
مقدمة
في أعقاب انتشــار جائحة كوفيد-19، تبّين للعالم أّن آثارها الســلبية على 

المجتمعات الحضرية أكبر بكثير من آثارها على المناطق الريفية، وذلك لناحية 
الصمود أمام األضرار التي لحقت بقطاعات صحية واقتصادية عديدة بشكل 

مؤقت أو دائم، أو لناحية التعافي منها.

وقد ورد في تقرير األمم المتحدة الصادر في تموز/يوليو 2020 أّن نسبة 
اإلصابــات بفيــروس كوفيــد-19 فــي المناطق الحضرية بلغت 90 في المائة من 

ورقة سياسات

 بناء المرونة االقتصادية الحضرية لمدينة اإلسكندرية 
في إطار التخطيط للتعافي من جائحة كوفيد-19

شارك عدد من منظمات األمم المتحدة 
في تنفيذ مشروع "بناء المرونة االقتصادية 
الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد-19" في 

ست عشرة مدینة حول العالم

مدینة حول 16
العالم

و�ارة التنمية المحلية

اإلسكندرية



2

إجمالي الحاالت، وأّن اآلثار االقتصادية الناجمة عن توّجه الحكومات إلى 
فرض تدابير احترازية، ومنها حاالت اإلغالق التام أو الجزئي قد أضّرت 

ل اقتصادات المدن نسبة 80 في المائة  بشّدة باالقتصاد العالمي الذي ُتشكِّ
منه1. هذا إلى جانب القيود التي تم فرضها على حركة السفر والتجارة 
العالمية. ُكلُّ ذلك أدى إلى انكماش معدالت النمو االقتصادي في الدول 

النامية والمتقدمة، وإلى تضاؤل حجم النشاط االقتصادي، مما عّرض فئات 
كثيرة من المواطنين لخطر فقدانهم لوظائفهم وأعمالهم.

وأمام هذه التحديات، وضعت األمم المتحدة إطار عمل كّرس أهمية تمكين 
الحكومات المحلیة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات المحلیة على الصمود 
باعتبارها أساسية في جهود تحقيق التعافي من جائحة كوفيد-19. وفي 

هذا السياق، شارك عدد من منظمات األمم المتحدة في تنفيذ مشروع "بناء 
المرونة االقتصادية الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد-19" في ست عشرة 

مدینة حول العالم. وهذه المنظمات هي 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.

ويرمي المشروع إلى تزويد المدن والسلطات المحلية المستفيدة باألدوات 
العلمية المالئمة لتمكينها من تقييم قدراتها االقتصادية والمالية والتعامل مع 

آثار الجائحة، وذلك عن طريق خطط تنموية تضمن لها المرونة االقتصادية 
الحضرية الالزمة لمواجهة الصدمات والكوارث غير المتوقعة والتعافي منها 

بكفاءة والتحول نحو نمو مستدام على المدى الطويل.وحيث أن مدينة 
اإلسكندرية، بما لها من إرث حضاري وتاريخ عريق وما تمتلكه من مقّومات 

اقتصادية تجعلها من ركائز االقتصاد المصري، تواجه مجموعة من التحديات 
البيئية واالقتصادية، فقد تحّتم العمل على تعبئة الموارد والجهود من أجل 

صياغة استراتيجية تحّقق لها المرونة االقتصادية والمالية على المدى 
المتوسط، وتضمن لها تنمية اقتصادية حضرية متوازنة ومستدامة. وبناًء 

عليه، شاركت مدينة اإلسكندرية )السلطة المحلية بالمحافظة( في تنفيذ 
مشروع "بناء المرونة االقتصادية والمالية الحضرية أثناء وبعد جائحة 

كوفيد-19"، بالتنســيق مع وزارة التنمية المحلية واإلســكوا والموئل.

                                         Policy Brief: COVID-19 in an Urban World, July 2020. Available at  1
.https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_urban_world_july_2020.pdf

نسبة اإلصابات بفيروس 
كوفيد-19 في المناطق الحضرية 

من إجمالي الحاالت

يرمي المشروع إلى تزويد المدن 
والسلطات المحلية المستفيدة 

باألدوات العلمية المالئمة لتمكينها 
من تقييم قدراتها االقتصادية 

والمالية والتعامل مع آثار الجائحة
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وتوّزع تصميم المشروع على ثالث مراحل، كالتالي:

رصد استجابة مدينة 
اإلسكندرية لجائحة 

كوفيد-19

وضع خطة تعاٍف 
اقتصادي ومالي 

على المدى المتوسط 
تحقق اعتبارات المرونة 

االقتصادية والمالية

 تشخيص أداء 
مدينة اإلسكندرية 
من حيث المرونة 

 االقتصادية 
والمالية
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أنجزت المدينة المرحلتين األولى والثانية. وتهدف هذه الورقة إلى 
استخالص نتائج هاتين المرحلتين، وصياغة إطار عام لخطة التعافي 

االقتصادي والمالي وتقديمها للسلطات المحلية لتنفيذها.

 UN, Global Compendium of Practices on Local Economic and Financial Recovery:  2
 Building Urban Economic Resilience during and after COVID-19, March 2021.

Available at https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/global-compendium-of-
.practices-covid-19.pdf

أواًل. استجابة مدينة اإلسكندرية 
لجائحة كوفيد-19

خالل المرحلة األولى من المشروع، ُرصدت آثار جائحة كوفيد-19 في مدينة 
اإلسكندرية على النشاط االقتصادي وسوق العمل واستمرارية الخدمات 

لطات المحلية في التعامل  العامة. كذلك، ُرصدت اإلجراءات التي اتخذتها السُّ
مع األزمة على الصعد التخطيطية واإلدارية، والصحية، واالقتصادية، والمالية. 

وقد أشار تقرير الرصد إلى سرعة السلطات المحلية في االستجابة آلثار 
األزمة، حيث شّكلت غرفة عمليات ضّمت الجهات المعنية بمواجهتها، وعّينت 

لجنة تنفيذية بقرار من المحافظ عملت على تنسيق الجهود بين مختلف 
الجهات، فنجحت في االستجابة بفعالية لآلثار السلبية الناجمة عن الجائحة.

وقد نجحت مدينة اإلسكندرية في التخفيف من حّدة اآلثار السلبية الناجمة 
عن انتشار الجائحة على االقتصاد المحلي. فقد تمكنت من تحمل الصدمات 

االقتصادية خالل األزمة، حيث أظهرت السلطات المحلية درجة عالية من 
االحتراف في قيادة شؤون المدينة، وحافظت على استمرارية الخدمات 

والمرافق العامة. كذلك نجحت في تنسيق الجهود التي أدت إلى أقل قدر 
من التعطيل في قطاع التصنيع الذي يسهم في حوالي ثلث إجمالي الناتج 
في المدينة، كما في مصانع البتروكيماويات ومصافي النفط الرئيسية التي 

استمرت في تزويد المدينة والبلد بإمدادات الوقود المطلوبة2.

وجاءت هذه اإلجراءات الفّعالة في اّتساق تام مع التدابير الوقائية التي 
اّتخذتها الحكومة المركزية منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في مصر للحد 

من انتشار العدوى، والحّد من عدد اإلصابات بقدر اإلمكان مع استمرار 
األجهزة التنفيذية والجهات االقتصادية العامة والخاصة في أداء وظائفها 

بطريقة ال تؤثر على حياة المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة إليهم 
واستمرار النشاط االقتصادي بطريقة ال تضّر بمصالح الغالبية العظمى منهم.

وقد حرصت السلطات المحلية على دعم الفئات األكثر احتياجًا في المدينة 
من خالل مبادرة "دعم العمالة اليومية". وكان الهدف من هذه المبادرة تعبئة 
األموال من تبرعات المواطنين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، 

فضاًل عن الموارد المالية في المدينة بغية تزويد العمال الذين يتقاضون أجورًا 
يومية باإلمدادات الغذائية، ال سّيما منهم عمال المقاهي والمطاعم. كما أّنها 

نّظمت صرف الدعم النقدي الذي تقّدمه الحكومة للمستحقين، وحرصت على 
استمرار عمل مبادرة "مشروعك" الذي يقضي بتقديم تمويل متناهي الِصَغر 

بشروط ميّسرة للمواطنين. وخالل األزمة، اّتخذت السلطات الترتيبات الالزمة 
التي تضمن استمرار حصول المستفيدين على الخدمات. وقد أفاد المسؤولون 

نجحت مدينة اإلسكندرية في التخفيف 
من حّدة اآلثار السلبية الناجمة عن 

انتشار الجائحة على االقتصاد

©iStock.com-javarman3
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بأنهم كانوا أكثر مرونة وتساهاًل في عملية اإلقراض من أجل المساعدة في 
تخفيف التأثيرات السلبية الناجمة عن األزمة على الفقراء من المواطنين.

وعلى صعيد القطاع الصحي، عملت السلطات المحلية بسرعة منذ إعالن أول 
حالة في مصر في شباط/فبراير 2020 على إعداد المدن الجامعية وبيوت 

الشباب وإعادة تأهيلها لكي ُيعَزل فيها المواطنون العائدون من الخارج، 
حيث كان على هؤالء قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي قبل السماح لهم 

بالعودة إلى ديارهم. كذلك، جّهزت السلطات المستشفيات الحكومية بحلول 
شهر آذار/مارس 2020 لتكون قادرة على استقبال المصابين وعالجهم، 

حيث ظهرت أول حالة في الشهر نفسه. وبالتعاون مع وزارة الصحة، أنشأت 
السلطات معملين إلجراء اختبارات تفاعل البوليمراز التسلسلي )PCR(، وتابع 

العاملون في القطاع الصحي تدريبات تؤهلهم تطبيق بروتوكوالت التعامل 
مع المصابين وتطبيق إجراءات الوقاية من العدوى. وعّينت السلطات لجان 

تفتيش متخصصة في مراقبة مستويات األداء في المستشفيات العشرة 
التي تقّدم العالج بهدف التأكد من حسن تطبيق بروتوكوالت العالج وااللتزام 

باّتباع كافة اإلجراءات الالزمة لحماية العاملين في المجال الطبي.

وأشار التقرير إلى نجاح تجربة مدينة اإلسكندرية في تدعيم مجاالت 
التعاون بين السلطات المحلية وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف 

تفعيل المبادرات الرامية إلى دعم القوى العاملة غير المنتظمة وقدرات 
القطاع الصحي في المحافظة، وذلك من خالل حمالت تبرعات كان الهدف 

منها توفير وجبات وإعانات غذائية وتزويد المستشفيات باألجهزة والمعدات 
الالزمة، إلى جانب تيسير التمويل المتناهي الِصغر.

وبناًء على نتائج تقرير الرصد، ُعقدت ورشة عمل دولية في 17 آب/أغسطس 
2020 استعِرضت فيها تجربة مدينة اإلسكندرية. وصدر تقرير إقليمي أشار 

إلى تجربة اإلسكندرية كنموذج ناجح عن التعاون بين المجتمع المدني 
والسلطة المحلية في التخفيف من حّدة اآلثار االقتصادية السلبية التي 

نتجت عن تعّطل األنشطة االقتصادية.

./https://urbanresiliencehub.org/what-is-urban-resilience  3

ثانيًا. نتائج تشخيص المرونة 
 االقتصادية الحضرية
لمدينة اإلسكندرية

ُتعّرف المرونة االقتصادية والمالية الحضرية بأنها قدرة المجتمعات الحضرية 
على التخطيط للصدمات والتنّبؤ بها، بما في ذلك األزمات طويلة المدى، 

التي من الممكن أن تعود بالضرر على اقتصاداتها. وهي أيضًا القدرة على 
إعادة تخصيص الموارد وتعبئتها لتحّمل تلك الصدمات ومن ثم التعافي منها 

وإعادة البناء، للعودة إلى مستويات ما قبل األزمة على األقل؛ وقدرتها على 
وضع االقتصادات على مسار النمو االقتصادي المستدام وتعزيز القدرات 

للتعامل مع أي صدمات مستقبلية. و تمت صياغة هذا التعريف انطالقًا من 
تعريف الموئل للمرونة الحضرية3.

استمرار عمل مبادرة “مشروعك” الذي 
يقضي بتقديم تمويل متناهي الِصَغر 

بشروط ميّسرة للمواطنين

©iStock.com-holgs
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تهدف هذه المحددات التي تشمل 17 مؤشرًا أساسيًا و63 مؤشرًا فرعيًا إلى قياس أداء المدينة ومن خالله اقتراح 
مجاالت تحسين األداء. فهي تشكل أساسًا يساعد السلطات المحلية على قياس أدائها االقتصادي وتحديد نقاط 

القوة والضعف في هياكلها المؤسسية وأنظمتها التشغيلية وبالتالي تحقيق المرونة االقتصادية والمالية وصواًل 
إلى المرونة الالزمة.

ومن أجل تحديد درجة المرونة االقتصادية والمالية الحضرية لمدينة االسكندرية، تّم تشخيص أداء المدينة االقتصادي 
والمالي بناًء على منهجية التقييم المطّبقة في المشروع والمبنّية على خمسة محّددات للمرونة هي التالية:

تحليل قدرة مجتمع األعمال المحلي على الحفاظ 
على معدالت النمو واالستجابة للمتغيرات 

الديمغرافية والتكنولوجية ومتغيرات السوق.

مرونة بيئة 
العمل المحلية

تحليل قدرة النظام المالي المحلي على تزويد 
األنشطة االقتصادية بأدوات تمويل مناسبة، بما 

في ذلك تعزيز قدرة الوحدات اإلدارية المحلية 
على تعبئة الموارد المالية.

مرونة النظام 
المالي المحلي

تحليل خدمات البنية التحتية للخدمات األساسية 
والترابط التي تتيح التفاعل بين المحددات األربعة 

السابقة بشكل فعال في ظل ظروف الجائحة 
وغيرها من األزمات.

مرونة الترابط والبنية 
 التحتية للخدمات 

األساسية

ف مع  تحليل قدرة سوق العمل المحلي على التكيُّ
رات في النشاط االقتصادي وإعادة توزيع  التغيُّ

الوظائف مع تقليل معّدل البطالة إلى أدنى حّد.

مرونة سوق 
العمل المحلية

تحليل مشاركة السلطة المحلية مع المجتمع في 
التخطيط االقتصادي وتعبئة الموارد وتخصيصها 

وتفعيل االستثمارات الحكومية والخاصة.

مرونة الحوكمة 
االقتصادية 

المحلية

1

3

2

4

5
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الجدول 1. التقييم المناظر لكل درجة من درجات المرونة

الدرجةالتقييم

Aأداء متميــز يحقــق أقصــى درجات المرونــة االقتصادية والمالية

Bأداء جيد يتزامن مع قدرة عالية على تحقيق المرونة في مدة وجيزة

Cأداء متوســط يظهر قدرة على تقليل اآلثار الســلبية مع مدة تعاٍف متوســطة

Dأداء ضعيــف يــؤدي إلــى حــدوث آثار ســلبية كبيــرة وفترة تعاٍف طويلة 

فشــل فــي تحقيــق المرونــة االقتصاديــة والماليــة ذاتيــًا وحاجــة إلى حكومة مركزية تحــول دون االنهيار االقتصادي 
Fالتــام وفتــرة تعاٍف طويلة األمد

نتائج التشخيص
أظهرت نتائج التشخيص أن مدينة االسكندرية قد حققت أداًء متوسطًا في مجاالت مرونة بيئة العمل المحلية وسوق العمل 

المحلية، مع تباين واضح في األداء المالي حيث ظهرت المرونة بشكل أفضل نسبيًا مع القطاع المالي الخاص. أّما على مستوى 
النظام المالي في الوحدات اإلدارية، فكانت المرونة متدنية وأداء الحوكمة االقتصادية ضعيفًا. وقد أظهرت مؤشرات البنية التحتية 

ز المدينة من حيث أدائها في مجال  للخدمات األساسية درجة من الهشاشة، ال سّيما في ظّل قّلة البيانات المتاحة بالرغم من تميُّ
تغطية الخدمات الصحية.

الشكل 1. مؤشرات أداء المرونة االقتصادية والمالية لمدينة اإلسكندرية
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RPI4-1 D+

RPI4-2 D+

RPI4-3 D+

RPI5-1 B

RPI5-2 A

RPI5-3 B
A

B+

B

C+

C

F
F+

D

D+

تشّكل قراءة نتائج التشخيص بعناية خطوة أساسية قبل تصميم أّي خطة للمرونة االقتصادية والمالية الحضرية وتنفيذها. 
فالمؤشرات في النموذج المّطبق سوف تشّكل خط األساس الذي ُيسترشد به مستقباًل في المقارنة بين مجاالت تطّور األداء 

الخمسة التي يشملها نموذج المرونة.
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أظهرت المؤشرات أن االقتصاد المحلي 
في المدينة متنوع ومتوازن بين أسواق 

داخلية وخارجية، مما حال دون ترّكز آثار 
الصدمات االقتصادية. غير أّن اإلسكندرية 

ال تزال تحتاج إلى الكثير من الجهود 
لدعم بيئة ريادة األعمال، ال سّيما وأّن 

فيها قاعدة عريضة من خريجي الجامعات 
والمدارس الفنية من ذوي المهارات العالية.

 :RPI 1 المحدد األول 
مرونة بيئة العمل المحلية 1
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هنــاك درجــة مــن التنوع في توزيع 
القــوى العاملــة علــى مختلف القطاعات 

االقتصاديــة. غيــر أّن معدل البطالة 
يتخّطى المتوســط على المســتوى القومي، 

ممــا ينعكــس ســلبًا على محدودية فرص 
العمــل ويــؤدي إلــى انخفاض في نمو 

القطاع الخاص.

 :RPI 2 :المحدد الثاني 
2مرونة سوق العمل المحلية

في اإلسكندرية مؤسسات مالية مصرفية 
وغير مصرفية عديدة تقدم الدعم المالي 
للشركات الناشئة واألعمال المبتكرة. غير 

أّن المدينة ال تملك أّي قدرة تقريبًا على 
التحكم بمواردها المالية، حيث تنقصها 

األدوات الكافية لجمع األموال الستثماراتها 
العامة بشكل مستقل أو بالتنسيق مع 

القطاع الخاص.

المحدد الثالث: RPI 3: مرونة 
3النظام المالي المحلي
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إّن نظــام الحوكمــة المحليــة فــي مصر 
مركــزي، وبســببه جــاء أداء المدينة 

ضعيفــًا إلــى حــٍد كبيــر في مجــال المرونة 
الرابــع. فدورهــا فــي التخطيط على 

المدييــن المتوســط والطويــل محدود 
للغايــة، وكذلــك مشــاركتها المجتمعيــة فــي 

الحوكمــة االقتصادية.

 :RPI 4 :المحدد الرابع 
4مرونة الحوكمة االقتصادية المحلية

 ����� ��אכ� א���כ
RPI 4-1 :�
� �א�	�א�
א����א

 ����� �
��א� ���
RPI 4-2 :��� �א�

�א:����� �����א��
RPI 4-3

D+D+D+
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سّجلت االسكندرية أداًء جيدًا من حيث 
مرونة البنية التحتية للخدمات األساسية، 

باستثناء الخدمات الصحية التي فاقت 
األداء الوطني إن من حيث أعداد العاملين 

في مجال الرعاية الصحية أم من حيث 
توافر األسّرة في المستشفيات.

 :RPI 5 :المحدد الخامس 
مرونة الترابط والبنية التحتية 

للخدمات األساسية
5

 ������ א��� א�������
RPI 5-1 א��
� ��	א�א��א�

 :�� א����א� א��������
RPI 5-2

RPI 5-3 :א � �א�����א�
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BAB

ثالثــًا. توصيــات لتعزيــز المرونة االقتصاديــة الحضرية 
لمدينة االســكندرية

تواجه مدينة االسكندرية تحديات تحّتم عليها التخطيط لمستقبل مستدام قوامه المرونة االقتصادية والمالية طويلة األمد، 

والقدرات االقتصادية والمالية واسعة النطاق، والتخطيط الحضري االستراتيجي المحّسن، وبيئة األعمال واالستثمارات 

المعّززة. كذلك يتعّين عليها أن تأخذ في االعتبار مجاالت مشتركة من أجل تعزيز المرونة االقتصادية في األجل الطويل، 

ر المناخ، وتمويل التنمية. وإرساء الالمركزية، وتحقيق التحول الرقمي، وتحسين التنافسية، والتخفيف من آثار تغيُّ

وتقتضي خطة التعافي الرجوع إلى المخطط االستراتيجي 2032 لمدينة االسكندرية كإطار عمل عام يمكن إدماج عناصر 

المرونة االقتصادية والمالية فيه بحيث يتّم تنفيذ المخطط بشكل فعال يخدم أهداف التنمية المستدامة.
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واستنادًا إلى نتائج تشخيص المرونة، سوف تتآزر الجهود مع السلطة المحلية في مدينة االسكندرية في المرحلة المقبلة من 
أجل بناء خطة التعافي االقتصادي والمالي بهدف تعزيز مرونة المجاالت الخمسة التي ُيبنى عليها نموذج المرونة الحضرية.

وبناًء على منهجية أداة التشخيص والتخطيط، سوف تعتبر مؤشرات األداء الحالية خط األساس الذي سُيبنى عليه التخطيط 
د وُتعتمُد مستويات األداء المستهدفة بعد االنتهاء من المشاورات مع الجهات المعنية في المحافظة،  المستقبلي، وسوف ُتحدَّ

وذلك على النحو المبّين في الجدول 2.

الجدول 2. مؤشرات األداء الحالية والمستهدفة وأبرز مجاالت التحسين

مؤشرات األداء محدد المرونة والمؤشرات
المستهدفة

مؤشرات األداء 
أبرز مجاالت التحسينالحالي

RPI 1: مرونة بيئة العمل المحلية

 تنويع االقتصاد المحلي.

 دعم ريادة األعمال.

 تحسين اإلنتاجية.

RPI 1-1B+B: التنوع في االقتصاد المحلي

+RPI 1-2C+C: درجة االنفتاح والتكامل مع األسواق الخارجية

RPI 1-3BD: ريادة األعمال واالبتكار

+RPI 1-4B+B: اإلنتاجية والقدرة المالية واالقتصادية

RPI 2: مرونة سوق العمل المحلية
 تطوير برامج للتدريب المهني تكون 

متسقة مع خطط التنمية.

 تدعيم برامج التدريب التحويلي.

 التعاون مع القطاع الخاص.

RPI 2-1BB: مرونة سوق العمل المحلية

RPI 2-2B+B: حرية حركة القوى العاملة 

+RPI 2-3CD: الحماية االجتماعية للقوى العاملة

RPI 3: مرونة النظام المالي المحلي

 ضبط النفقات العامة وترشيدها.

 تنويع مصادر اإليرادات.

+RPI 3-1D+D: حجم وعمق النظام المالي

RPI 3-2BB: األداء والسالمة المالية

RPI 3-3DD: الحّيز المالي للمدينة

RPI 3-4BB: سالمة واستقرار المدينة ماليًا

RPI 4: مرونة الحوكمة االقتصادية المحلية

 تطوير منظومة التخطيط االقتصادي.

 تفعيل مشاركة القطاع الخاص في 
تمويل مشروعات التنمية.

+RPI 4-1DD: قوة هياكل الحوكمة االقتصادية والقيادة

+RPI 4-2C+D: نطاق وجودة وظيفة التخطيط

+RPI 4-3BD: الجهوزية لالستثمار

 االلتزام بخطة التنمية العمرانية، RPI 5: مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات األساسية
ومراعاة التنسيق الحضري، وزيادة 

المساحات المفتوحة، واالهتمام 
بتخصيص مسارات للدراجات.

 االستمرار في مشروعات تطوير 
البنية األساسية والخدمات العامة.

RPI 5-1AB: تغطية الخدمات األساسية والبنية التحتية

RPI 5-2AA: تغطية الخدمات الصحية

RPI 5AB-3: الترابط وحرية الحركة
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بناًء على ذلك، ُوضعت مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لكل مجال من مجاالت المرونة، على النحو التالي:

)أ( في تعزيز مرونة بيئة العمل المحلية

الجهات المعنية بالتنفيذاإلجراء

 العمــل علــى مواصلــة تنويــع االقتصــاد المحلــي، ودمج سالســل 
اإلمــداد والقيمــة فــي خطــط التنميــة الحضرية.

 جمعيات واتحادات أصحاب األعمال والمستثمرين.

 شركات القطاع الخاص الكبرى العاملة في المدينة.

 جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 إدارة التخطيط العمراني.

 تعزيز مجاالت ريادة األعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم.

 الترويج لالستثمار بفعالية في المدينة، وتحسين الحصول على 
المعلومات المتعلقة باالستثمار.

 جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 صناديق االستثمار وحاضنات األعمال.

 السلطة المحلية.

 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

 جمعيات المستثمرين وأصحاب األعمال.

)ب( في تعزيز مرونة سوق العمل المحلية

الجهات المعنية بالتنفيذاإلجراء

 تقديــم برامــج تأهيــل للقــوى العاملة غير النظامية وغير المؤهلة 
التي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة محليًا.

 مديرية القوى العاملة.

 السلطة المحلية.

 الجهات الدولية المانحة.

 توســيع نطــاق برامــج التأهيــل المهنــي والحرفــي والتدريب 
العملــي، باالشــتراك مــع القطــاع الخــاص، بغية تحســين مهارات 

القــوى العاملة.

 مديرية القوى العاملة.

 السلطة المحلية.

 اتحادات المستثمرين وأصحاب األعمال.

 الجهات المانحة.

 تنســيق برامج التدريب مع اســتراتيجيات التنمية
االقتصاديــة المحلية.

 مديرية القوى العاملة.

 السلطة المحلية.

 تعبئــة المــوارد الماليــة التــي تضمــن تقديــم الحمايــة االجتماعيــة 
للقــوى العاملة.

 مديرية القوى العاملة.

 اتحادات المستثمرين وأصحاب األعمال.
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)ج( في تعزيز مرونة النظام المالي المحلي

الجهات المعنية بالتنفيذاإلجراء

 ترشيد مستويات اإلنفاق العام بهدف ضمان كفاءة استخدام 
الموارد المالية المحلية.

 السلطة المحلية.

  تحســين المواءمــة بيــن أولويــات اإلنفــاق العــام ومتطلبــات 
التنميــة المســتدامة.

 وزارة التخطيط.

 وزارة المالية.

 السلطة المحلية.

 البحث في إمكانية تنويع مصادر الموارد المالية في المدينة.
 السلطة المحلية.

 وزارة المالية.

)د( في تعزيز مرونة الحوكمة االقتصادية المالية

الجهات المعنية بالتنفيذاإلجراء

 منح االسكندرية مسؤوليات أكبر في التخطيط
االقتصادي المحلي.

 وزارة التنمية المحلية.

 السلطة المحلية.

 البحث في فرص االستفادة من المشاركة مع القطاع الخاص من 
أجل تنفيذ مشروعات الخطة االستثمارية.

 السلطة المحلية.

 وحدة المشاركة مع القطاع الخاص )وزارة المالية(.

 زيــادة تنافســية االقتصــاد المحلــي مــن خــالل تحســين بيئة
العمل واالســتثمار.

 السلطة المحلية

 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

)ھ( في تعزيز مرونة الترابط والبنية التحتية للخدمات األساسية

الجهات المعنية بالتنفيذاإلجراء

 اعتماد خطط التنمية العمرانية الخاصة بمفاهيم معاصرة مثل 
االقتصاد الدائري والنمو األخضر التي تحقق اعتبارات التنسيق 

الحضري المتميز.

 السلطة المحلية.

 وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 تحســين المرافق والخدمات العامة، وزيادة المســاحات 
الخضــراء المفتوحــة وكذلــك مســارات الدراجات في إطار 

منظومــة النقل الحضري.

 السلطة المحلية.

 وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 وزارة النقل.

 استمرار القضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن للمواطنين 
محدودي الدخل.

 السلطة المحلية.

 وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
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