءات 

المالية

قرار من  	
المجلس البلدي 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية من 
بلدية بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

بلدية 	 
بيروت 

وزارة المالية 	 
إيدال 	 
السجل 	 

التجاري 
غرفة 	 

التجارة 
والصناعة 
والزراعة 

في بيروت 
وجبل لبنان 

طويل 
األمد )5 
سنوات(

تشجيع إنشاء 
التعاونيات التجارية في 

قطاعات المهن الحرة 
في مدينة بيروت 
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة 

المعنية
تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

1- مرونة بيئة العمل المحلية

قرار من  	
مجلس الوزراء 
وتعديل قانون 

من مجلس 
النواب

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية من 
بلدية بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

مجلس 	 
الوزراء

مجلس 	 
النواب

وزارة 	 
الطاقة 
والمياه

قصير 
األمد 

)خالل 
سنة(

تعديل القانون المتعلق 
بإنتاج الطاقة الكهربائية 

وتوزيعها في لبنان 
)القانون رقم 462: 

قانون تنظيم قطاع 
الكهرباء( بما في ذلك 
إنشاء الهيئة الناظمة 

لقطاع الكهرباء

 4-1
اإلنتاجية 
والقدرة 

االقتصادية 
والمالية

قرار من  	
المجلس البلدي

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من خالل 
الشراكة بين 

القطاعين العام 
والخاص 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

وزارة 	 
الطاقة 
والمياه

بلدية 	 
بيروت

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

االستثمار في محطة 
توليد كهرباء تعمل 
على الغاز الطبيعي 

في البلدية وتستوفي 
شروط القانون 48 الذي 

ينّظم الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص

قرار من  	
مجلس الوزراء 

وتعديل 
القوانين ذات 

الصلة من 
مجلس النواب

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية من 
بلدية بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

مجلس 	 
الوزراء

مجلس 	 
النواب

وزارة 	 
الطاقة 
والمياه

بلدية 	 
بيروت 

بعد تعديل 
القوانين 
المرعية 
اإلجراء

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

تقديم حوافز لتوليد 
الطاقة الشمسية على 

أسطح المباني

قرار من  	
مجلس إدارة 

مؤسسة 
كفاالت

ال يحتاج إلى  	
ميزانية من 

بلدية بيروت 

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية من 
بلدية بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

مجلس 	 
إدارة 

مؤسسة 
كفاالت

بلدية 	 
بيروت

قصير 
األمد 

)خالل 
سنة( 

التواصل مع مؤسسة 
كفاالت من أجل 

التشجيع على تمويل 
المشاريع المدنية في 

بيروت 

المؤشر 1-1: من أجل تحسين التنوع في 
االقتصاد المحلي، ُيقترح اتخاذ ستة إجراءات: 

إعادة تركيز األشغال العامة في البنية التحتية للمدينة  	
على األحياء التي تضّم المستشفيات ومؤسسات القطاع 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس  التربوي: ُينفَّ
البلدي ينفذه محافظ مدينة بيروت10. ويحتاج هذا 

ل من الموازنة السنوية11، وإلى  اإلجراء إلى ميزانية ُتموَّ
موارد بشرية12 وأجهزة غير متوفرة لدى البلدية، ولكنها 

متاحة لدى المتعهدين الذين ينفذون أعمال البنية التحتية 
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بناء المرونة االقتصادية الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد-19: خطة بناء المرونة االقتصادية الحضرية لمدينة بيروت

الممولة من البلدية. وفور اتخاذ هذا القرار، يمكن تنفيذه 
خالل فترة سنة. 

توجيه المساعدات الخارجية لالستثمار لتطوير الحركة  	
االقتصادية حول المستشفيات والجامعات والمدارس: 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي لتوجيه  ُينفَّ
هذه االستثمارات. ولمجلس الوزراء دوٌر في توجيه 

قسم من المساعدات الخارجية نحو العاصمة بيروت. وال 
يحتاج هذا اإلجراء إلى ميزانية وموارد بشرية أو أجهزة 
من بلدية بيروت، وال يتطلب قدرات إضافية من البلدية. 
وفور اتخاذ هذا القرار، يمكن تنفيذه في فترة متوسطة 

األمد أو خالل ما يعادل ثالث سنوات. 

استخدام أراضي البلدية من أجل استضافة األسواق  	
ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من  الشعبية والتجارية: ُينفَّ

المجلس البلدي، وال يحتاج إلى ميزانية وموارد بشرية أو 
أجهزة من بلدية بيروت، ولكنه يتطلب قدرات مجتمعية 

من أجل إنشاء هذه األسواق وتنظيم حركتها. ويمكن 
اتخاذ تجربة بعض األسواق األسبوعية المقامة في وسط 
بيروت كمثال يحتذى به. ومن الممكن تنفيذ هذا اإلجراء 

خالل سنة من موعد اتخاذ القرار. 

تحفيز المؤسسات العاملة في بيروت على توفير التدريب  	
المهني، وال سيما للشباب، والتأكد من تكافؤ الفرص 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من  بين اإلناث والذكور: ُينفَّ
المجلس البلدي وال يحتاج إلى ميزانية ولكنه يتطلب 

التنسيق مع وزارة العمل اللبنانية. وال يحتاج هذا اإلجراء 
إلى موارد بشرية أو أجهزة من بلدية بيروت، ولكنه 

يتطلب قدرات مجتمعية وقدرات متعهد، وهي متاحة في 
لبنان. ومن الممكن تنفيذ هذا اإلجراء خالل 3 سنوات من 

موعد اتخاذ القرار. 

توفير الدعم للنساء العامالت في بيروت من خالل  	
ذ  عدة مشاريع منها إنشاء دور حضانة تابعة للبلدية: ُينفَّ
هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي، ويتطلب 

ميزانية يمكن تمويلها من خالل بند جديد في موازنة 
بلدية بيروت السنوية أو من خالل المانحين المحليين أو 
الدوليين. ويحتاج هذا اإلجراء إلى موارد بشرية وأجهزة 

غير متوفرة لدى البلدية، ولكنها متوفرة لدى المتعهد. ومن 
الممكن تنفيذ هذا اإلجراء في المدى الطويل أو خالل ما 

يعادل خمس سنوات أو أكثر. 

إنشاء منصة لتسويق جميع المنتجات، وال سيما تلك التي  	
تملكها نساء، من أجل تشجيع التصدير من داخل المدينة: 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي  ُينفَّ
ل من الموازنة  بالتعاون مع إيدال، ويحتاج إلى ميزانية ُتموَّ

السنوية وإلى موارد بشرية وأجهزة غير متوفرة لدى 
البلدية. ويتطلب أيضًا قدرات ذاتية من البلدية وقدرات 

متعهد إلجراء دراسة الجدوى االقتصادية وإنشاء المنصة 
على شبكة اإلنترنت. وفور اتخاذ هذا القرار، يمكن تنفيذه 

في فترة متوسطة األمد )3 سنوات(.

المؤشر 1-2: من أجل تحسين االنفتاح والتكامل 
مع األسواق الخارجية، ُيقترح اتخاذ ثالثة إجراءات: 

إنشاء بوابة بيانات للبلدية من أجل تعزيز السياسات التي  	
ذ هذا اإلجراء  تضمن الوصول العادل إلى التمويل: ُينفَّ

ل  بموجب قرار من المجلس البلدي، ويتطلب ميزانية ُتموَّ
من الموازنة السنوية أو من المانحين، ويحتاج إلى موارد 

بشرية وأجهزة غير متوفرة لدى البلدية، ولكنها متوفرة 
لدى متعهد. ومن الممكن تنفيذ هذا اإلجراء في المدى 

المتوسط )3 سنوات(. 

إنشاء دائرة استشارية داخل البلدية تعمل كنقطة وصل  	
دائمة بين الخبراء العاملين في القطاع الخاص وبلدية 

بيروت: ُينفذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس 
البلدي، وال يحتاج إلى ميزانية وموارد بشرية أو أجهزة 

جديدة من بلدية بيروت، ولكنه يتطلب قدرات مجتمعية. 
ويمكن إنشاء هذه الدائرة من خالل نظام لوائح الخبراء 
المتطوعين الذي يتيح تغيير أعضاء الدائرة االستشارية 
حسب الحاجة، مما يؤدي إلى التقليل من أخطار الفساد 

وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. ومن 
الممكن تنفيذ هذا اإلجراء في المدى الطويل )5 سنوات(. 

المشاركة في إنشاء مركز لتطوير األعمال التجارية على  	
مستوى البلدية لتوجيه جهود القطاع الخاص  من خالل 

تقديم المشورة القانونية إلى الشركات الجديدة وتلك التي 
تسعى إلى االنتقال من الوضع غير النظامي إلى الوضع 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من مجلس  النظامي: ُينفَّ
الوزراء وبالتعاون مع بلدية بيروت وإيدال. ويحتاج إلى 

ل من الموازنة العامة اللبنانية، وال يتطلب  ميزانية ُتموَّ
موارَد بشرية أو أجهزة من البلدية، إال أن هذه الموارد 

متاحة لدى المتعهدين. وتحظى بلدية بيروت بمقعد دائم 
في هذا المركز. ومن الممكن تنفيذ هذا اإلجراء في المدى 

المتوسط )3 سنوات(.
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المؤشر 1-3: من أجل تحسين ريادة األعمال 
واالبتكار، ُيقتَرح اتخاذ ثالثة إجراءات: 

توفير حلول لرواد األعمال الذين يعملون في مدينة  	
ذ هذا اإلجراء بموجب قانون يسّنه مجلس  بيروت: ُينفَّ

النواب ويتيح للبلدية توفير حزم حلول تتضمن 
إعفاءات ضريبية واستثناءات. وال يحتاج هذا اإلجراء 

إلى موازنة وموارد بشرية أو أجهزة من البلدية، وال 
يتطلب أي قدرات إضافية. ويمكن تنفيذه في المدى 

المتوسط )3 سنوات(. 

تشجيع االستثمار األجنبي في الشركات الناشئة في  	
المدينة عبر حزمة من اإلجراءات المالية: ُينفذ هذا 

اإلجراء بموجب قانون من مجلس النواب وقرار من 
مجلس الوزراء بالتعاون مع بلدية بيروت وعدة مؤسسات 
أخرى منها مصرف لبنان، ووزارة المالية، وإيدال، والسجل 

التجاري، ووزارة العمل، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة 
في بيروت وجبل لبنان. ويحتاج هذا اإلجراء إلى ميزانية 

ل من الموازنة السنوية، وإلى موارد بشرية وأجهزة  ُتموَّ
غير متوفرة لدى البلدية. ويتطلب قدرات ذاتية من بلدية 

بيروت من أجل تعيين منّسق بلدي يتوّلى التنسيق بين 
البلدية والوزارات األخرى. ويمكن تنفيذ هذا اإلجراء في 

المدى المتوسط )3 سنوات(. 

تشجيع إنشاء التعاونيات التجارية في قطاعات المهن  	
ذ هذا اإلجراء بموجب قرار  الحرة في مدينة بيروت: ُينفَّ

من المجلس البلدي بالتعاون مع وزارة المالية، وإيدال، 
والسجل التجاري، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة 

في بيروت وجبل لبنان. ومن شأن هذا اإلجراء تحسين 
المقاييس االقتصادية في هذه القطاعات، مما يعزز 

قدراتها اإلنتاجية من خالل التعاون وتبادل الخبرات. 
وال يحتاج هذا اإلجراء إلى ميزانية وموارد بشرية 

أو أجهزة من البلدية، وال يتطلب أي قدرات إضافية. 
ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(.

المؤشر 1-4: من أجل تحسين اإلنتاجية والقدرة 
االقتصادية والمالية، ُيقتَرح اتخاذ أربعة إجراءات: 

تعديل القانون المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية  	
وتوزيعها في لبنان )القانون رقم 462: قانون تنظيم 

قطاع الكهرباء( بما في ذلك إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من مجلس  الكهرباء: ُينفَّ
الوزراء وقانون معّدل من مجلس النواب، بالتعاون 

مع وزارة الطاقة والمياه. وقد ُطرَح هذا التعديل على 
مجلس الوزراء إال أنه  يتطّلب تشكيل حكومة جديدة. 

وال يحتاج هذا اإلجراء إلى ميزانية وموارد بشرية أو 
أجهزة، وال يتطلب قدرات إضافية من البلدية. ويمكن 

تنفيذه خالل سنة. 

االســتثمار فــي محطــة توليد كهربــاء تعمل على الغاز  	
الطبيعي في البلدية وتســتوفي شــروط القانون 48 

الــذي ينّظــم الشــراكات بيــن القطاعين العام والخاص: 
ــذ هــذا اإلجــراء بموجب قرار مــن المجلس البلدي  ُينفَّ

بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة والميــاه. ويحتاج إلى موازنة 
ل مــن خالل الشــراكة بيــن القطاعين العام والخاص،  ُتمــوَّ

وإلــى مــوارد بشــرية وأجهزة غيــر متوفرة لدى البلدية، 
ولكنهــا متوفــرة لــدى المتعهد المنفذ. ويســتلزم هذا 

اإلجــراء أن توّفــر البلدية األراضي الالزمة الســتضافة 
محطــة توليــد الكهربــاء. ويمكــن تنفيذه في المدى 

المتوســط )3 سنوات(. 

تقديم حوافز لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح  	
ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من مجلس  المباني: ُينفَّ

الوزراء وقوانين ذات الصلة معّدلة من مجلس النواب، 
بالتعاون مع بلدية بيروت ووزارة الطاقة والمياه. وال 

يحتاج إلى ميزانية وموارد بشرية أو أجهزة من بلدية 
بيروت، وال يتطلب أي قدرات إضافية من البلدية. 

ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(. 

التواصل مع مؤسسة كفاالت من أجل التشجيع على  	
ذ هذا اإلجراء  تمويل المشاريع المدنية في بيروت: ُينفَّ
بموجب قرار من مجلس إدارة كفاالت. وال يحتاج إلى 

ميزانية من بلدية بيروت، ولكنه قد يحتاج إلى ميزانية 
جديدة من مؤسسة كفاالت. وال يحتاج أيضًا إلى موارد 

بشرية أو أجهزة، وال يتطلب أي قدرات إضافية من 
البلدية. ويمكن تنفيذه خالل سنة.

باء. مرونة سوق العمل المحلية

يستعرض الشكل 2 مقياس األداء الحالي ومقياس األداء 
المخطط له والقابل للتنفيذ في ما يتعلق بمرونة  سوق 

العمل المحلية لمدينة بيروت. وال بد من أن يفّعل صانعو 
القرار األهداف التالية لتحقيق التحسينات المرجّوة: 
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الشكل 2. مرونة سوق العمل المحلية
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المصدر: المؤلف.

من أجل تحسين مرونة سوق العمل: 	

استحداث برامج تقّلل من معدل البطالة لدى الشباب  	

وخاصة اإلناث.

تشجيع مشاركة الشباب، وخاصة اإلناث، في القوى  	

العاملة في القطاعات االقتصادية المختلفة. 

من أجل تحسين حرية حركة اليد العاملة: 	

تعزيز االستثمار في رأس المال البشري. 	

تحسين ظروف التنقل داخل المدينة. 	

تهيئة الظروف المؤاتية لخفض التلوث في المدينة.  	

من أجل تحسين الحماية االجتماعية لليد العاملة:  	

تقديــم حوافــز ماليــة إلــى أصحــاب العمل الذين  	
يوّظفــون اليــد العاملــة رســميًا في ســوق العمل.
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الجدول 2. مصفوفة إجراءات المحدد الثاني

الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة المعنية تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

2- مرونة سوق العمل المحلية

قرار من  	
مجلس الوزراء 

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
العامة اللبنانية

مجلس 	 
الوزراء

وزارة التربيــة 	 
والتعليــم 

العالي

وزارة العمــل 	 

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

إعــادة النظــر في 
البرامــج التعليميــة 

لتوجيــه الشــباب 
نحــو ســوق العمل

2-1 مرونة 
سوق 
لعمل ا

قرار من  	
المجلس 

البلدي 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

يتطلــب 
قدرات 

من 
المجتمــع 
وقدرات 

متعهــد

ال يحتــاج 
إلى 

أجهزة 
مــن بلدية 

بيروت 

ال يحتــاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

مــن بلدية 
بيروت

بلديــة بيروت 	 

وزارة العمــل	 

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

تحفيــز المؤسســات 
العاملــة فــي بيروت 

علــى توفيــر التدريب 
المهنــي وخاصة 

للشــباب والتأكــد من 
تكافــؤ الفــرص بين 

اإلنــاث والذكور

قرار من  	
المجلس 

البلدي 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

يتطلــب 
قدرات 
إدارية 

متوفرة 
لدى 

البلديــة

ال يحتــاج 
إلى 

أجهزة 
مــن بلدية 

بيروت 

ال يحتــاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

مــن بلدية 
بيروت 

مجلس 	 
النواب

مصــرف لبنان	 

وزارة العمــل	 

إيدال	 

بلديــة بيروت	 

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

التعــاون مــع مجلس 
النــواب ومصرف 

لبنــان لتشــجيع عمــل 
مؤسســات التمويــل 

الصغيــرة

قرار من  	
المجلس 

البلدي

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
السنوية 

يتطلــب 
قدرات 

ذاتيــة من 
البلديــة 

وقدرات 
متعهــد 

)مكتب 
دراسات(

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلديــة

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلديــة

بلديــة بيروت 	 

إيدال	 

متوسط 
األمــد  )3 

سنوات(

إنشــاء منصة 
لتســويق جميــع 

المنتجــات وال ســيما 
تلــك التــي تملكهــا 

نســاء من أجل 
تشــجيع التصديــر 
مــن داخــل المدينة

قرار من  	
المجلس 

البلدي

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
السنوية  

يتطلــب 
قدرات 

ذاتيــة من 
البلديــة 
)تعييــن 
منّسق 
بلدي( 

وقدرات 
متعهــد 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلديــة

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلديــة  

وزارة العمــل 	 

بلديــة بيروت 	 

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

إنشــاء برامج 
تدريــب وإعادة 

تدريــب للعمــال في 
مدينــة بيروت

2-2 حرية 
اليد  حركة 

العاملة
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة المعنية تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

2- مرونة سوق العمل المحلية

قرار من  	
المجلس 

البلدي
يحتاج إلى  	

ل  ميزانية ُتموَّ
من الموازنة 

السنوية او من 
هبات خارجية

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

بلدية بيروت 	 

وزارة الداخلية 	 
والبلديات

وزارة األشغال 	 
العامة والنقل

طويل 
األمد )5 
سنوات(

الحد من دخول 
سيارات الركاب داخل 

المدينة وتخصيص 
أماكن لركن السيارات 

مع توفير حافالت 
لنقل الركاب عند 

مداخل المدينة

2-2 حرية 
اليد  حركة 

العاملة

قرار من  	
المجلس 

البلدي

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
السنوية  

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

بلدية بيروت 	 
وزارة الداخلية 	 

والبلديات
مفرزة سير 	 

بيروت
وزارة األشغال 	 

العامة والنقل
بلديات 	 

ضواحي 
بيروت

طويل 
األمد )5 
سنوات(

تحسين حركة المرور 
من المدينة وإليها

قانون من  	
مجلس النواب 

يتيح للبلدية 
تنفيذ هذا 

اإلجراء 
ال يحتاج إلى  	

ميزانية

يتطلب 
قدرات 

ذاتية

ال يحتاج 
إلى أجهزة 

جديدة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
جديدة 

من بلدية 
بيروت

مجلس النواب 	 

بلدية بيروت 	 
بعد تعديل 

القوانين 
المرعية 
اإلجراء 

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

فرض ضريبة بلدية 
سنوية على إشغال 

شاطئ البحر والشقق 
الشاغرة في بيروت

قرار إداري  	
وقرار من 
المجلس 

البلدي

يحتاج إلى  	
ل  ميزانية ُتموَّ

من الموازنة 
السنوية

ال يتطلب 
قدرات 

من بلدية 
بيروت

ال يحتاج 
إلى أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت 

مجلس النواب	 
وزارة المالية 	 
الصندوق 	 

الوطني 
للضمان 

االجتماعي 
بلدية بيروت 	 

بعد تعديل 
القوانين 
المرعية 
اإلجراء 

طويل 
األمد )5 
سنوات(

تقديم حوافز 
ضريبية إلى أصحاب 
العمل الذين يوّظفون 

اليد العاملة رسميًا  3-2
الحماية 

االجتماعية 
لليد 

العاملة
قرار من  	

المجلس البلدي
يحتاج إلى  	

ل  ميزانية ُتموَّ
من الموازنة 

السنوية  

يتطلب 
قدرات 

ذاتية 

يحتاج 
إلى أجهزة 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

بلدية بيروت

قصير 
األمد 

)خالل 
سنة(

إنشاء قسم خاص 
للدعم االجتماعي 



المؤشر 2-1: من أجل تحسين مرونة سوق 
العمل، ُيقترح اتخاذ أربعة إجراءات: 

إعــادة النظــر فــي البرامــج التعليمية لتوجيه الشــباب  	
ــذ هذا اإلجراء مــن خالل تعزيز  نحــو ســوق العمــل: ُينفَّ

التعــاون بيــن وزارة العمــل ووزارة التربيــة والتعليم 
العالــي لدمــج البرامــج التعليميــة والتركيز على 

بعــض المهــارات التــي يمكــن أن توّجــه الطالب إلى 
التخّصصــات األكاديميــة المطلوبــة فــي المدينــة. ويمكن 

تنفيــذ هــذا اإلجــراء على مســتوى الدولــة وليس على 
مســتوى المدينــة فحســب، ممــا قد يخّفــف الهجرة من 

المــدن المجــاورة والقــرى إلى مدينــة بيروت. وتقع 
المســؤولية فــي تنفيــذ هذا اإلجــراء على مجلس 

ل مــن الموازنــة العامــة اللبنانية، ويمكن  الــوزراء، وُيمــوَّ
تنفيذه في المدى المتوســط )3 ســنوات(. 

تحفيز المؤسسات العاملة في بيروت على توفير  	
التدريب المهني وخاصة للشباب والتأكد من تكافؤ 

الفرص بين اإلناث والذكور: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا  في 
سياق المحددات المتعلقة بمرونة بيئة العمل المحلية. 

التعاون مع مجلس النواب ومصرف لبنان لتشجيع عمل  	
ذ هذا اإلجراء بموجب  مؤسسات التمويل الصغيرة: ُينفَّ

قرار من المجلس البلدي وبالتعاون مع وزارة العمل وإيدال. 
وال يحتاج إلى ميزانية وموارد بشرية أو أجهزة من بلدية 
بيروت، ولكنه يتطلب قدرات إدارية متوفرة لدى البلدية. 

ويمكن تنفيذه في المدى المتوسط )3 سنوات(. 

إنشاء منصة لتسويق جميع المنتجات وال سيما تلك  	
التي تملكها نساء من أجل تشجيع التصدير من داخل 
المدينة: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا في سياق المحددات 

المتعلقة بمرونة بيئة العمل المحلية.

المؤشر 2-2: من أجل تحسين حرية حركة اليد 
العاملة، ُيقترح اتخاذ أربعة إجراءات: 

إنشاء برامج تدريب وإعادة تدريب للعمال في مدينة  	
ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس  بيروت: ُينفَّ

البلدي وبالتعاون مع وزارة العمل. ويحتاج إلى ميزانية 
ل من الموازنة السنوية، وإلى موارد بشرية وأجهزة  ُتموَّ

غير متوفرة لدى البلدية. ويتطلب أيضًا قدرات ذاتية 

من البلدية من أجل تعيين منّسق بلدي يتوّلى التنسيق 
بين البلدية والمتعهد، إضافًة إلى قدرات متعهد. ويمكن 

تنفيذه في المدى المتوسط )3 سنوات(. 

الحد من دخول سيارات الركاب داخل المدينة  	
وتخصيص أماكن لركن السيارات مع توفير حافالت 
ذ هذا اإلجراء  لنقل الركاب عند مداخل المدينة: ُينفَّ

بموجب قرار من المجلس البلدي وبالتعاون مع وزارة 
الداخلية والبلديات ووزارة األشغال العامة والنقل. 

ل من الموازنة السنوية، وال  ويحتاج إلى ميزانية ُتموَّ
يحتاج إلى موارد بشرية أو أجهزة جديدة من بلدية 

بيروت، ولكنه يتطلب قدرات متعهد في مجال العمل 
البنيوي. وهذا اإلجراء هو جزٌء من خطة ُعرَضت على 
المجلس البلدي، ولكنه بحاجة إلى تفعيل. ونظرًا لعجز 

ل الحصول على  البلدية أو الدولة عن تنفيذه، ُيفضَّ
هبات خارجية لهذا الغرض. ويمكن تنفيذه في المدى 

الطويل )5 سنوات( بسبب األوضاع االقتصادية الراهنة 
في لبنان وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. 

ذ هذا  	 تحسين حركة المرور من المدينة وإليها: ُينفَّ
اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي وبالتعاون مع 

وزارة الداخلية والبلديات ومفرزة سير بيروت التابعة 
لها، ووزارة األشغال العامة والنقل، وبلديات ضواحي 
ل من  بيروت. ويحتاج هذا اإلجراء إلى ميزانية ُتموَّ

الموازنة السنوية. وال يحتاج إلى موارد بشرية أو 
أجهزة من البلدية، ولكنه يتطلب قدرات متعهد. ولتنفيذ 

ن متعهد بموجب قرار من المجلس  هذا اإلجراء، ُيعيَّ
البلدي لدراسة حركة المرور. واستنادًا إلى تقرير 

المتعهد بهذا الشأن، يتخذ المجلس البلدي قرارًا ُيرَفع 
إلى المحافظ التخاذ اإلجراءات الالزمة بالتعاون مع 

وزارة الداخلية والبلديات. ويمكن التعاون مع بلديات 
ضواحي بيروت ووزارة األشغال العامة والنقل إذا 
اقتضى األمر، في حاالت منها تغيير وجهات السير 

لبعض الطرقات عند الدخول إلى المدينة. ويمكن تنفيذ 
هذا اإلجراء في المدى الطويل )5 سنوات(. 

فرض ضريبة بلدية سنوية على إشغال شاطئ البحر  	
ذ هذا اإلجراء بموجب  والشقق الشاغرة في بيروت: ُينفَّ

قانون من مجلس النواب يتيح للبلدية تنفيذه. وال 
يحتاج إلى ميزانية وموارد بشرية وأجهزة جديدة من 

البلدية، ولكنه يتطلب قدرات ذاتية. ومن الضروري 
ربط سياسات السكن بالسياسة االقتصادية الحضرية 
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وسياسة النقل المشترك، ومن شأن هذا اإلجراء أن 
يؤدي إلى تحسين واقع السكن في بيروت من خالل 

زيادة الشقق المعروضة لإليجار داخل المدينة. ويمكن 
تنفيذه في المدى المتوسط )3 سنوات(.

المؤشر 2-3: من أجل تحسين الحماية 
االجتماعية لليد العاملة، يقترح اتخاذ إجراءين: 

تقديم حوافز ضريبية إلى أصحاب العمل الذين  	
ذ هذا اإلجراء بموجب  يوّظفون اليد العاملة رسميًا: ُينفَّ

قرار إداري وقرار من المجلس البلدي بالتعاون مع 
مجلس النواب في المقام األول، ثم مع وزارة المالية 
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي. ويحتاج إلى 

ل من الموازنة السنوية، وال يحتاج إلى  ميزانية ُتموَّ
موارد بشرية أو أجهزة من البلدية، وال يتطلب أي 

قدرات إضافية. ويمكن أن تقدم  البلدية حسومات 
خاصة على الرسوم التي يتعين على أصحاب العمل 

الذين يوّظفون اليد العاملة رسميًا تسديدها لقاء 
الحصول على الوثائق الالزمة من الضمان االجتماعي، 

ولكّن هذا اإلجراء قابٌل للتنفيذ بعد أن ُيجري مجلس 
النواب تعدياًل لقوانين البلديات. ويمكن تنفيذ هذا 

اإلجراء في المدى الطويل )5 سنوات(. 

ذ هذا اإلجراء  	 إنشاء قسم خاص للدعم االجتماعي: ُينفَّ
بموجب قرار من المجلس البلدي، ويحتاج إلى ميزانية 

ل من الموازنة السنوية، وإلى مكتب دراسات.  ُتموَّ
والجدير بالذكر أن قرارًا اُتخذ بهذا الشأن، إال أنه ينبغي 

تنفيذه ووضع إطار له من خالل مكتب دراسات. 
ويتطلب إنشاء هذا المكتب موارَد بشرية وأجهزة غير 

متوفرة لدى البلدية. ويتطلب هذا اإلجراء قدرات ذاتية 
من أجل تنفيذه، ويمكن تنفيذه في غضون سنة بعد 

تبنيه. 

مرونة النظام المالي المحلي جيم. 

يستعرض الشكل 3 مقياس األداء الحالي ومقياس األداء 
المخطط له والقابل للتنفيذ في ما يتعلق بمرونة النظام 

المالي المحلي لمدينة بيروت. وال بد من أن يفّعل صانعو 
القرار األهداف التالية لتحقيق التحسينات المرجّوة:

الشكل 3. مرونة النظام المالي المحلي
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من أجل تحسين حجم النظام المالي وعمقه:  	

زيــادة عــدد الحســابات المصرفيــة لــكل 100 مواطــن  	
ومواطنة13.

زيادة اأَلْمَولة في بيروت. 	

سّن تشريعات بشأن مؤسسات التمويل الصغيرة. 	

من أجل تحسين األداء المالي والسالمة المالية:  	

إعادة هيكلة القطاع المصرفي. 	

تعزيز الوصول إلى المعلومات العامة.  	

من أجل تحسين الحيز المالي للمدينة: 	

تعزيــز قــدرة بلديــة بيــروت علــى فــرض الرســوم  	
والغرامــات.

تعزيز المحفظة االستثمارية للبلدية. 	

 من أجل تحسين صحة النظام المالي واستقراره 	
في المدينة:

تنويع مصادر التمويل. 	

تعزيز ثقافة التدقيق المالي واإلداري والمساءلة. 	

الجدول 3. مصفوفة إجراءات المحدد الثالث

الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة المعنية تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

3- مرونة النظام المالي المحلي

قرار من مجلس  	
الوزراء

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ

الموازنة العامة 
اللبنانية 

يتطلــب 
قدرات 

ذاتية 
وقدرات 

متعهــد 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
في 

القطاع 
العام 

اللبنانــي

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

في 
القطاع 

العام 
اللبنانــي

مجلس  	
النواب 

مجلس  	
الوزراء 

جميع  	
الوزارات 

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

تطويــر حكومة 
إلكترونيــة علــى 

الصعيــد الوطنــي 
لتعزيــز التعــاون 

بيــن الوزارات 
والبلديــات

3-1 حجم 
النظام 
المالي 
وعمقه

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية  

يتطلــب 
قدرات 

ذاتية 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلديــة 

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلديــة  

بلدية بيروت
طويل 

األمد )5 
سنوات( 

تطويــر حكومة 
إلكترونيــة 

علــى الصعيد 
البلــدي للتعامــل 

مع الرســوم 
والتصاريــح 

مــن أجــل تعزيز 
الجباية ونشــر 
الوعي بشــأن 
العمــل البلدي 

قرار من المجلس  	
البلدي 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

يتطلــب 
قدرات 
إدارية 

متوفرة 
لدى 

البلديــة

ال يحتــاج 
إلى 

أجهزة 
مــن بلدية 

بيروت 

ال يحتــاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

مــن بلدية 
بيروت 

مجلس  	
النواب

مصرف لبنان 	

وزارة العمل 	

إيدال  	

بلدية بيروت 	

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

التعــاون مع 
مجلــس النواب 
ومصــرف لبنان 
لتشــجيع عمــل 

مؤسسات 
التمويــل الصغيــرة
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة المعنية تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

3- مرونة النظام المالي المحلي

قرار من وزارة  	
المالية وبلدية 

بيروت 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية 

يتطلب 
قدرات 

ذاتية 

ال يحتاج 
إلى أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت 

وزارة المالية 	 

بلدية بيروت 	 

قصير األمد 
)خالل 

سنة(

االلتزام بمواعيد 
سداد القروض 

ومدفوعات 
الضرائب والرسوم 
وتقديم التصاريح 

الضريبية 3-2 األداء 
المالي 

والسالمة 
المالية

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ

الموازنة السنوية

يتطلب 
قدرات 
متعهد

يحتاج 
إلى أجهزة 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

بلدية بيروت
متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

إنشاء بوابة 
بيانات للبلدية 

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية  

يتطلب 
قدرات 

ذاتية

يحتاج 
إلى أجهزة 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية 

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية  

بلدية بيروت
طويل 

األمد )5 
سنوات( 

تطوير حكومة 
إلكترونية 

على الصعيد 
البلدي للتعامل 

مع الرسوم 
والتصاريح من 

أجل تعزيز الجباية 
ونشر الوعي بشأن 

العمل البلدي 

3-3 الحيز 
المالي 
للمدينة

قرار من المجلس  	
البلدي

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

يتطلب 
قدرات 

ذاتية

ال يحتاج 
إلى أجهزة 

جديدة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
جديدة 

من بلدية 
بيروت

وزارة المالية 	 
)الدوائر 
العقارية(

بلدية بيروت 	 

قصير األمد 
)خالل 

سنة(

توحيد اللجان 
المعنية بتخمين 

العقارات لتحصيل 
الرسوم والضرائب   

قانون من مجلس  	
النواب يتيح 

للبلدية تنفيذ هذا 
اإلجراء 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

يتطلب 
قدرات 

ذاتية

ال يحتاج 
إلى أجهزة 

جديدة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
جديدة 

من بلدية 
بيروت

مجلس النواب 	 

بلدية بيروت 	 
بعد تعديل 

القوانين 
المرعية 
اإلجراء

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

فرض ضريبة 
بلدية سنوية على 

إشغال شاطئ 
البحر والشقق 

الشاغرة في 
بيروت

قانون من  	
مجلس النواب 

يتيح للبلدية 
تنفيذ هذا 

اإلجراء

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية 

يتطلب 
قدرات 

ذاتية 

يحتاج 
إلى أجهزة 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية  

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

مجلس النواب 	 
بلدية بيروت 	 

بعد تعديل 
القوانين 
المرعية 
اإلجراء

مصرف لبنان	 
إيدال 	 
وزارة العدل	 

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

إنشاء صندوق 
الثروة السيادية  

لمدينة بيروت
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة المعنية تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

3- مرونة النظام المالي المحلي

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ

الموازنة السنوية

يتطلب 
قدرات 

ذاتية

يحتاج 
إلى أجهزة 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

بلدية بيروت 	 

مصرف لبنان 	 

طويل 
األمد )5 
سنوات(

استحداث سوق 
السندات البلدية  4-3

استقرار 
الحالة 

المالية 
قرار من المجلس  	للمدينة

البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

بلدية بيروت 
قصير األمد 

)خالل 
سنة( 

إخضاع البلدية 
للتدقيق المالي 

الدوري من ِقبل 
جهات مستقلة

المؤشر 3-1: من أجل تحسين حجم النظام 
المالي وعمقه، ُيقترح اتخاذ ثالثة إجراءات: 

تطوير حكومة إلكترونية على الصعيد الوطني لتعزيز  	
ذ هذا اإلجراء  التعاون بين الوزارات والبلديات: ُينفَّ

بموجب قرار من مجلس الوزراء وبالتعاون مع مجلس 
النواب وجميع الوزارات. ويحتاج هذا اإلجراء إلى ميزانية 

ل من الموازنة العامة اللبنانية، وإلى موارد بشرية  ُتموَّ
وأجهزة غير متوفرة لدى القطاع العام اللبناني، ولكنها 
متوفرة لدى المتعهدين. ويتطلب هذا اإلجراء قدرات 
ذاتية، ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(. 

تطوير حكومة إلكترونية على الصعيد البلدي للتعامل  	
مع الرسوم والتصاريح من أجل تعزيز الجباية ونشر 
الوعي بشأن العمل البلدي: ُيعتبر هذا اإلجراء جزءًا 

ذ بموجب قرار من المجلس  من اإلجراء السابق وُينفَّ
ل من الموازنة السنوية  البلدي. ويحتاج إلى ميزانية ُتموَّ

للبلدية، وإلى موارد بشرية وأجهزة غير متوفرة لدى 
بلدية بيروت، ويتطلب قدرات ذاتية، ويمكن تنفيذه 

في المدى الطويل )5 سنوات(. والجدير بالذكر أنه 
يمكن تنفيذ هذا المشروع الطموح من خالل التعاون 

مع جهات مانحة دولية مثل البنك الدولي واالتحاد 
األوروبي أو المؤسسات المانحة للدول الكبرى 

كالواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وكندا. 

التعــاون مــع مجلــس النواب ومصرف لبنان لتشــجيع  	
عمــل مؤسســات التمويــل الصغيــرة: ُذكر هذا اإلجراء 
ســابقًا في ســياق المحددات المتعلقة بمرونة  ســوق 

العمــل المحلية.

المؤشر 3-2: من أجل تحسين األداء المالي 
والسالمة المالية، ُيقترح اتخاذ إجراءين: 

االلتزام بمواعيد سداد القروض ومدفوعات الضرائب  	
والرسوم المالية والبلدية وتقديم التصاريح الضريبية: 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من وزارة المالية وبلدية  ُينفَّ
بيروت. وال يحتاج إلى ميزانية وموارد بشرية أو أجهزة 
من البلدية، ولكنه يتطلب قدرات ذاتية، ويمكن تنفيذه 

خالل سنة. 

إنشاء بوابة بيانات للبلدية: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا في  	
سياق المحددات المتعلقة بمرونة بيئة العمل المحلية.

المؤشر 3-3: من أجل تحسين الحيز المالي 
للمدينة، ُيقترح اتخاذ أربعة إجراءات: 

تطوير حكومة إلكترونية على الصعيد البلدي للتعامل  	
مع الرسوم والتصاريح من أجل تعزيز الجباية ونشر 



34

بناء المرونة االقتصادية الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد-19: خطة بناء المرونة االقتصادية الحضرية لمدينة بيروت

الوعي بشأن العمل البلدي: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا في 
سياق معالجة حجم النظام المالي وعمقه. 

توحيــد اللجــان المعنيــة بتخميــن العقــارات لتحصيــل  	
الرســوم والضرائــب: فــكل عقــار يتــم بيعــه فــي مدينة 
بيــروت ينبغــي تســجيله لــدى البلديــة ووزارة الماليــة 
مــن أجــل ربطــه بالضرائــب المفروضــة علــى العقــارات 

فــي المدينــة. وُتســّمى هــذه الضريبــة بضريبــة األمــالك 
المبنيــة لــدى وزارة الماليــة، وهــي نســبة مــن القيمــة 

التأجيريــة للعقــار التــي يتــم تخمينهــا باالســتناد إلــى 
عــدة عوامــل مــن خــالل لجــان تابعــة للدوائــر العقارية. 

وتقــوم البلديــة أيضــًا بتخميــن العقــارات، ممــا يســّبب 
فــي بعــض األحيــان اختالفــات فــي القيمــة التخمينيــة 

بيــن الطرفيــن. ويمكــن توحيــد اللجــان المعنيــة 
بالتخميــن بموجــب قــرار مــن المجلــس البلــدي بالتعــاون 
مــع وزارة الماليــة )الدوائــر العقاريــة(. وال يحتــاج هــذا 
اإلجــراء إلــى ميزانيــة ومــوارد بشــرية وأجهــزة جديدة 

مــن البلديــة، ولكنــه يتطلــب قــدرات ذاتيــة. ويمكــن 
تنفيــذه خالل ســنة. 

فــرض ضريبــة بلديــة ســنوية على إشــغال شــاطئ البحر  	
والشــقق الشــاغرة: ُذكر هذا اإلجراء ســابقًا في ســياق 

المحــددات المتعلقــة بمرونــة  ســوق العمــل المحليــة. 

ــذ  	 إنشــاء صنــدوق الثــروة الســيادية لمدينــة بيــروت: ُينفَّ
هــذا اإلجــراء بموجــب قانــون صــادر عن مجلــس النواب 

يتيــح للبلديــة تنفيــذه. ويمكــن تنفيــذ هــذا اإلجــراء 
بالتعــاون مــع مصــرف لبنــان، وإيــدال، ووزارة العــدل. 

ويكــون هــذا الصنــدوق بمثابــة حســاب ُيســتثَمر لتحقيــق 
عائــد مــادي مســتدام للبلديــة مــن أجــل التصــدي على 

نحــو أفضــل لألزمــات المختلفــة التــي قــد تواجههــا 
المدينــة والدولــة. ويشــمل هــذا الصنــدوق اســتثمارات 

مختلفــة، ممــا يســاعد علــى توزيــع المخاطــر والتخفيــف 
ل  مــن حدتهــا. ويحتــاج هــذا اإلجــراء إلــى ميزانيــة ُتموَّ

مــن الموازنــة الســنوية وإلــى مــوارد بشــرية وأجهــزة غير 
متوفــرة لــدى البلديــة، ويتطلــب قــدرات ذاتيــة. وينبغــي 

تشــكيل لجنــة ومجلــس إدارة مســتقلين عــن المجلــس 
البلــدي إلدارة هــذا الصنــدوق. وُيَعــّد مجلــس إدارة 

متحــف سرســق التابــع لبلديــة بيــروت مثــااًل ُيحتــذى بــه 
إلنشــاء صنــدوق الثــروة الســيادية. ويمكــن تنفيــذ هــذا 

اإلجــراء فــي المــدى الطويل )5 ســنوات(. 

المؤشر 3-4: من أجل تحسين استقرار الحالة 
المالية للمدينة، ُيقترح اتخاذ إجراءين: 

ذ هذا اإلجراء  	 اســتحداث ســوق الســندات البلدية: ُينفَّ
بموجــب قــرار مــن المجلــس البلــدي، ويقوم مصرف 

لبنــان بإصــدار هــذه الســندات وتســويقها. ويحتاج هذا 
ل من الموازنة الســنوية  اإلجــراء إلــى ميزانيــة ُتمــوَّ

وإلــى مــوارد بشــرية وأجهــزة غيــر متوفرة لــدى البلدية، 
ويتطلــب قــدرات ذاتيــة. ويمكــن تنفيــذه في المدى 

الطويل )5 ســنوات(. 

إخضاع البلدية للتدقيق المالي الدوري من ِقبل جهات  	
ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس  مستقلة: ُينفَّ

ل من الموازنة  البلدي. ويحتاج إلى ميزانية ُتموَّ
السنوية. وال يحتاج إلى موارد بشرية أو أجهزة من 
بلدية بيروت، ولكنه يتطلب قدرات متعهد. ويمكن 

تنفيذه خالل سنة. 

 دال. مرونــة الحوكمة 
االقتصاديــة المحلية

يســتعرض الشــكل 4 مقيــاس األداء الحالــي ومقيــاس 
األداء المخطــط لــه والقابــل للتنفيــذ فــي مــا يتعلق 

بمرونــة الحوكمــة االقتصاديــة المحليــة فــي بيروت. وال 
بــد مــن أن يفّعــل صانعــو القرار األهــداف التاليــة لتحقيق 

التحســينات المرجّوة: 

من أجل تحسين قوة هياكل الحوكمة االقتصادية  	
والقيادة:

إطــالق عمليــة ديمقراطيــة تشــاورية على مســتوى  	
البلديات.

تعزيــز الوصــول إلــى المعلومــات العامة. 	

من أجل تحسين نطاق وجودة تخطيط المدينة: 	

تعزيــز نظــام التخطيــط المدنــي واالســتعداد لألزمات. 	

تعزيــز األداء التنفيــذي للبلديــة. 	

من أجل تحسين الجهوزية لالستثمار: 	

تقليــص العــبء البيروقراطــي علــى األعمــال التجارية  	
الجديــدة فــي المدينة.
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الشكل 4. مرونة الحوكمة االقتصادية المحلية
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الجدول 4. مصفوفة إجراءات المحدد الرابع

الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة المعنية تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

4- مرونة الحوكمة االقتصادية المحلية

تعديل قانون من  	
ِقبل مجلس النواب 
يتيح لبلدية بيروت 

تنفيذ هذا اإلجراء

ال يحتاج إلى  	
ميزانية 

يتطلب 
قدرات 

مجتمعية

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
جديدة 

من بلدية 
بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 
جديدة 

من بلدية 
بيروت 

مجلس النواب	 

بلدية بيروت 	 
بعد تعديل 

القوانين 
المرعية 
اإلجراء

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

استشارة 
المواطنين مباشرة 

بشأن القرارات 
المهمة عبر لجان 

متخّصصة من 
المواطنين ذوي 

اآلراء والخبرات 
المتنوعة

4-1 قوة 
هياكل 

الحوكمة 
االقتصادية 

والقيادة

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى ميزانية  	
ل من الموازنة  ُتموَّ

السنوية 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

بلدية بيروت
متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

إنشاء بوابة بيانات 
للبلدية

قرار من مجلس  	
الوزراء

يحتاج إلى ميزانية  	
ل من الموازنة  ُتموَّ

العامة اللبنانية

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من بلدية 
بيروت

مجلس 	 
الوزراء 

بلدية بيروت 	 

إيدال	 

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

المشاركة في 
إنشاء مركز 

لتطوير األعمال 
التجارية على 

مستوى البلدية 
وتوجيه جهود 
القطاع الخاص 

من خالل تقديم 
المشورة القانونية 

إلى الشركات 
الجديدة وتلك 

التي تسعى إلى 
االنتقال من الوضع 

غير النظامي إلى 
الوضع النظامي

قرار من بلدية  	
بيروت بعد 

الحصول 
على موافقة 

هيئة التشريع 
واالستشارات

يحتاج إلى ميزانية  	
ل من الموازنة  ُتموَّ

السنوية  

يتطلب 
قدرات 

بلدية 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية 

بلدية بيروت	 

هيئة التشريع 	 
واالستشارات 

)المديرية 
العامة لوزارة 

العدل(

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

إنشاء قسم 
للتخطيط في 

بلدية بيروت

4-2 نطاق 
وجودة 
تخطيط 
المدينة
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة المعنية تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

4- مرونة الحوكمة االقتصادية المحلية

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى ميزانية  	
ل من الموازنة  ُتموَّ

السنوية 

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت 

بلدية بيروت
متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

إنشاء خلية إلدارة 
األزمات في بلدية 

بيروت 

4-2 نطاق 
وجودة 
تخطيط 
المدينة

قرار من الجهات  	
المختّصة في وزارة 
الداخلية والبلديات 

يحتاج إلى ميزانية  	
ل من وزارة  ُتموَّ

الداخلية والبلديات 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت 

وزارة الداخلية 
والبلديات 

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

إعادة تشغيل غرفة 
التحكم المروري في 

مدينة بيروت 

قانون من مجلس  	
النواب يتيح 

للبلدية تنفيذ هذا 
اإلجراء

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت 

مجلس 	 
النواب 

بلديــة بيروت 	 
بعــد تعديل 

القوانيــن 
المرعيــة 
اإلجراء

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

التعاون مع مجلس 
النواب من أجل 
تعديل القوانين 

التي تعزز استقاللية 
البلديات في لبنان 

من خالل تشريعات 
تعزز الالمركزية 

اإلدارية

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى ميزانية  	
ل من الموازنة  ُتموَّ

السنوية  

يتطلب 
قدرات 

ذاتية 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية 

يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية  

بلدية بيروت
طويل 

األمد )5 
سنوات(

تطوير حكومة 
إلكترونية على 
الصعيد البلدي 

للتعامل مع الرسوم 
والتصاريح من أجل 
تعزيز الجباية ونشر 
الوعي بشأن العمل 

البلدي 

 3-4
الجهوزية 
لالستثمار

قرار من مجلس  	
الوزراء

يحتاج إلى ميزانية  	
ل من الموازنة  ُتموَّ

العامة اللبنانية

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى موارد 

بشرية 
من بلدية 

بيروت

مجلس 	 
الوزراء 

بلديــة بيروت 	 

إيدال	 

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

المشاركة في 
إنشاء مركز لتطوير 

األعمال التجارية 
على مستوى 

البلدية وتوجيه 
جهود القطاع 

الخاص من خالل 
تقديم المشورة 

القانونية إلى 
الشركات الجديدة 
وتلك التي تسعى 

إلى االنتقال من 
الوضع غير النظامي 
إلى الوضع النظامي
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المؤشر 4-1: من أجل تحسين قوة هياكل 
الحوكمة االقتصادية والقيادة، ُيقتَرح اتخاذ 

ثالثة إجراءات:

استشارة المواطنين مباشرة بشأن القرارات المهمة عبر  	
لجان متخّصصة من المواطنين ذوي اآلراء والخبرات 

ذ هذا اإلجراء من خالل تعديل قانون  المتنوعة: ُينفَّ
من ِقبل مجلس النواب يتيح لبلدية بيروت تنفيذ هذا 
اإلجراء. ويمكن تنفيذه من خالل إنشاء لجان فرعية 

متعددة لمساعدة المجلس البلدي على اتخاذ القرارات 
المناسبة. وال يحتاج هذا اإلجراء إلى ميزانية وموارد 

بشرية أو أجهزة جديدة من البلدية، ولكنه يتطلب قدرات 
مجتمعية. ويمكن تنفيذه في المدى المتوسط )3 سنوات(. 

إنشاء بوابة بيانات للبلدية: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا في  	
سياق المحددات المتعلقة بمرونة بيئة العمل المحلية. 

المشاركة في إنشاء مركز لتطوير األعمال التجارية  	
على مستوى البلدية وتوجيه جهود القطاع الخاص من 
خالل تقديم المشورة القانونية إلى الشركات الجديدة 

وتلك التي تسعى إلى االنتقال من الوضع غير النظامي 
إلى الوضع النظامي: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا في سياق 

المحددات المتعلقة بمرونة بيئة العمل المحلية.

المؤشر 4-2: من أجل تحسين نطاق وجودة 
تخطيط المدينة، ُيقتَرح اتخاذ أربعة إجراءات: 

ذ بموجب  	 إنشاء قسم للتخطيط في بلدية بيروت: ُينفَّ
قرار من المجلس البلدي بعد الحصول على موافقة 

هيئة التشريع واالستشارات التابعة لوزارة العدل. 
ل من الموازنة  ويحتاج هذا اإلجراء إلى ميزانية ُتموَّ

السنوية وإلى موارد بشرية وأجهزة غير متوفرة لدى 
البلدية، ويتطلب قدرات بلدية ذاتية. ويمكن تنفيذه في 

المدى المتوسط )3 سنوات(. 

ذ هذا  	 إنشاء خلية إلدارة األزمات في بلدية بيروت: ُينفَّ
اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي، ويحتاج إلى 

ل من الموازنة السنوية. وال يحتاج إلى  ميزانية ُتموَّ
موارد بشرية أو أجهزة من البلدية، وال يتطلب أي قدرات 
إضافية. ويمكن تنفيذه في المدى المتوسط )3 سنوات(. 

إعادة تشغيل غرفة التحكم المروري في مدينة بيروت:  	
ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من الجهات المختّصة  ُينفَّ

في وزارة الداخلية والبلديات. والجدير بالذكر أن هذه 
األجهزة قائمة ولكنها بحاجة إلى صيانة. وُتَعّد وزارة 
الداخلية والبلديات مسؤولًة عنها مع العلم أن بلدية 

بيروت قد اشترتها. ولذلك فإن الوزارة نفسها مسؤولة 
عن تمويل هذا اإلجراء، ويمكن تمويله أيضًا من خالل 

الموازنة العامة اللبنانية. وال يحتاج هذا اإلجراء إلى 
موارد بشرية وأجهزة من البلدية لكنه يتطلب قدرات 

متعهد. ويمكن تنفيذه في المدى المتوسط )3 سنوات(. 

التعاون مع مجلس النواب من أجل تعديل القوانين  	
التي تعزز استقاللية البلديات في لبنان من خالل 

ذ هذا اإلجراء  تشريعات تعزز الالمركزية اإلدارية: ُينفَّ
بموجب قانون من مجلس النواب يتيح للبلدية تنفيذه. 

وال يحتاج إلى موازنة وموارد بشرية وأجهزة من 
البلدية وال يتطلب أي قدرات إضافية. ويمكن تنفيذه 

في المدى الطويل )5 سنوات(. 
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المؤشر 4-3: من أجل تحسين الجهوزية 
لالستثمار، ُيقترح اتخاذ إجراءين: 

تطوير حكومة إلكترونية على الصعيد البلدي للتعامل  	
مع الرسوم والتصاريح من أجل تعزيز الجباية ونشر 

الوعي بشأن العمل البلدي: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا في 
سياق المحددات المتعلقة بمرونة النظام المالي المحلي. 

المشاركة في إنشاء مركز لتطوير األعمال التجارية  	
على مستوى البلدية وتوجيه جهود القطاع الخاص من 
خالل تقديم المشورة القانونية إلى الشركات الجديدة 

وتلك التي تسعى إلى االنتقال من الوضع غير النظامي 
إلى الوضع النظامي: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا في سياق 

المحددات المتعلقة بمرونة بيئة العمل المحلية.

هــاء. مرونة الترابــط والبنية 
التحتيــة للخدمات األساســية

يستعرض الشكل 5 مقياس األداء الحالي ومقياس األداء 

المخطط له والقابل للتنفيذ في ما يتعلق بمرونة الترابط 
والبنية التحتية للخدمات األساسية. وال بد من أن يفّعل 

صانعو القرار األهداف التالية لتحقيق التحسينات المرجّوة:

من أجل تحسين تغطية البنية التحتية األساسية  	
ووظائفها:

تحســين البنيــة التحتيــة للمدينــة. 	

تشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص في تقديــم الخدمات  	
البلديــة عبــر الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخاص.

تعزيز التعافي االقتصادي المبني على االقتصاد األخضر. 	

من أجل تحسين تغطية الخدمات الصحية: 	

تعزيــز قــدرة المستشــفيات والعيــادات علــى تقديم  	
خدمــات الرعايــة الصحية.

من أجل تحسين الترابط والتنقل: 	

زيــادة االعتمــاد علــى الشــراكات بيــن القطاعين العام  	

والخــاص لتوفيــر الخدمــات العامة األساســية.

الشكل 5. مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات األساسية
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الجدول 5. مصفوفة إجراءات المحدد الخامس

الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة 

المعنية
تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

5- مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات األساسية

قرار من مجلس  	
الوزراء وتعديل 

القوانين ذات 
الصلة من ِقبل 
مجلس النواب

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من 
بلدية 

بيروت

مجلس  	
الوزراء

مجلس  	
النواب

وزارة  	
الطاقة 
والمياه

 بلدية  	
بيروت 

بعد تعديل 
القوانين 
المرعية 
اإلجراء

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

تقديم حوافز لتوليد 
الطاقة الشمسية على 

أسطح المباني

5-1 تغطية 
البنية 

التحتية 
األساسية 
ووظائفها

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية 

يتطلب 
قدرات 
متعهد 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من 
بلدية 

بيروت

بلدية 
بيروت

طويل 
األمد )5 
سنوات(

إنارة الشوارع باستخدام 
الطاقة الحديثة

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ

خالل الشراكة 
بين القطاعين 
العام والخاص 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية 

وزارة  	
الطاقة 
والمياه

بلدية  	
بيروت

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

االستثمار في محطة 
توليد كهرباء تعمل على 

الغاز الطبيعي في البلدية 
وتستوفي شروط 

القانون 48 الذي ينّظم 
الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص 

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ

خالل الشراكة 
بين القطاعين 
العام والخاص 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من 
بلدية 

بيروت

بلدية 
بيروت 

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

إنشاء مرفق لمعالجة 
النفايات البلدية وإدارتها 

يستوفي القانون 48 
الذي ينّظم الشراكات 

بين القطاعين العام 
والخاص

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من بلدية 
بيروت

بلدية 
بيروت 

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

تشجيع االستثمارات في 
القطاع الصحي من خالل 

توفير البيئة الالزمة 

5-2 تغطية 
الخدمات 

الصحية

زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في 
إجمالي مزيج استهالك الطاقة من
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة 

المعنية
تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

5- مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات األساسية

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية 

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من 
بلدية 

بيروت

بلدية 
بيروت 

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

تشجيع االستثمارات 
في القطاع الصحي 

من خالل توفير البيئة 
الالزمة 

5-2 تغطية 
الخدمات 

الصحية

قرار من المجلس  	
البلدي 

ال يحتاج إلى  	
ميزانية

ال يتطلب 
قدرات 

إضافية 
من بلدية 

بيروت

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من 
بلدية 

بيروت

وزارة 	 
الصحة 
العامة 

بلدية 	 
بيروت 

طويل 
األمد )5 
سنوات(

تشجيع االستثمارات في 
العيادات شبه المجانية

قرار من المجلس  	
البلدي 

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية 

يتطلب 
قدرات 

ذاتية 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

غير 
متوفرة 

لدى 
البلدية

وزارة 	 
الصحة 
العامة 

بلدية 	 
بيروت 

متوسط 
األمد )3 
سنوات(

تشجيع البلدية على 
إنشاء المزيد من 

العيادات شبه المجانية 

قرار من المجلس  	
البلدي 

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ

الموازنة السنوية

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من 
بلدية 

بيروت

بلدية 
بيروت 

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

إنشاء بطاقة صحية 
بلدية موحدة تشمل 

المقيمين في المدينة 
ويمكن أن تدعمها البلدية 

قرار من المجلس  	
البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ

خالل الشراكة 
بين القطاعين 
العام والخاص 

يتطلب 
قدرات 

ذاتية 

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من 
بلدية 

بيروت

بلدية 
بيروت

طويل 
األمد )5 
سنوات(

بناء شراكة بين 
القطاعين العام والخاص 

لتمويل البنية التحتية 
المتعلقة بالمواقف العامة 

للسيارات واألرصفة 
وممرات الدراجات 

بموجب القانون رقم 48  5-3 الترابط 
قرار من المجلس  	والتنقل

البلدي

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ

خالل الشراكة 
بين القطاعين 
العام والخاص

يتطلب 
قدرات 
متعهد

ال يحتاج 
إلى 

أجهزة 
من بلدية 

بيروت 

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من 
بلدية 

بيروت

بلدية 
بيروت

طويل 
األمد )5 
سنوات( 

بناء شــراكة بين 
القطاعيــن العام 

والخــاص لتمويل إنشــاء 
شــبكة حديــد خفيفــة في 
بيــروت بموجــب القانون 

رقم 48أ
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الميزانية/مصدر 
التمويل

الموارد المطلوبة
الجهة 

المعنية
تاريخ 

االنتهاء اإلجراء المطلوب
محدد 

المرونة 
القدراتوالمؤشرات األجهزة الموارد 

البشرية

5- مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات األساسية

قرار من المجلس  	
البلدي 

يحتاج إلى  	
ل من  ميزانية ُتموَّ
الموازنة السنوية 

أو تمويل ذاتي 
عبر القطاع 
الخاص من 

خالل اإلعالنات 
التجارية 

يتطلب 
قدرات 
متعهد 

وقدرات 
مجتمعية 

يحتاج 
إلى 

أجهزة 
غير 

متوفرة 
لدى 

البلدية

ال يحتاج 
إلى 

موارد 
بشرية 

من بلدية 
بيروت

بلدية 
بيروت

متوسط 
األمد )3 
سنوات( 

توفير نقاط االتصال 
الساخنة العامة داخل 

المواقع االستراتيجية في 
المدينة مثل األسواق

5-3 الترابط 
والتنقل

أ. يمكن أيضًا اتخاذ عدة إجراءات مكّملة مثل بناء شبكة ترامواي أو شبكة حافالت للنقل المشترك.

المؤشــر 5-1: من أجل تحســين تغطية البنية 
التحتية األساســية ووظائفها، ُيقترح اتخاذ 

أربعة إجراءات: 

تقديم حوافز لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح  	
المباني: ُذكر هذا اإلجراء سابقًا في سياق المحددات 

المتعلقة بمرونة بيئة العمل المحلية.

إنارة الشوارع باستخدام الطاقة الحديثة منها الطاقة  	
 :)LED( الشمسية والصمامات الثنائية الباعثة للضوء

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي،  ُينفَّ
ل من الموازنة السنوية  ويحتاج إلى ميزانية ُتموَّ

للبلدية. من جهة أخرى، ال يحتاج إلى موارد بشرية، 
ولكنه يحتاج إلى أجهزة من بلدية بيروت، ويتطلب 

قدرات متعهد لتأمين األجهزة المطلوبة وصيانتها. 
ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(. 

االستثمار في محطة توليد كهرباء تعمل على الغاز  	
الطبيعي في البلدية وتستوفي شروط القانون 48 الذي 
ينّظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص: ُذكر هذا 

اإلجراء سابقًا في سياق المحددات المتعلقة بمرونة 
بيئة العمل المحلية.

إنشــاء مرفــق لمعالجة النفايــات البلدية وإدارتها  	
يســتوفي القانون 48 الذي ينّظم الشــراكات بين 

القطاعيــن العــام والخــاص: ُينفــذ هذا اإلجراء بموجب 

ل  قــرار مــن المجلــس البلدي، ويحتاج إلــى ميزانية ُتموَّ
مــن خــالل الشــراكة بيــن القطاعين العام والخاص. وال 

يحتــاج هــذا اإلجــراء إلى موارد بشــرية وأجهزة من 
بلديــة بيــروت، ولكــّن هذه الموارد متوفــرة لدى المتعهد، 
وال تقــوم البلديــة ســوى بتوفيــر األرض للمتعهــد من أجل 

إنشــاء هــذا المرفــق. ويمكــن تنفيذ هذا اإلجراء في 
المدى الطويل )5 ســنوات(. 

المؤشر 5-2: من أجل تحسين تغطية الخدمات 
الصحية، ُيقتَرح اتخاذ أربعة إجراءات: 

تشجيع االستثمارات في القطاع الصحي من خالل  	
توفير البيئة الالزمة وتنظيم السير وحركة المرور 

ذ هذا اإلجراء  ومواقف السيارات حول المستشفيات: ُينفَّ
بموجب قرار من المجلس البلدي، ويحتاج إلى ميزانية 

ل من الموازنة السنوية للبلدية. وال يحتاج إلى موارد  ُتموَّ
بشرية وأجهزة من البلدية، ولكنه يتطلب قدرات متعهد. 

ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(. 

ذ  	 تشجيع االستثمارات في العيادات شبه المجانية: ُينفَّ
هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي بالتعاون 

مع وزارة الصحة العامة. وال يحتاج إلى ميزانية وموارد 
بشرية وأجهزة من بلدية بيروت، وال يتطلب أي قدرات 
إضافية. ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(. 



43

تشجيع البلدية على إنشاء المزيد من العيادات شبه  	
ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس  المجانية: ُينفَّ

البلدي وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ويحتاج إلى 
ل من الموازنة السنوية وإلى موارد بشرية  ميزانية ُتموَّ

وأجهزة غير متوفرة لدى البلدية. ويتطلب أيضًا قدرات 
ذاتية، ويمكن تنفيذه في المدى المتوسط )3 سنوات(. 

إنشاء بطاقة صحية بلدية موّحدة تشمل المقيمين في  	
المدينة ويمكن أن تدعمها البلدية مع إعطاء األولوية 
ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من  للفئات المهّمشة: ُينفَّ

المجلس البلدي يتيح للفئات المهّمشة في المدينة 
الحصول على هذه التغطية الصحية. ويمكن تنفيذ هذا 

اإلجراء بالتعاون مع شركات التأمين الخاصة، ويحتاج إلى 
ل من الموازنة السنوية للبلدية. وال يحتاج إلى  ميزانية ُتموَّ

موارد بشرية أو أجهزة من البلدية، ولكنه يتطلب قدرات 
متعهد. ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(.

المؤشر 5-3: من أجل تحسين الترابط والتنقل، 
ُيقترح اتخاذ ثالثة إجراءات: 

إنشــاء شــراكة بيــن القطاعيــن العام والخــاص لتمويل  	
البنيــة التحتيــة المتعلقــة بالمواقــف العامــة للســيارات 
واألرصفــة وممــرات الدراجــات بموجــب القانون رقم 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي،  48: ُينفَّ
ل من خالل الشراكة بين  ويحتاج إلى ميزانية ُتموَّ

القطاعين العام والخاص. وال يحتاج إلى موارد بشرية 
وأجهزة من بلدية بيروت، ولكنه يتطلب قدرات متعهد. 

ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(. ويمكن 

االستفادة من تجربة بلدية بيروت السابقة في إدارة 
المواقف العامة المحيطة بالطرق منعًا لسوء إدارة 

المرافق العامة. 

إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل  	
إنشاء شبكة حديد خفيفة في بيروت بموجب القانون 

ذ هذا اإلجراء بموجب قرار من المجلس  رقم 48: ُينفَّ
البلدي. ومن شأن هذا اإلجراء أن يسهم في تعزيز 

الدورة االقتصادية، وتحسين جودة الحياة، وتخفيف 
التلوث في المدينة بما في ذلك التلوث السمعي. 

ل من خالل الشراكة بين  ويحتاج إلى ميزانية ُتموَّ
القطاعين العام والخاص. وال يحتاج إلى موارد بشرية 

أو أجهزة من بلدية بيروت، ولكنه يتطلب قدرات 
متعهد. ويمكن تنفيذه في المدى الطويل )5 سنوات(. 

والجدير بالذكر أن هذا اإلجراء أقل كلفًة من إنشاء 
مترو األنفاق الذي يتطلب استمالكًا واسعًا لألراضي 
التي ُتحَفر تحتها األنفاق. فشبكة الحديد الخفيفة ال 

تتطلب استمالكات جديدة ألن مسار السكك الحديدية 
يتطابق مع مسار الطرق، مما يمنع أي مخالفة للقوانين. 

توفير نقاط االتصال الساخنة العامة داخل المواقع  	
ذ هذا  االستراتيجية في المدينة مثل األسواق: ُينفَّ
اإلجراء بموجب قرار من المجلس البلدي. ويحتاج 

ل ذاتيًا  ل من الموازنة السنوية أو ُتموَّ إلى ميزانية ُتموَّ
عبر القطاع الخاص من خالل اإلعالنات التجارية. وال 

يحتاج هذا اإلجراء إلى موارد بشرية من بلدية بيروت، 
ولكنه يحتاج إلى أجهزة غير متوفرة لدى البلدية. 
ويتطلب قدرات متعهد وقدرات مجتمعية. ويمكن 

تنفيذه في المدى المتوسط )3 سنوات(.
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تحليل المخاطر
تســتعرض مصفوفــة تحليــل المخاطــر مجموعــة 

المخاطــر العامــة والخاصــة التــي قــد تنشــأ خــالل تنفيــذ 
هــذه الخطــة وبعــض التدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا 

للتخفيــف مــن المخاطــر.

الجدول 6. مصفوفة تحليل المخاطر

األثر/تدابير التخفيف التقييم المخاطر المتوقعة نوع الخطر

المخاطر العامة

األثر: صعوبة تنفيذ الخطط االستراتيجية 	

تدابير التخفيف: 	

الالمركزية 	

اإلصالح السياسي 	

اإلصالح القضائي 	

الحرص على تنّوع اختصاصات أعضاء المجلس البلدي  	
في بيروت

مرتفع

االضطرابات السياسية 	

مركزية صنع القرار 	

ضعف الحوكمة 	

ضعف المساءلة القانونية 	

تردد صانعي القرار في  	
تبني أي خطة إنقاذية في 

ظل األوضاع السياسية 
الراهنة

سياسي

األثر: صعوبة تنفيذ الخطط االستراتيجية 	

تدابير التخفيف: 	

اإلصالح النقدي 	

تحديث القوانين وال سيما قانون النقد والتسليف  	

تشجيع االستثمار في جميع القطاعات وال سيما  	
القطاعات الحيوية

سّن القوانين والمشاريع التي تتيح عمل مؤسسات  	
متعددة لجذب األموال

إعادة هيكلة القطاع المصرفي 	

تنفيذ خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي 	

تنفيذ خطة البنية التحتية لمؤتمر "سيدر" الدولي لدعم  	
االقتصادي اللبناني

مرتفع

األزمة االقتصادية 	

األزمة المصرفية 	

أزمة العملة الوطنية 	

اختالل التوازن التجاري 	

اقتصادي

األثر: صعوبة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية 	

تدابير التخفيف: 	

تعزيز إدارة حركة المرور 	

تعزيز إمدادات الطاقة 	

بناء منشآت لمعالجة النفايات 	

بناء منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي 	

متوسط

تلوث المياه 	

قلة المساحات الخضراء 	

التلوث الجوي الناجم عن  	
حركة المرور والموّلدات 

الخاصة

النفايات الصلبة 	

بيئي
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المخاطر الخاصة

األثر: التنفيذ الجزئي لخطة بناء المرونة االقتصادية في بيروت 	

تدابير التخفيف: 	

توظيف العاملين ذوي الخبرة والمهارة 	

توفير التدريب التقني للعاملين وتأهيل المهارات في  	
البلدية من أجل سّد الثغرات

تحقيق التكامل بين اإلنفاق الحكومي واإلنفاق البلدي على  	
البنية التحتية في المدينة

سّن القوانين الالزمة لتنفيذ المشاريع ضمن الُمهل الزمنية  	
ومعايير الجودة المحددة

مرتفع 	 نقص الموارد البشرية على  	
مستوى البلدية

1- مرونة 
بيئة العمل 

المحلية

متوسط 	 عدم توفر البنية التحتية  	
المناسبة لريادة األعمال

األثر: التنفيذ الجزئي لخطة بناء المرونة االقتصادية في بيروت 	

تدابير التخفيف: 	

تنفيذ خطة إدارة المرور على نحو مشترك بين بلدية  	
بيروت ووزارة الداخلية والبلديات

تحسين التواصل مع سكان بيروت 	

مرتفع 	 انعدام الثقة في الحكومة  	
المركزية والعمل البلدي 2- مرونة  

سوق 
العمل 

مرتفع 	المحلية
القوانين المرعية اإلجراء  	

التي تحّد من كفاءة العمل 
البلدي وإنتاجيته

األثر: التنفيذ الجزئي لخطة بناء المرونة االقتصادية في بيروت 	

تدابير التخفيف: 	

إعادة هيكلة القطاع المصرفي 	

تعزيز الشفافية 	

توعية الموظفين في الوزارات وتدريبهم  	

إعادة تنظيم وصياغة القوانين على نحو يزيل االلتباس  	

مرتفع 	 مقاومة اإلصالح 	
3- مرونة 

النظام 
المالي 
المحلي

مرتفع 	 نقص الموارد بسبب األزمة  	
االقتصادية

األثر: التنفيذ الجزئي لخطة بناء المرونة االقتصادية في بيروت 	

تدابير التخفيف: 	

تحسين التواصل بين بلدية بيروت وسكان بيروت 	

مكننة اإلجراءات اإلدارية التي تعوق األعمال في المدينة 	

مرتفع 	 مركزية مفرطة في صنع  	
القرار

4- مرونة 
الحوكمة 

االقتصادية 
مرتفع 	المحلية  العبء البيروقراطي  	

على المستثمرين

األثر: التنفيذ الجزئي لخطة بناء المرونة االقتصادية في بيروت 	

تدابير التخفيف: 	

تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية 	

إنشاء مرافق لمعالجة النفايات 	

إنشاء مرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي 	

تعزيز االستثمار في قطاع االتصاالت  	

مرتفع 	 انقطاع التيار الكهربائي  	
المستمر في لبنان

5- مرونة 
الترابط 
والبنية 
التحتية 

للخدمات 
مرتفع 	األساسية تقادم شبكة االتصاالت 	

المخاطر العامة  ألف. 

على الصعيد السياسي، تمثل االضطرابات ومركزية صنع 

القرار، وضعف الحوكمة والمساءلة القانونية، وتردد صانعي 

القرار في تبني أي خطة إنقاذية في ظل األوضاع السياسية 
الراهنة مجموعًة من العوامل العالية الخطورة التي قد 

تؤدي إلى صعوبة في تنفيذ هذه الخطة. وتشمل التدابير 
التي يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر تحقيق 
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الالمركزية، وإجراء اإلصالح السياسي والقضائي، والحرص 
على تنّوع اختصاصات أعضاء المجلس البلدي في بيروت.

وعلى الصعيد االقتصادي، تمثل األزمة االقتصادية 
والمصرفية، وأزمة العملة الوطنية، واختالل التوازن التجاري 

مجموعًة من العوامل العالية الخطورة التي قد تؤدي إلى 
صعوبة في تنفيذ هذه الخطة. وتشمل التدابير التي يمكن 
اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر إصالح النظام النقدي، 

وتحديث القوانين وال سيما قانون النقد والتسليف، وتشجيع 
االستثمار في جميع القطاعات وال سيما القطاعات الحيوية، 
وسّن القوانين والمشاريع التي تتيح عمل مؤسسات متعددة 

لجذب األموال، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتنفيذ 
خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي وخطة البنية التحتية 

لمؤتمر "سيدر" الدولي لدعم االقتصاد اللبناني.

وعلى الصعيد البيئي، يمثل تلوث المياه، وقلة المساحات 
الخضراء، والتلوث الجوي الناجم عن حركة المرور 

والموّلدات الخاصة، والنفايات الصلبة مجموعًة من العوامل 
ذات الخطورة المتوسطة التي قد تؤدي إلى صعوبة في 
تنفيذ هذه الخطة. وتشمل التدابير التي يمكن اتخاذها 

للتخفيف من هذه المخاطر تعزيز إدارة حركة المرور 
وإمدادات الطاقة، وبناء منشآت لمعالجة النفايات، وبناء 

منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي.

والجدير بالذكر أن معالجة المخاطر االقتصادية من شأنها 
المساعدة في التخفيف من المخاطر السياسية والبيئية، 

ولذلك ال بد من إعطاء األولوية للحيز االقتصادي.

باء. المخاطر الخاصة

على صعيد مرونة بيئة العمل المحلية، يمثل نقص  	
الموارد البشرية على مستوى البلدية أحد العوامل 

العالية الخطورة. وينطوي عدم توفر البنية التحتية 
المناسبة لريادة األعمال على خطورة متوسطة. ويمكن 

أن تؤدي هذه المخاطر مجتمعًة إلى التنفيذ الجزئي 
لخطة بناء المرونة االقتصادية في بيروت. وتشمل 
التدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر 

توظيف العاملين ذوي الخبرة والمهارة، وتوفير 
التدريب التقني للعاملين وتأهيل المهارات في البلدية 

من أجل سّد الثغرات، وتحقيق التكامل بين اإلنفاق 

الحكومي واإلنفاق البلدي على البنية التحتية في 
المدينة، وسّن القوانين الالزمة لتنفيذ المشاريع ضمن 

الُمهل الزمنية ومعايير الجودة المحددة.

على صعيد مرونة  سوق العمل المحلية، يمثل انعدام الثقة  	
في الحكومة المركزية والعمل البلدي، والقوانين المرعية 

اإلجراء التي تحّد من كفاءة العمل البلدي وإنتاجيته 
مجموعة من العوامل العالية الخطورة التي قد تؤدي 

إلى التنفيذ الجزئي لخطة بناء المرونة االقتصادية في 
بيروت. ومن بين التدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة 

هذه المخاطر تنفيذ خطة إدارة المرور على نحو مشترك 
بين بلدية بيروت ووزارة الداخلية والبلديات، وتحسين 

التواصل مع سكان بيروت.

على صعيد مرونة النظام المالي المحلي، ُتعتَبر مقاومة  	
اإلصالح ونقص الموارد بسبب األزمة االقتصادية من 

العوامل العالية الخطورة التي قد تؤدي إلى التنفيذ الجزئي 
لخطة بناء المرونة االقتصادية في بيروت. ومن شأن 

إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية، وتوعية 
الموظفين في الوزارات وتدريبهم، وإعادة تنظيم وصياغة 

القوانين على نحو يزيل االلتباس أن تكون بمثابة تدابير 
تخفيفية يمكن اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر.

على صعيد مرونة الحوكمة االقتصادية المحلية، ُتعتَبر  	
المركزية في صنع القرار والعبء البيروقراطي على 

المستثمرين من العوامل العالية الخطورة. ويمكن أن تؤدي 
هذه المخاطر إلى التنفيذ الجزئي لخطة بناء المرونة 

االقتصادية في بيروت. ومن شأن تحسين التواصل بين 
بلدية بيروت وسكان بيروت ومكننة اإلجراءات اإلدارية 

التي تعوق األعمال في المدينة أن تكون بمثابة تدابير 
تخفيفية يمكن اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر.

على صعيد مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات  	
األساسية، ُيعتَبر انقطاع التيار الكهربائي المستمر في 

لبنان وتقادم شبكة االتصاالت من العوامل العالية 
الخطورة. ويمكن أن تؤدي هذه المخاطر إلى التنفيذ 
الجزئي لخطة بناء المرونة االقتصادية في بيروت. 

وإن وتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية، وإنشاء 
مرافق لمعالجة النفايات ومرافق لمعالجة مياه الصرف 

الصحي، وتعزيز االستثمار في قطاع االتصاالت هي 
تدابير من شأنها التخفيف من حدة هذه المخاطر.
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الرصد واالستعراض
ينبغي أن تراقب لجنٌة مستقلة تنفيذ خطة بناء المرونة 
االقتصادية التي يتناولها هذا التقرير، وينبغي أن تتألف 

هذه اللجنة من أعضاء من بلدية بيروت باإلضافة إلى 
ممثلين من مختلف الوزارات ومجلس النواب بمجرد 

حصولها على الموافقة الرسمية.

ويوصى بمراجعة هذه الخطة كل ستة أشهر أو 
كّلما يحصل تغيير في أحد االفتراضات أو الشروط 
التشريعية والتنظيمية. وتضطلع بلدية بيروت بدور 

حاسم وضروري في تنفيذ هذه الخطة، ولذلك ينبغي 
تزويدها بالدعم اإلداري الالزم نظرًا لنقص الموارد 

البشرية المسؤولة عن مراقبة الخطة وتنفيذها، وينبغي 
أيضًا إنشاء قسم للتخطيط البلدي. كذلك، ال بد من 

استشارة الكيانات الحكومية األخرى، والجهات الفاعلة 
في المجتمع المدني، وخبراء في مجالي الصناعة 
والتجارة، واألكاديميين على نحو دوري لمناقشة 

التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة ولتقديم الخيارات 
والتعديالت الجديدة. وعندما تخضع الخطة لمراجعات 

موضوعية تؤدي إلى إعادة صياغتها، ينبغي إعادة 
نشرها وتوزيعها على جميع أصحاب المصلحة. 

وفي الختام، ال بد من بذل جميع الجهود الالزمة لدمج 
رصد الخطة واستعراضها في العمليات الروتينية 

للبلدية. ولعّل هذا التكامل ضروري لتخفيف العبء 
البيروقراطي داخل اإلدارة البلدية. وال بد أيضًا من 

تنظيم العمل البلدي ومكننته، وال سيما في العمليات 
الروتينية، من أجل إزالة هذا العبء ومنع الفساد. ونظرًا 
ألهمية الذاكرة المؤسسية في تنفيذ الخطط ومراقبتها، 

ينبغي تبّني هذه الخطة بجميع تفاصيلها.
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http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Surv ey%20 1

.2018-2019.pdf
.https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/30/questions-and-answers-water-supply-augmentation-project-lebanon 2

.http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/National%20Accounts/GDP_2019Q4.pdf 3
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/beirut-rapid-damage-and-needs-assessment-rdna--- 4

.august-2020
.https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2020/12/global-compendium-of-practices-covid-19.pdf 5

.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_747070.pdf 6
.http://www.cas.gov.lb/index.php/key-indicators-en 7

https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/456350-lebanons-inflation-rate-registers-rare-dip-but-still-tops-133- 8
.in-november

UNCDF, Guiding Principles and Practices for Urban Economic Recovery and Resilience. https://www.uncdf.org/ 9
.article/6196/guiding-principles-and-practices-for-urban-economic-recovery-and-resilience

10 يتولى تنفيَذ جميع القرارات التنفيذية للمجلس البلدي محافُظ مدينة بيروت التابع لوزارة الداخلية والبلديات التي تملك سلطة الوصاية على 
بلدية بيروت.

11 يخضع اإلنفاق البلدي لمراقبة ديوان المحاسبة في لبنان، مما يحد من القدرة على اختيار المشاريع األكثر كفاءًة ويشجع على اختيار المشاريع 
األقل كلفًة. والميزانية التي يحتاج إليها اإلجراء هي ميزانية ُتضاف إلى الموازنة السنوية لمدينة بيروت. وفي حالة عجز الموازنة، ُتستخَدم 

وديعة البلدية لدى مصرف لبنان البالغ قيمتها حوالي 1,200 مليار ليرة لبنانية.
12 يتطلب التوظيف الحر إجراء تعديالت في القوانين، ويجري التوظيف في البلدية حاليًا عبر مجلس الخدمة المدنية، مما يحد من قدرة البلدية 

على التوظيف، وذلك بموجب إجراءات وقوانين وامتحانات معينة قد تكون دون المستوى المطلوب للعمل البلدي. 
13 يعمل مجلس النواب حاليًا على تعديل قانون يتيح لألمهات فتح حسابات مصرفية ألبنائهن من دون الحصول على موافقة مسبقة من األب. ومن 

شأن هذا اإلجراء تعزيز المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. 
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يستعرض التقرير خطة بناء المرونة االقتصادية الحضرية في مدينة بيروت في إطار مشروع 
ذ في ست عشرة  "بناء المرونة االقتصادية الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد-19"، الذي ُنفِّ

مدینة حول العالم، من بينها ثالث مدن عربية، هي اإلسكندرية وبيروت والكويت. وفي سياق 
هذا المشروع، ُوضعت "أداة التعافي االقتصادي ومنعة المدن"، وهي أداة تشخيص وتخطيط 

لبناء المرونة الحضرية إزاء الصدمات االقتصادية الناجمة عن تطورات عالمية خارجة عن 
سيطرة إدارات المدن والحكومات الوطنية. وبتطبيق هذه األداة، تبين أّن أداء مدينة بيروت 
ضعيف إلى متوسط، ويظهر التشخيص أّن جميع مجاالت المرونة تتطلب تحسينًا، وال سيما 

الحوكمة االقتصادية المحلية.

ويخلص التقرير إلى توصيات على صعيد السياسات العامة لتحقيق التعافي االقتصادي 
والمرونة، منها تنفيذ إجراءات مفّصلة ومتكاملة تسهم في تحسين الواقع االقتصادي 

واالجتماعي في المدينة، وضمان االستدامة في حال تبّناها صانعو القرار. ومع افتقار العمل 
التنموي المحلي في بيروت في الفترة الماضية إلى رؤية مستقبلية متماسكة بشأن المرونة 
االقتصادية، ُوضَعت خطة لطرح أفكار متجانسة تسمح بالمواءمة بين الطروحات المقّدمة 

إلى أعضاء المجلس البلدي في بيروت، ويمكن البناء عليها إلطالق مسار عمل مستدام. ومن 
شأن هذه الخطة زيادة وعي صانعي القرار باستدامة اإلجراءات التي تّتخذها السلطة المحلية 

وأثرها المضاعف.  
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