
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ة  حضریّ ال مناطقفي المدن وغیرھا من ال  19- لمواجھة كوفید التأھبتعزیز    

 
 

 إرشادات مبدئّیة للسلطات المحلّیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 

 
 

WHO/2019-nCoV/Urban_preparedness/2020.1 
 

 2020منظمة الصحة العالمیة  ©
 

  المشاركة –  تجاري غیر – المصنف متاح بمقتضى ترخیص المشاع اإلبداعي "نسببعض الحقوق محفوظة. ھذا المصنف 
 " الدولیة الحكومیة المنظمات لفائدة 3.0 بالمثل

) sa/3.0/igo/deed.ar-nc-https://creativecommons.org/licenses/bySA 3.0 IGO; -NC-CC BY( 
 

وبمقتضى ھذا الترخیص یجوز أن تنسخوا المصنف وتعیدوا توزیعھ وتحوروه لألغراض غیر التجاریة، وذلك شریطة أن یتم  
  (WHO)اقتباس المصنف على النحو المالئم كما ھو مبین أدناه. وال ینبغي في أي استخدام لھذا المصنف اإلیحاء بأن المنظمة 

. وإذا قمتم بتعدیل المصنف فیجب (WHO)ة. وال یُسمح باستخدام شعار المنظمة تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محدد
أو   Creative Commons licence)ترخیص المشاع اإلبداعي (عندئٍذ أن تحصلوا على ترخیص لمصنفكم بمقتضى نفس 

القتباس المقترح: "ھذه الترجمة ترخیص یعادلھ. وإذا قمتم بترجمة المصنف فینبغي أن تدرجوا بیان إخالء المسؤولیة التالي مع ا
غیر مسؤولة عن محتوى ھذه الترجمة أو   (WHO). والمنظمة )(WHO)لیست من إعداد منظمة الصحة العالمیة (المنظمة 

 دقتھا. ویجب أن یكون إصدار األصل اإلنكلیزي ھو اإلصدار الملزم وذو الحجیة." 
 

نشأ في إطار ھذا الترخیص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمیة للملكیة  ویجب أن تتم أیة وساطة فیما یتعلق بالمنازعات التي ت
 . )/http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules.(الفكریة

 
 إرشادات مبدئیّة للسلطات المحلیّة الحضریّة مناطقالفي المدن وغیرھا من  19-عزیز التأھب لمواجھة كوفیدت .االقتباس المقترح

[Strengthening preparedness for COVID-19 in cities and other urban settings: interim guidance for local 
authorities] 

 الترخیص:(WHO/2019-nCoV/Urban_preparedness/2020.1)  2020  :: منظمة الصحة العالمیةجنیف
 SA 3.0 IGO-NC-CC BY . 
  

 . /http://apps.who.int/irisبیانات الفھرسة أثناء النشر متاحة في الرابط  .بیانات الفھرسة أثناء النشر
 

.  http://apps.who.int/bookordersانظر الرابط   (WHO)لشراء مطبوعات المنظمة  المبیعات والحقوق والترخیص.
ولتقدیم طلبات االستخدام التجاري واالستفسارات الخاصة بالحقوق والترخیص انظر الرابط  

http://www.who.int/about/licensing. 
 

إلى طرف ثالث، مثل الجداول  إذا كنتم ترغبون في إعادة استخدام مواد واردة في ھذا المصنف ومنسوبة  .مواد الطرف الثالث
أو األشكال أو الصور فإنكم تتحملون مسؤولیة تحدید ما إذا كان یلزم الحصول على إذن إلعادة االستخدام ھذه أم ال، وعن  

الحصول على اإلذن من صاحب حقوق المؤلف. ویتحمل المستخدم وحده أیة مخاطر لحدوث مطالبات نتیجة انتھاك أي عنصر  
 في المصنف. یملكھ طرف ثالث 

 
ً تعبر  ، الفیھ، وطریقة عرض المواد الواردة المطبوع ا في ھذالمستعملة التسمیات . بیانات عامة إلخالء المسؤولیة   عن ضمنا

أو مدینة أو منطقة أو لسلطات أي منھا أو   أرضبشأن الوضع القانوني ألي بلد أو  (WHO)المنظمة  من جانب أي رأي كان
 الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطاً حدودیة تقریبیة قد ال یوجد بعد اتفاق كامل وتشكلبشأن تحدید حدودھا أو تخومھا. 

 .بشأنھا
 

أو منتجات جھات صانعة معینة ال یعني أن ھذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بھا من  محددة كما أن ذكر شركات
وفیما عدا الخطأ والسھو، تمیز أسماء ولم یرد ذكره.  في الطابع لھا على سواھا مما یماثلھا ، تفضیالً (WHO) منظمةال جانب

 یزي).المنتجات المسجلة الملكیة باألحرف االستھاللیة (في النص اإلنكل
 

كل االحتیاطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في ھذا المطبوع. ومع ذلك فإن المواد   ) WHO(وقد اتخذت المنظمة 
المنشورة تُوزع دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان بشكل صریح أم بشكل ضمني. والقارئ ھو المسؤول عن تفسیر 

 ؤولة بأي حال عن األضرار التي قد تترتب على استعمالھا.لیست مس (WHO)واستعمال المواد. والمنظمة 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
http://apps.who.int/iris/
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing


  
 
 

-iii- 
 

 المحتویات 
 

 iv ...................................................................................................................................................... شكر وتقدیر

 v ..................................................................................................................................................... موجز تنفیذي

 5 ....................................................................................................................................................... مقدمة  -أوالً 

 ً  2 .............................................................................................................. القطاعات المستھدفة والغرض المنشود -ثانیا

 ً  2 .................................................................................................................... السمات الفریدة للمناطق الحضریة -ثالثا

 ً  3 .......................................................... في المناطق الحضریّة  19- االعتبارات المتعلقة بالتخطیط للتأّھب لمواجھة كوفید -رابعا

 ً  4 .................................. في المناطق الحضریة  19- مجاالت التركیز األساسیة للتأّھب لالستجابة بشكل فعال لمواجھة كوفید - خامسا

 4 ...................................... وضع خطط محلیة منسقة في إطار التأھُّب لالستجابة بشكل فعال للمخاطر والتداعیات الصحیة  -1

 6 ............... مالئمة لسیاق تدابیر الصحة العمومیة، خاصةً التباعد الجسدي والنظافة الصحیة للیدین واآلداب التنفّسّیة تبنّي نُُھج  -3

 7 .............................................. خدمات األساسیة ومواصلة توفیر ال  19-إتاحة خدمات الرعایة الصحیة لمواجھة كوفید - 4

 ً  8 ................................................................................................... التأّھب لمواجھة حاالت الطوارئ في المستقبل  -سادسا

 8 .................................................................................................................................................... د إضافیة موار

 8 ........................................................................................................................................................... المراجع

 15 .......................................... المستخدمة للتحّرك داخل المناطق الحضریة ضرورة الحدّ من المخاطر الصحیة على وسائل النقل، 

 

 

 

  



  
 
 

-iv- 

 شكر وتقدیر 
 

ون، ولودي سوریانتورو یة كّلٍ من مارك ھو، وستیلال تشونغونغ، وعباس عمر، وزنغ ھمأُِعدَّت ھذه اإلرشادات المبدئیة بمسا

في مجال األمن الصحي التابعة لبرنامج الطوارئ الصحیة بمنظمة الصحة العالمیة. وتود المنظمة   التأھبونیرمال كاندیل من إدارة  

 یّمة:أیضاً أن تتوجھ بالشكر إلى الجھات التالیة لما قدّمتھ من مدخالت ق

؛ السلطات  ؛ إیطالیا1روما  ASLھیئة الصحة المحلیة  ھیئة إدارة لندن الكبرى، المملكة المتحدة؛السلطات المحلیة:  •

  المحلیة لمنطقتي سورابایا وسیمارانغ، إندونیسیا؛ ومدینة في الیابان

 حكومة جمھوریة سنغافورة •

 (Hinta Meijerink, Siri Hauge)المعھد النرویجي للصحة العامة  •

  (Amanda McClelland)إنقاذ األرواح  مبادرة عازمون على •

ة؛ فرع التنمیة البرنامجیة؛ حضری؛ فرع الممارسات ال19-أن كوفیدفریق التنسیق األساسي بشموئل األمم المتحدة:  •

 (Graham Alabaster)مكتب جنیف 

 Haris Hajrulahovic, Monika Kosinska, Tanja)المكتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة ألوروبا  •

Schmidt)  

، (Etienne Krug, Tamitza Toroyan): المحددات االجتماعیة للصحة المقر الرئیسي لمنظمة الصحة العالمیة •

 Nathalie)؛ البیئة وتغیر المناخ والصحة (Faten Ben Abdelaziz, Ruediger Krech)تعزیز الصحة 

Roebbel) ، في مجال األمن الصحيالتأّھب (Frederik Copper, Jonathan Abrahams, Jostacio 

Lapitan, Kathleen Warren, Luc Tsachoua Choupe, Qudsia Huda, Romina Stelter, Stephane 

De La Rocque) لمخاطر الُمعِدیة مواجھة االعالمي ل ؛ التأّھب(Maria Van Kerkhove, Sylvie Briand) 
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 موجز تنفیذي 
 

على الصعید   19-كوفیدمواجھة  ل   بشكل فعالالستجابة  جزءاً ضروریاً من اة  حضریّ ال  ستوطناتمي المدن وغیرھا من الف  تأّھبال  یُعَدُّ 
للسفر، وترتفع فیھا  حاورإذ تُعتبَر بمثابة م – تأّھبدینامیات فریدة تؤثر على التواجھ  مناطقھذه الفالوطني واإلقلیمي والعالمي. 

األقسام  ومع تنوعفضالً عن كثافة شبكات النقل العام في الكثیر منھا.  انتشار المرض جراء اكتظاظھا الشدید بالسكان، مخاطر
، ومتدنیة النوعیةھؤالء في مساكن مزدحمة    . ویعیش بعضالتي تضم فئات ضعیفة، تتفاوت االحتیاجات الثقافیة االجتماعیة  السكانیة
الصحي والنظافة الصحیة، ویعاني أولئك الذین صرف  میاه وخدمات النة لتوفیر الوممأمرافق  إلى  إلى سبل الوصول    ونفتقرحیث ی

مراكز للرعایة الصحیة أیضاً توجد بالمدن وغالباً من البطالة أو یعتمدون على اقتصادات غیر رسمیة.  أحیاء عشوائیّةیعیشون في 
على عاتق  مسؤولیة تصریف الشؤون ووضع السیاسات أوسع. وتقع للنظم الصحیة على نطاق  ةحیوی أھمیة بما تمثلھ من المتقدمة

مواجھة لستجابة  إلى االالتأّھب  و  االستعداد  من  –الطوارئ    حاالت  دورة إدارة  على امتدادتضطلع بدور مھم    التي،  سلطات المحلیةال
     في نھایة المطاف. ھالتعافي منو  19-كوفید

   
ماً على نحو من شأنھ أن یعزز  تثال المقابلیة اوحتى یكون أيُّ من تدابیر الصحة العمومیة فعاالً، یجب أن یكون قابالً للتنفیذ ومصمَّ

 یة بما یلي:الحضرفي المناطق لھ. وینبغي أن تقوم السلطات 
 ره؛یشمل الحكومة بأكملھا والمجتمع بأس المتعددة تبنّي نھج منسق على مستوى القطاعات •
 تعزیز التنسیق واالتساق في التدابیر المتّخذة عبر مستویات تصریف الشؤون؛   •
 الضعف القائمة؛ جوانبتحدید المخاطر و •
 ؛بشكل منصفالضعیفة السكانیة  قساماألتحدید وحمایة  •
 شتى التفاعالت االجتماعیة والثقافیة مع القضایا والقواعد والمفاھیم الصحیة؛ دراسة  •
 االعتماد على القطاع أو االقتصاد غیر الرسمي؛ مدى دراسة  •
 الوسائل األكثر مالءمة إلیصال المعلومات؛  دراسة •
 توفیر الخدمات األساسیة؛ مواصلةضمان  •
 وتعبئة موارد إضافیة؛ خصیصوت 19-ضمان استعداد المرافق الصحیة لمواجھة كوفید •
 الخارج؛  إلى نزوحلوا ھجرةلالتصّرف بناًء على توقعات اطر التشّرد واخمفیة والحدّ من ضمان توفیر مساكن كا •
 ؛ جودة الصحة النفسیةضمان إیالء االعتبار الواجب للحفاظ على  •
 .  ومصادر الرزقالتأثیرات الناتجة على األرواح ضمان أن تكون التدابیر ُمسنَدة بقاعدة بیّنات قویة قدر اإلمكان وتراعي  •

 
 19 -كوفیدالستراتیجیة مواجھة  ةثحدّ والصیغة الم )1( 19-كوفیدمواجھة واالستجابة ل تأّھبستراتیجیة للالخطة االوباإلضافة إلى 

 تأّھبلأن تركز علیھا بما یكفل اة حضریّ ال اتمستوطنمحلیة في المدن وال، ھناك أربعة مجاالت أساسیة ینبغي للسلطات ال(2)
  وھي : بشكل قوي 19 -كوفیدمواجھة لالستجابة ل

 للمخاطر والتداعیات الصحیة؛  بشكل فعالستجابة لال االستعداد وضع خطط محلیة منسقة في إطار •
 ؛المتخذة ع االمتثال للتدابیریشجات والمشاركة المجتمعیة لتالتواصل بشأن المخاطر واألزم •
 التباعد الجسدي والنظافة الصحیة للیدین واآلداب التنفّسیّة؛  خاصةً سیاق تدابیر الصحة العمومیة، تبنّي نُُھج مالئمة ل •
 الخدمات األساسیة. توفیر ومواصلة 19-دكوفی لمواجھةإتاحة خدمات الرعایة الصحیة   •

 
إلى اإلرشادات المبدئیّة  المستوطنات الحضریّةوأثناء التعافي أو فیما بین فترات ذروة الوباء، ینبغي أن ترجع المدن وغیرھا من 

ً  التدابیر خفیفت أن یكون لضمان، 3)( 19-كوفید مواجھة بشأن تعدیل التدابیر الصحیة العمومیة واالجتماعیة في سیاق مع  متماشیا
ً م، واالعتبارات المبیّنة أي تصاعد لالنتشار. ویجب أن تھیئ ف اكتشا سرعةكفل یخطر عودة ظھور المرض، ومقابل  توازنا
. مستقبالً ة أو تحدث  متزامنطوارئ صحیة  أي  مستدامة للقدرات في مواجھة  التنمیة  إمكانیة ال  19-كوفید  لمواجھةاإلجراءات العاجلة  

 أسسھا أن یساعد على توفیر المعلومات الالزمة وبناء  تبادلوالتعلّم منھا و  19-كوفید  في مواجھةومن شأن توثیق الخبرات المكتسبة  
 .في المستقبلالطوارئ الصحیة  حاالت للحدّ من مخاطر وتداعیات تأّھبالتحسین 

 مقدمة  -أوالً 
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. وقد شھدت كثیر من المناطق المكتظة سكانیاً 19-كوفیدب اإلصابة طراخمل ةحضریّ ال مستوطناتالمدن وغیرھا من التتعّرض 
ة  حضریّ ال  مناطقوتواجھ الأعداداً مرتفعة من الحاالت والوفیات، مما یعكس سھولة دخول الفیروس وانتشاره في مثل ھذه األماكن.  

. وتحدد 19-، بما في ذلك كوفیدھاأنواعجمیع حاالت الطوارئ الصحیة بل تأّھبعلى تحقیق الاً مباشر اً تأثیر تؤثردة ات فریدینامیّ 
 ممارساتالخبرات وأفضل  الضرورة التعلّم من  على بلورة استجابة فعالة، مما یبرز بدرجة أكبر  ھذه الدینامیات شكل قدرة السلطات  

 طوارئ صحیة عمومیة وتعدیلھا إن اقتضى األمر.حاالت قبل حدوث  تأّھبلل، وتنفیذ تدابیر مالئمة لدى اآلخرین
 
ً ث  القطاعات المستھدفة والغرض المنشود  -انیا
 

ة في تبنّي حضریّ ال اتمستوطنالمدن وغیرھا من ال  داخلتھدف ھذه الوثیقة إلى دعم السلطات المحلیة والقادة وواضعي السیاسات 
-فیدز الوقایة من كویتعزلموصى بھا الجراءات اإلوفي تنفیذ  –ة حضریال المناطق ضعفجوانب أخذاً في االعتبار  –نُُھج فعالة 

االستجابة بشكل قوي  ضمانة، وحضریّ ال مناطقفي ال تقعأحداث ما یماثلھ من و واالستعداد والتأّھب لمواجھة ھذا المرض 19
-ة وتستكمل وثائق أخرى بشأن كوفیدحضریال مناطقتنفرد بھا المجاالت أساسیة أیضاً تغطي وھي والتعافي في نھایة المطاف. 

لكنھا ، (2)ستراتیجیة صیغة المحدّثة لالوال (1) ستجابةللتأّھب واال، بما في ذلك خطة منظمة الصحة العالمیة االستراتیجیة 19
  .ة ولیست ذات طبیعة آمرةشامل لیست

ھا مجموعات تقطنمناطق  فإنھ یشیر إلى  " على تنویعات كثیرة. وألغراض ھذه الوثیقة،  ة حضریال  منطقةالي تعریف مصطلح "نطووی
   .(4)واسعة وكثیفة قد تقع ضمن حدود إداریة أو سیاسیة معیّنة  سكانیة

 
 ً  ة حضریال مناطقالسمات الفریدة لل -ثالثا

 
ً  تعتمد إلى حد كبیرة مرّكب مستوطناتك المدن الضخمة، المدن، بما في ذلتُمثل  وعلى البلدات  بعضھا البعضلى ع إقلیمیاً وعالمیا

 الوطنيو  الوطنيدون    مستوىحاور على المتكون بمثابة  . وغالباً ما  واألماكن التي یأتي منھا المھاجرونالریفیة  المجاورة والمناطق  
االنتقال ھذه في أحیان كثیرة مراكز النتقال ة). وتُعدّ طرق یّ برّ  معابرات، موانئ، مطارلھا نقاط دخول رئیسیة (مثالً:  الدولي،و

في أكثر األحوال، خاصةً في المناطق مخاطر انتشار األمراض الُمعدیة  ترتفعالسكانیة، ة كثافالارتفاع ومع  المرض أو العدوى.
األحداث الثقافیة   ضخمة بما في ذلكأرصفة المشاة المزدحمة في الشوارع، ومحالت السوبر ماركت، والتجمعات ال  مثالً:مكتظة (ال

وھناك أیضاً النتقال من مكان إلى آخر. یفة ومزدحمة لكثنقل عام ھا على شبكات دینیة)، وكثیراً ما یعتمد الناس فیوالریاضیة وال
المیاه مرافق لتوفیر  وال توجدمشتركة والمراحیض  الحماماتافق ون مرتكحیث مساكن مزدحمة ومتدنیة النوعیة  بھامجتمعات 

       الصرف الصحي والنظافة الصحیة.خدمات و
 

حاالت سریعة التأثر بوأحیاء متفاوتة من حیث احتیاجاتھا الثقافیة االجتماعیة وتضم فئات    سكانیةأقسام  ة  حضریكما توجد بالمناطق ال
ة األمثل(أنظر  19-ومیة، بما في ذلك كوفیدالطوارئ الصحیة العم

وقد أسفرت الھجرة السریعة من الریف    ).1في الجدول الواردة 
غیر  يعمرانإلى الحضر في أجزاء كثیرة من العالم عن توسع 

ونسبة كبیرة . ظھور أحیاء عشوائیّةذلك  ، بما فيعشوائيمنظم و
ً عاطلون   مناطقأولئك الذین یعیشون في مثل ھذه المن  ھم غالبا
. كما یمكن للبقاءالعمل أو یعتمدون على اقتصادات غیر رسمیة  عن  

من مصادر المعلومات، بما  شدیدة التنوعأن تكون ھناك مجموعة 
مما یزید من مخاطر المعلومات  ،األحادیث المرسلة في ذلك 

الطوارئ حاالت  المغلوطة التي قد تفاقم من التحدیات التي تطرحھا  
      ة. حضریالصحیة في المناطق ال

 
المستوى مدن مراكز إحالة للرعایة الطبیة على توجد بال وعادةً ما

ات سكانیة عریضة فئالثالث والتخصصي، وإن كان بعضھا یخدم 
أو  –بسبب عوائق مالیة أحیاناً  –تفتقر إلى سبل الوصول للرعایة  

: أمثلة للفئات الضعیفة داخل التجمعات الحضریة في 1الجدول 
19-حاالت تفشي كوفید  

 األحیاء العشوائیة •
 المناطق الحضریة الفقیرة •
المشردون واألشخاص الذین یعانون من أوضاع  •

 سكنیة متدنیة
 أسواق العملالالجئون والمھاجرون، بما في ذلك  •
 كبار السن، خاصةً أولئك المعّرضون لخطر العزلة •
 األشخاص الذین یعانون من أوضاع طبیة كامنة •
 الفئات المھّمشة اجتماعیاً  •
األفراد المعّرضون لخطر العنف بین األشخاص أو  •

 إیذاء الذات جّراء تدابیر التباعد الجسدي
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لصحیة غالباً  المرضى. وھذه المستشفیات والمرافق اجراء ضغوط طلب مما تطیق  الصحیة عرضة لتحمیلھا أكثر بھا نظمالتكون 
نقاط دخول لوصول  المدن بمثابة والوطنیة على نطاق أوسع. كما تُعتبَرما تكون شدیدة األھمیة لتقویة النظم الصحیة المحلیة 

   المساعدات الطبیة واإلنسانیة.
جوانب وجود  مع  ة. وحضریّ ال  اتمستوطنمن جانب المدن وغیرھا من ال  تأّھبوتستدعي ھذه الدینامیات مجتمعة اتخاذ تدابیر فریدة لل

على الصمود   ةقدرالوبناء  األضعف یةسكانفئات المنھا تلبیة احتیاجات الیتطلب ذلك فإن ضعف صحیة ُمِلّحة وفوارق اجتماعیة، 
سات، تشمل في أكثر األحیان تصریف الشؤون ووضع السیاحیال وتقع على عاتق السلطات المحلیة مسؤولیات  بصورة شاملة.

من  –بأكملھا   الطوارئ حاالت تضطلع بدور مھم في دورة إدارةكما  ، الصحیة الخدمات ة العمومیة أوبعض خدمات الصح
ترتیبات جدیدة  وضعإلى  المسارعةفي نھایة المطاف. ویشمل ذلك  19-كوفید إلى االستجابة والتعافي من االستعداد والتأھب

      شراكات لمعالجة األزمة. إنشاء لتصریف الشؤون و
 

 ً  ةحضریّ في المناطق ال 19-لمواجھة كوفید تأّھبتخطیط للمتعلقة بالالبارات عتالا -رابعا
على   19- كوفیدمواجھة ستجابة بشكل فعال لجزءاً ضروریاً من عملیات االة  حضرّی ال ات مستوطن بالشكل األمثل في المدن وال التأھُّب یُعَدّ 

وخطط  ؛ (2)الستراتیجیة  المحّدثة لصیغة ؛ وال (1)واالستجابة   تأّھبالمستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي. وتوفر الخطة االستراتیجیة لل
یتعیّن على جمیع البلدان اتخاذھا  ، االعتبارات األساسیة واإلجراءات التي (5)  ةلمواجھة الحاالت الحرج االستعداد والتأّھب واالستجابة 

ماً على نحو من  فعاالً، یجب أن یكون  أي تدبیر یتم اتخاذه في مجال الصحة العمومیة . وحتى یكون 19-لمواجھة كوفید  قابالً للتنفیذ ومصمَّ
الطوارئ بجمیع حاالت إدارة  على امتدادشأنھ أن یعّزز قابلیة االمتثال لھ. وعلى ذلك فإنھ عند التخطیط لقطاع الصحة وغیره من القطاعات 

 ة بما یلي: حضری ال  في المناطق أن تضطلع السلطات  یلزم باإلضافة إلى ذلكمراحلھا، 
    
لتسخیر الموارد المحلیة   تأّھببشأن الیشمل الحكومة بأكملھا والمجتمع بأسره  متعددة  قطاعات  عتماد نھج منسق على نطاق  ا )1(

طریقة تنظیم الخدمات العامة  إدخال). ویشمل ذلك 2في الجدول الواردة تنفیذ التدابیر على نحو فعال (أنظر األمثلة بما یكفل 
، في  وتمویلھا محلیاً، وأدوار المجتمع  المدني والقطاع الخاص

    .االعتبار
 

تعزیز التنسیق واالتساق في التدابیر المتخذة عبر مختلف مستویات  )2(
 ة المتوسط من المستوى الوطني إلى المستویات ،تصریف الشؤون
   .ةالمحلی/ةبلدی(الدولة مثالً) وال

 
 نطاق في  تظھر    التي یمكن أن  ضعفال  جوانبوالقائمة  تحدید المخاطر   )3(

. 19-إدارتھا بجانب كوفید یلزم قد التي متزامنة الحیة الصئ طوارال
المحلیة والُمرتََسمات ویشمل ذلك استخدام تقییمات المخاطر 

استناداً إلى الخطر الوبائي، والمخاطر المتوقعة التي قد   والَموَضعة
 تدابیر الصحة العمومیة.تنفیذ  جّراءتنشأ 

 
تدھور  خطرل ضةالمعرّ الضعیفة ة السكانیّ  األقسامتحدید وحمایة  )4(

)، وتحدید الشركاء الذین 1(أنظر الجدول  بشكل منصف األوضاع
لجائحة تأثیر ا دراسةیمكنھم الوصول إلى ھؤالء الناس. ویشمل ذلك 

الصحة النفسیة واستحداث  المحتمل علىوتدابیر الصحة العمومیة 
 الخدمات االجتماعیة األساسیة.  وفیرضمانات، فضالً عن مواصلة ت

 
قواعد والجتماعیة والثقافیة مع القضایا التفاعالت االدراسة شتى  )5(

ً   فعالیتھا  مدىؤثر على استیعاب تدابیر الصحة العمومیة والتي من شأنھا أن تالسكانیة    األقساملدى    الصحیةوالمفاھیم   . محلیا
تنال ثقة مجتمعات معینة. ویشمل ذلك العمل مع المنظمات المجتمعیة أو القنوات اإلعالمیة العرقیة/الدینیة التي یمكن أن 

قدیم رسائل واضحة بشأن الصحة العمومیة تناسب مختلف القطاعات المستھدفة والمجتمعات بالتالي تھمیة بمكان األمن و
 الوفیات. التعامل معاعتبارات مھمة في التقالید الثقافیة والدینیة  مثلویتم بثھا باستخدام وسائل مناسبة. كما ت

: أمثلة للقطاعات المطلوب إشراكھا في 2الجدول 
داخل التجمعات  19-االستعداد لمواجھة كوفید

 الحضریة
 الصحة •
 الخدمات/الحمایة االجتماعیة •
 خدمات الصحة النفسیة •
 النقل •
 اإلسكان والطاقة •
 التعلیم •
 االتصاالت •
المیاه والصرف الصحي والنظافة  •

 الصحیة
 الدفاع المدني، األمن •
 التجارة واالقتصاد •
 الصحة البیطریة والحیوانیة •
 البرلمانیةالجھات  •
 ... وقطاعات أخرى كثیرة •
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تمع األكثر ، السیما لقطاعات المجرزقكمصدر مھم لكسب الدراسة مدى االعتماد على القطاع أو االقتصاد غیر الرسمي  )6(

أسباب العیش بالقطاع غیر الرسمي وب  تضرّ التدابیر التي  ذلك أن  ل الطعام والوقود.  فقراً، وربما كمصدر لسلع أساسیة من قبی
  تصاعد خل بالقدرة على الوصول إلى الخدمات األساسیة وتؤدي إلى االمتال وقد تیمكن أن تؤثر على قدرة السكان على 

 مستویات الجریمة وانعدام األمن.
 

وباألجھزة. ویشمل  ةً مباشربالحاسوب االتصال  سبل بما في ذلك إتاحة، یصال المعلوماتاألكثر مالءمة إل وسائل الدراسة  )7(
الحكومیة خارج الموقع وسائر أصحاب المصلحة في تنسیق االستجابة وفي  من قِبَل األفرقة ذلك استخدام ھذه الوسائل

  التفاعالت مع عموم الجمھور. 
 

، بما في ذلك الخدمات الطبیة والجراحیة في حاالت الطوارئ، وخدمات الصحة  الخدمات األساسیة وفیرضمان مواصلة ت )8(
  ، والنقل العام، وإمدادات الطاقة واإلصالحات،إدمان المخدرات والكحول، والتطعیمالجنسیة واإلنجابیة، وخدمات العالج من  

الصرف الصحي والتخلص من القمامة مع اإلدارة المأمونة للمخاطر المسبِّبة خدمات واالتصاالت، والمیاه، و واإلسكان،
 للعدوى.

 
  ةكوملالم في ذلك الموارد بما ، وتحدید وتعبئة موارد إضافیة 19-المرافق الصحیة القائمة لمواجھة كوفید تأھُّبضمان  )9(

أو  تأّھبھم في أنشطة الظیفھا أو التي تسعادة تووالقابلة إلالمتاحة في المجتمع وسائر القطاعات، وجھزة الحكم المحلي، أل
لة مكمِّ تي یمكن أن تكون المصانع). ویشمل ذلك تحدید الموارد البشریة والمرافق الاالستجابة (مثالً: المنظمات الدینیة، 

ً ل المالعب الریاضیة، ومراكز المؤتمرات، والفنادق،  مثل ذلك المرضى. و ضغوط طلبلمرافق الرعایة الصحیة تحسبا
بما في ذلك التعاون مع السلطات العلیا ة، یالھندسو ةقطاعات اللوجستیالالعسكریة، وة الصحی كوادر، والمدن الجامعیةوال

 ة والوطنیة/االتحادیة؛حكومیعلى المستویات المتوسطة /ال
 

إلى  سكانیةأقسام  نزوحو ھجرة صّرف بناًء على توقعاتالتوالحد من مخاطر التشّرد و المالئم،ضمان توفیر اإلسكان   )10(
ھا الحتواء المزید من االنتشار وضمان توفیر الوجھات التي یقصدونالمحلیة في    في ذلك التواصل مع السلطات  بما،  الخارج

   الحمایة االجتماعیة واالحتیاجات األساسیة. 
 
، إتاحة سبل الوصول حسب االقتضاءویشمل ذلك،  . جیدة نفسیةیة  صحرعایة  ضمان إیالء االعتبار الواجب للحفاظ على   )11(

لممارسة الریاضة وضمان الوصول المأمون لألماكن العامة مثل إبقاء المتنزھات مفتوحة، مع اتخاذ یومیاً إلى حیز خارجي  
 فاظ على التباعد الجسدي. تدابیر للحدّ من االزدحام والح

 
التأثیر الناتج على األرواح وسبل   أخذ في االعتبارُمسندة بقاعدة بیّنات قویة قدر اإلمكان وت  تأّھبال  ضمان أن تكون تدابیر  )12(

، والتعلّم واالقتباس 19-ة مع كوفیدالمماثل  ةحضریال  مناطقستباقي لتحدید كیف تعاملت الویشمل ذلك البحث بشكل االعیش.   
 19-البیّنات فیما بینھا. وینبغي أن تستفید السلطات المحلیة من تجاربھا بشأن كوفید بادل، وتمن تجاربھا على النحو المالئم

 واجھة التھدیدات الصحیة على مدى أطول.بناء قدرات مستدامة لمفي 
 

 ً   ةحضریفي المناطق ال 19-اجھة كوفیدموللالستجابة بشكل فعال  تأّھبمجاالت التركیز األساسیة لل -خامسا
 

-ة أن تركز علیھا لمنع انتشار كوفیدوغیرھا من المستوطنات الحضریّ في المدن  سلطات المحلیة  لینبغي لأربعة  مجاالت أساسیة    ثمة
لالّطالع على مزید  1لھا (أنظر الملحق  تأّھبوالالمثیرة للفوضى مماثلة ال في مواجھة األحداثوتطویر القدرة على الصمود  19

 من التفاصیل).
 

 والتداعیات الصحیة  الستجابة بشكل فعال للمخاطر ب لتأھُّ محلیة منسقة في إطار الوضع خطط  -1
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تنویھات للبقاء في المنزل وإغالق الحكومات الوطنیة مثل إصدار  ة من جانب  عتمدلمواجھة في تنفیذ التدابیر المتقع المدن على خط ا
كما تستكمل المدن تماشى مع األطر الوطنیة. بما یة أو مخصصة المناطق العامة. ویشمل ذلك اتخاذ تدابیر شاملة على نطاق الدول

     .ضعیفة معّینةات فئفة لالجھود المبذولة بمواجھة التحدیات على أرض الواقع، على سبیل المثال باستحداث تدابیر مستھد
 

أن تقوم بوضع ومواءمة وتنفیذ خططھا المحلیة الخاصة على نطاق القطاعات  حضریة بسمات فریدة وینبغي  ة  طقمنة ونیمدوتتسم كل  
واألحداث المماثلة المثیرة  19-التدابیر المتخذة لمواجھة كوفید  أن تفي دوائر االختصاص القضائي بما یضمن وضمن المتعددة 
أن  سریعة التغیّر والوبائیة الحاالت لجابة لستحتیاجات السكان المحلیین. ویجب أن تتحلى تلك الخطط بمرونة كافیة لالباللفوضى 

ي الحضریة المماثلة الت مناطق. كما یمكن للسلطات المحلیة أن تتعلم من القدرات االستجابةالسیاقات المحلیة و تأخذ في االعتبار
  .19-خاضت بالفعل تجربة إدارة كوفید

 
بصرف  المستویات الحكومیة عند االستجابة للطوارئ الصحیة. ووعالوةً على ذلك، من الضروري أن یتم التنسیق بین مختلف 

 المعني.  ة مع السلطات العلیا في البلدات الحضریّ كزیة، یلزم أن تنسق المدن والمستوطنالنظر عن الالمر
 

 أمثلة 
م  بنظ ذوي الدرایةمختصین بالصحة العمومیة لنشر المتطوعین وال مساعدةت لندن، المملكة المتحدة، خلیة لتبادل الأنشأ •

 .(7)القدرات حتیاجات تلبیة ا
، استطاعت مدن مثل الغوس وأبوجا وكانو، نیجیریا، األخذ بنھج 19-مكلّفة بملف كوفید  عمل رئاسیة  ةمجموعمن خالل   •

 .(8) تأّھبشامل متعدد القطاعات بشأن ال
-ات الخیریة من أجل مدن صحیة شبكة للتعلّم والمشاركة بشأن االستجابة لمواجھة كوفیدمؤسسأوجدت شراكة بلومبرغ لل •

 .(9)في المناطق الحضریة  19
أطلقت مبادرة المدن المتحدة والحكومات المحلیة وموئل األمم المتحدة سلسلة من الحلقات الدراسیة اإللكترونیة للتعلم  •

       . (10) 19-الخبرات المحلیة واالستجابات لمواجھة كوفیدتبادل و تعلمُّ البالبث المباشر بغرض 
 

 لتدابیر المتخذةلتشجیع االمتثال لالتواصل بشأن المخاطر واألزمات والمشاركة المجتمعیة  -2

 
 

القوانین المحلیة وسائر  إبالغ. ویشمل ذلك كافة العمومیة لقطاعات المجتمعیلزم توجیھ رسائل واضحة ومتسقة بشأن الصحة 
 مناطقھا. وینبغي االستفادة من جمیع الفرص المتعددة المتاحة في الاالنتشار بغیة تیسیر االمتثال ل  ذة للحدّ منالتدابیر التنظیمیة المتخ

غامضة  المضللة والات  معلوملاالنتشار السریع المحتمل ل  في مواجھةواالستجابة    تأھُّبة لتعمیم المعلومات الداعمة لتدابیر الالحضریّ 
الرسائل العلمیة والمتعلقة بالصحة   بثّ لزائفة. كما یتعین تحدید القنوات الصحیحة والشبكات المجتمعیة والعناصر المؤثرة الو

                                                                               . (11)العمومیة 
  

متطوعین عبر منظمات  حشد، مثل على نحو مشترك حلول  إیجادبعملیات التواصل بمشاركة مجتمعیة فاعلة وویتعین أن تقترن 
أن یؤدي إلى تحسین فرص من شأن ذلك  و  .بسرعة  نشر المعارف واالبتكاراتلالمجتمع المدني وھیئات الحمایة المدنیة والجامعات  

ً  الناس واجھ قد یو. الضعیفةات السكانیة فئالاالمتثال، السیما في أوساط  بأوامر البقاء في المنزل لفترات   دلتقیّ تحدیات في ا  أیضا
 االستفادة من في  ة ات الحضریّ المدن وغیرھا من المستوطن نظرأن تینبغي و .(12) ةالنفسی  صحةزمنیة طویلة، مما قد یؤثر على ال 

والنظافة الصحیة،  الصرف الصحي خدمات زھا بتقدیم الخدمات األساسیة، بما في ذلك اإلمدادات الغذائیة، وتوفیر المیاه وتمیّ 
ً والخدمات الصحیة واالجتماعیة في األحیاء المكتظ تعمل السلطات المحلیة مع  . كما یتعین أن، خاصة للفئات الضعیفةة سكانیا

التمویل المتناھي الصغر، الشبكات النسائیة والشبابیة، الجھات الضالعة في شؤون   عاتاجمفي المجتمع (مثالً:  عات المنّظمةالجما
داخل المجتمعات، ومحاربة المعلومات المضللة والوصم، وإتاحة سبل الوصول إلى   األضعف) لتحدید الفئات ء العشوائیّةاألحیا

          الخدمات الطبیة وسائر الخدمات األساسیة.
  

 أمثلة 
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نظام واتساب لنقل الرسائل  بانتظام، فضالً عن  رئیس وزرائھا شارك فیھانفّذت مدینة سنغافورة استراتیجیة للتواصل  •
 .(13)الحكومیة باللغات الرسمیة األربع 

یواصل القادة الدینیون في بعض المدن األفریقیة، كما ھو الحال في نیروبي وكینیا، العمل مع أجھزة الحكم المحلي لتزوید  •
 (14) 19-بمعلومات عن كیفیة حمایة أنفسھم من كوفید ور العبادةُمرتادي دُ 

.  (15)تقوم ھیئة الشرطة البلدیة في بعض المدن بتركیا بأخذ الطلبات الغذائیة من كبار السن وتوصیلھا إلى منازلھم  •
لتعزیز االمتثال لإلغالق  الضعیفةات السكانیة ذیة األساسیة منزلیاً إلى الفئتوصیل األغعلى بلدیة تونس  عكفوبالمثل، ت

 . (16)العام 
لضمان أال یعاني أحد من الجوع  حت والیة كیراال، الھند، مطابخ مجتمعیة وتقوم بتوصیل أطعمة مطھیة بسعر زھیدتفتا •

 .(17)أثناء اإلغالق 
باإلبالغ ذاتیاً عن األعراض    19-كوفیددشَّنَت مدینة نیویورك موقعاً إلكترونیاً إلشراك المقیمین بھا في االستجابة لمواجھة   •

، وتیسیر أو األشخاص الخاضعین للحجر الذاتي 19-بغیة رسم صورة أفضل لتحدید مكان المرضى المحتملین بكوفید
       .(18)عملیات التواصل بین الجھاز الحكومي القائم على المدینة وھؤالء السكان 

 
 التنفّسیّة صحیة للیدین واآلدابالصحة العمومیة، خاصةً التباعد الجسدي والنظافة البیر تبنّي نُُھج مالئمة لسیاق تدا -3

 
عامالً مھماً تدابیر الصحة العمومیة في الوقت المناسب، السیما التباعد الجسدي والنظافة الصحیة للیدین واآلداب التنفسیة،  تنفیذ    یُعَدّ 

لنظر بیة مطالب المرضى بشكل أفضل. وباوتمكین المرافق الصحیة من تل 19-إلبطاء وتیرة انتقال األمراض التنفسیة مثل كوفید
أصعب على الكثیرین فیھا الجسدي ، قد یكون تحقیق التباعد الطبیعة المكتظة سكانیاً للمدن وغیرھا من المستوطنات الحضریّةإلى 

التباعد الجسدي في السیاقات المنزلیة، ینبغي أن تحدد السلطات المحلیة  مشترك). وفي حالة تعذُّر  أسر متعددة في حیّز  : وجود  (مثالً 
 ذات طابع طارئ و إقامة مؤقتةالصحي بھا. كما یتعین على السلطات المحلیة أن توفر  مرافق عامة یمكن إخضاع الناس للحجر

وعالوةً على ذلك، قد یكون من الضروري اتخاذ تدابیر استثنائیة لتأمین   مأمون إلتاحة التباعد الجسدي.ت التي تفتقر إلى مسكن  للفئا
مدفوعات تسدید  ، وتأجیل  اإلخالء  الطرد أو  تأجیل دفع أو استیفاء دیون لسبب قاھر في حاالت  لحق في اإلسكان بتنفیذ تدابیر من قبیلا

  وتعلیق تكالیف المرافق العامة. العقاري الرھن
 

مواصلة توفیر السلع والخدمات األساسیة مع الحفاظ على التباعد الجسدي. ویشمل ذلك  تحقق التدابیر المتخذة توازناً بین    وینبغي أن
 فیداألماكن، قد یاألساسیین مع تجّنب االزدحام. وفي بعض و ینالصحی عاملینتغییرات تشغیلیة للحفاظ على خدمات النقل العام لل

المأمونة (مثالً: ركوب الدراجات والمشي) التي تدعم بدورھا  السلوكیات الصحیة. وربما كانت ھناك  األنشطة الحركیة تشجیع
 المشاة. جانبحاجة أیضاً إلى القیام مؤقتاً بتحویل طرق المركبات الضیقة الستخدامھا حصریاً من 

 
القتصاد/القطاع غیر الرسمي صعوبات في االمتثال لتدابیر مثل اإلغالق اإللزامي لقطاعات وربما واجھت الفئات التي تعتمد على ا

حاالت فقدان الوظائف، السیما في   تزایدإلى أیضاً األعمال غیر األساسیة وتقیید حركة السكان. وقد تؤدي عملیات اإلغالق ھذه 
ة  الحضریّ  مناطقویمكن أن تستكشف المدن وال على ھذه األسواق.على المنتجین الذین یعتمدون  بما لھا من تأثیرقطاع األغذیة، 

سبل الحصول على  والخاصة للحدّ من الخسائر في مجال األغذیة والزراعة مع  إتاحة إمكانیة التنسیق مع القطاعات غیر الربحیة 
وباإلضافة إلى ذلك، یتعیّن تشجیع الطرق الكفیلة بربط قطاعات األعمال والمستھلكین،  .الضعیفةالسكانیة  لألقسامالطعام، خاصةً 

 من خالل شبكة اإلنترنت مثالً.
ة تدابیر إلنفاذ التباعد الجسدي في األماكن العامة واألسواق الحضریّ  ستوطناتویجب، حیثما أمكن، أن تستحدث المدن والم

اتجاه السیر. كما ینبغي التماس دعم القادة الدینیین  بالكامل. ویشمل ذلك وضع عالمات على األرض وتقییدوالشوارع دون إغالقھا 
 ً إلى  19-مامات في سیاق كوفیدصائح بشأن استخدام الكأن تستند الن لتعلیق أو تعدیل المناسبات واالحتفاالت. ویراعى أیضا

    .(19)اإلرشادات المبدئیة المنشورة 
  

، المیاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحیة بشكل مأمون  توفیر  سبل  إلى،  ةالعشوائیّ   حیاءتفتقر بعض المناطق، مثل األوقد  
وتقتضي ھذه التحدیات التشاور والتثقیف على النطاق المجتمعي،     غسل الیدین.ب  العامة  توصیاتلمما قد یجعل من الصعب االمتثال ل

االقتصادیة واألساسیة الحرجة (مثألً: الطعام والمیاه)، وتبنّي نُُھج مبتكرة لتحسین إمكانیة الوصول إلى   االحتیاجات وتلبیة وتوقع



  
 
 

-7- 

بنى أساسیة إضافیة للمیاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة   مدّ المیاه والصابون والمطھرات، بما في ذلك و الغسل، محطات
       .(20,21)ي العامة، وأماكن الرعایة الصحیة، والمدارس ومحطات النقل العام المبان داخل ، بما یشمل المرافق الصحیة

  
 أمثلة 
إمدادات الصابون والماء، أُجِریَت اختبارات على نسیج مضاد للمیكروبات ال یحتاج سوى إلى  قل  تفي إثیوبیا وكینیا حیث   •

 .   (23)، وصنابیر موفِّرة للمیاه وصابون رغوي زھید التكلفة (22)كمیة ضئیلة من الماء 
شرب في الشوارع لتحسین النظافة الصحیة  صالحة للمیاه اللم مجلس مدینة ساو باولو، البرازیل، أیضاً بتركیب أحواض لقا •

  (24)في األماكن المزدحمة للیدین 
ال یُسَمح للركاب سوى بشغل كرسي وترك الكرسي تم تقلیص عدد الركاب المسموح لھم بركوب أي حافلة في التفیا، حیث   •

َمح للركاب بالركوب عبر . وفي بعض المدن، أُوقِف بیع التذاكر بواسطة سائقي الحافالت ویُس(25)المجاور شاغراً 
. وأغلقت بوغوتا، كولومبیا، الشوارع أمام السیارات إلیجاد حیز إضافي یمكن فیھ للناس المشي (26)خلفیة فقط  األبواب ال

ً  تھم الیومیةتنقالوركوب الدراجات، مع تشجیعھم على التباعد الجسدي في   .    (27) ذھاباً وإیابا
 جّراءباإلغالق    اً مباشر  تأثراً استحدث المغرب تدابیر لمساعدة األسر واألفراد العاملین في القطاع غیر الرسمي المتأثرین   •

 .(28) 19-كوفید
شقة، كانت مكّرسة  200وضعت بلدیة برشلونة، أسبانیا، الصیغة النھائیة التفاق مع رابطة األعمال السیاحیة لتخصیص  •

وأتاحت ریو . (29) لمشردیناة وحّساس أوضاع تعاني منالتي ألسر یواء االسیاحة، كمساكن طارئة إلأصالً ألغراض 
إلتاحة التباعد الجسدي   األحیاء العشوائیّةالستضافة كبار السن من قاطني  محلیة دي جانیرو، البرازیل، غرفاً في فنادق

    .   (30)بشكل سلیم 

  الخدمات األساسیة وفیرومواصلة ت 19-لمواجھة كوفیدإتاحة خدمات الرعایة الصحیة   - 4
 

ویشمل ذلك وضع خطة   الطلب. ضغوطة مراكز وطنیة لإلحالة ویلزم أن تكون مستعدة لمعالجة الحضریّ  مناطقالعادةً ما تملك 
 إجراء تحویالت ، وتحّري سبل تعزیز قدرات الخدمات الصحیة و(31,32)في المرافق الصحیة والمجتمع    19-إلدارة حاالت كوفید

باستخدام  ضغوطة توقعات للالحضریّ كن، ینبغي أن تضع المدن والمستوطنات وحیثما أم بین المرافق الصحیة لموازنة األحمال.
ویمكن تسلیط الضوء على العوائق التي تحول دون إتاحة  ة.تضررالنمذجة وبیانات الرعایة الصحیة المأخوذة من المناطق الم
 الطوارئ، ویتعین معالجتھا لتعزیز إتاحتھا باستمرار لكل من یحتاجھا.الرعایة الصحیة، بما في ذلك إجراء االختبارات، أثناء حاالت  

ة االجتماعیة بدور مھم في توفیر سبل الوصول إلى الرعایة الصحیة ودعم إدارة الطلب في نطاق نظام الرعایة وتضطلع الرعای
زیادة  منع حدوثلالطبیة األخرى، بما في ذلك عملیات التطعیم،  حاالتالخدمات الصحیة األساسیة لل مواصلةالصحیة. ویجب 

ثما أمكن دراسة دمات الرعایة الصحیة األولیة ضروریاً، وینبغي حیتمرار خ. كما یعدّ اس(33)المرض والوفاة  مفرطة في معدالت  
معدات الوقایة الشخصیة للعاملین في مجال   ندرةویتعین أیضاً إیالء أولویة لمعالجة عن بعد.  یبطبتل الحلول تكنولوجیة من قبی

 الرعایة الصحیة لضمان حمایتھم بدرجة كافیة أثناء قیامھم بعملھم.
 

ومكافحتھ. ویشمل ذلك وضع  19-استمراریة الخدمات األساسیة بخالف الخدمات الصحیة في الوقایة من كوفید تأمینیسھم كما 
وتوفیرھا باستمرار، سواء كانت مقدّمة من  إعطائھا أولویة ضمانة، مع یات العامة األساسیة والبنى التحتواضحة للخدم قائمة ً

دمات. وتشمل الخدمات األساسیة خدمات اجتماعیة، بما في ذلك الرعایة المنزلیة،  أجھزة الحكم المحلي أو جھات مستقلة لتوفیر الخ
 المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة شاملةً التخلص من النفایات، وإمدادات األغذیة والطاقة.  توفیر والنقل العام وخدمات

 
  أمثلة

-لتعزیز قدرة المدینة على إدارة كوفید  عزل وأجھزة تنفّسوغرفاً للقدمت مستشفیات خاصة في إسالم أباد، باكستان، أسّرة   •
19 (34). 

كما قامت  .(35) 19-الھند، إلى مرفق للحجر الصحي لمرضى كوفیدجواھرالل نھرو في نیودلھي،  ستادتم تحویل  •
المملكة المتحدة، بتحویل مركز للمؤتمرات إلى مستشفى   ،قامت لندنو  ،(36)ترلُّج إلى مدفن  للحلبة    مدرید، أسبانیا، بتحویل

 . (37) 19-لمرضى كوفید
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النھائیة بكلیات   واتفي إیطالیا بتعجیل تخریج طالب السن  ميلقام كلُّ من وزیري الصحة ووزیر التعلیم العالي والبحث الع •
 .(38)الطب لتعزیز القوى العاملة في مجال الرعایة الصحیة على مستویات المدن 

الطلب على مرافق  ضغوط  لتخفیف من المركبة 19-كوفید ختباراتاجراء إلأطلقت مدن في الوالیات المتحدة مواقع  •
      . (39)الرعایة الصحیة 

 ً  لمواجھة حاالت الطوارئ في المستقبل التأّھب -سادسا
 

  جرى أن یُ  على ةات الحضریّ المدن والمستوطن عمل، ینبغي أن توباءذروة الفیما بین فترات  عند االنتقال إلى مرحلة التعافي أو
عند المستویات كبح االنتشار على  وأن تداوم االعتبارات المبیّنة آنفاً، بما یتماشى مع 19-وفیدعن تدابیر كالتحول المرحلي للتخلي  

بإجراء موازنة دقیقة  ھاأولویاتبعد ترتیب ، في نفس الوقت استئناف بعض قطاعات الحیاة االقتصادیة واالجتماعیةالدنیا مع إتاحة 
. ویشمل ذلك تقییم استدامة وتأثیر التدابیر المتخذة، السیما فیما یخص (3)وبائیة االقتصادیة والمخاطر ال-بین الفوائد االجتماعیة

 الضعیفة.الفئات 
 

التنمیة فرصة  19-ات الحضریّة لمواجھة كوفیدمستوطنمن جانب المدن وغیرھا من ال ویجب أن تھیّئ اإلجراءات العاجلة المتخذة
 بما 19-إلدارة كوفید المخصص التمویل استخدامالمستدامة للقدرات في حاالت الطوارئ الصحیة المتزامنة أو المستقبلیة. وینبغي 

اإلجراءات المتخذة لالستجابة بشكل عاجل للجائحة إلى إجراءات   مع ضرورة تحویل یسھم في بلوغ ھذه األغراض المترابطة،
.  لتلبیة االحتیاجات التي تفرضھا طوارئ صحیة أخرى تشكل قدرة تكمیلیة أطول أمداً، ترتكز إلى خطط ونظم صحیة یمكن أن

ة في مرحلة االستعداد والتأھب، أو في سبیلھا إلى االنتقال الحضریّ  مناطقعندما تكون ال ن إیالء اعتبار خاص لھذه الجوانبویتعیّ 
   . 19-كوفیدة وباء ذروالتعافي أو فیما بین فترات  من االستجابة إلى

 
، إجراء مواءمة خاللھاھا وتبادلوالتعلّم منھا و 19-یدة أن تقوم أیضاً بتوثیق تجاربھا بشأن كوفات الحضریّ وعلى المدن والمستوطن

ً بیَّنات والدعوة إلى تمویل بناء قدرات مستدامة. وقد ترغب ذلك اتخاذ خطوات استباقیة لجمع بما في  ، متى كان ذلك مالئما، أیضا
للطوارئ أثناء الجائحة   تأّھبالتقدم المحرز في مجال ال  یكفل استثمارمن شأن ذلك أن  و  .الحق للخبرة المكتسبةفي إجراء استعراض  

 بغیة تأّھبالراھنة لتحقیق فوائد تشمل النظام الصحي على نطاق أوسع، وأن یساعد على اإلثراء بالمعلومات وبناء قدرات أفضل لل
 الحدّ من مخاطر وتداعیات األحداث المقبلة.

 
 موارد إضافیة 

على الموقع  19-ة معلومات إضافیة تخصھا عن كوفیدالحضریّ  مناطقیمكن أن تجد السلطات المحلیة المسؤولة عن ال
 governments/-local-and-communication/cities-https://www.who.int/teams/risk اإللكتروني التالي: 

اللوائح الصحیة المعنیة بإللكتروني للشراكة االستراتیجیة على الموقع ا تأّھبإضافیة بشأن ال یمكن االّطالع على مواردو
   /https://extranet.who.int/sph الدولیة واألمن الصحي:
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https://eu.usatoday.com/story/news/health/2020/03/20/drive-thru-coronavirus-testing-step-step-look-what-expect/2873324001/
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 الغرض
الواجب  عتباراتاال

في المدن  مراعاتھا
 والمناطق الحضریة

لمدن والمناطق الحضریةلتوصیات   

وضع خطط  
في   منسقة محلیة

  إطار التأّھب
الستجابة  ل
مواجھة  ل
لمخاطر  ا

والتداعیات  
 الصحیة 

السلطات   تكون یمكن أن
  مسؤولیاتمكلَّفة ب المحلیة 

تصریف الشؤون  تتعلق ب ّمة مھ
قد  والتنسیق ووضع السیاسات  

     مع تطّور الفاشیة تتغیر

نھج ، یُعتَمد 19-دلیة لالستجابة لمواجھة كوفیعند وضع خطة مح •
متعددة وأصحاب القطاعات الللتعاون والتنسیق على نطاق محلي 

السلطات المحلیة والقطاعات  إشراك، بما في ذلك متعددینالمصلحة ال
سل واالستجابة. ویشمل ذلك تحدید سال تأھُّبذات الصلة في خطط ال

وإشراك المؤسسات تعبئة القوى العاملة عبر القطاعات، اإلمداد، و
المحلیة، والقادة والمجموعات الراسخة في المجتمع، والرابطات 

   المھنیة.
وتحلیل للمخاطر: لتحدید البؤر الساخنة إجراء عملیات تقییم للقدرات  •

المحتملة األكثر تعّرضاً لمخاطر االنتقال، مثل األسواق، وخطوط النقل 
تحدید ضعف البنیة األساسیة بما في ذلك  جوانبالوقوف على العام؛ و

وقدرتھا على الوصول إلى الخدمات العامة مثل  الفئات الضعیفةن اكمأ
المیاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة  توفیر الرعایة الصحیة، و

المحلیة والمرافق التي   األصول  َموَضعةوالصحیة وتوزیع األغذیة؛ 
 دعم توسیع ومواصلة الخدمات األساسیة.یمكنھا 

-كوفیداستراتیجیة متسقة الحتواء انتشار وتخفیف تداعیات وضع  •
دید منشأ تبنّي نُُھج لتحأثناء المراحل المختلفة للفاشیة. ویشمل ذلك  19

، وإخضاع المعّرضین للحجر الصحي، وعزل الحاالت المخالطة
األغذیة، وتوفیر الدعم للنظم الغذائیة في المناطق ة، وإتاحة المریض

 الحضریّة ومناطق الھجرة إلى الخارج.
-واالستجابة لمواجھة كوفیدالسترشاد بالخطة االستراتیجیة للتأّھب با •

إجراءات ذات أولویة من شأنھا تحدید وتنفیذ وبالخطط الوطنیة،  19
على الوقایة والكشف والتقییم أن تفضي إلى تحسین القدرات 

واالستجابة على المستوى المحلي. كما یلزم ضّخ استثمارات لبناء 
ة قدرات مستدامة لمواجھة حاالت الطوارئ المستقبلیة والمتزامن

 .19-بخالف كوفید
حاجة السلطات المحلیة  

(مثالً: المحلیات، 
المحافظات) إلى التنسیق مع 

السلطات المحیطة والعلیا 
لضمان التأّھب  واالستجابة 

على نحو متسق ومنّظم 
 وفعال

مع السلطات العلیا (مثالً على للتواصل في االتجاھین  إنشاء واختبار آلیة   •
الحكومي والوطني) والسلطات المحلیة المحیطة، المستوى دون الوطني/  

بما في ذلك تقدیم معلومات محدّثة بانتظام عن الوضع المحلي وإرشادات 
 على المستوى االتحادي/الوطني بشأن تدابیر التأّھب واالستجابة.

مع السلطات العلیا للتواصل في االتجاھین إنشاء واختبار آلیة  •
والسلطات المحلیة المحیطة، بما في ذلك إتاحة سالسل اإلمداد ونشر 
الموارد مثل كوادر الرعایة الصحیة، واألدویة، واإلمدادات وغیرھا 
من الخدمات اللوجستیة. وینبغي مواءمة التدابیر المحلیة مع التدابیر 

 الوطنیة.  المتخذة في عموم البالد أو بما یكفل التقیّد باألطر
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ارتباط المدن ارتباطاً كبیراً 
بسائر أجزاء البلد ودولیاً 

 عبر نقاط دخول 

مع فرض قیود تدابیر للتأّھب على نقاط الدخول وضع واختبار وتنفیذ  •
مالئمة ومتناسبة على السفر غیر الضروري داخلیاً ودولیاً. وینبغي أن  

لتسلیم اإلمدادات  تشمل الخطط الموضوعة استخدام نقاط الدخول 
 الطبیة واإلنسانیة.

إلدارة الحركة بین المناطق الحضریة والریفیة وضع تدابیر  •
، للحدّ من انتشار المرض وضمان توفیر الدعم للنظم وبالعكس
 الغذائیة. 

إمكان  تقاسم الخبرات 
الوافرة مع اآلخرین لتحسین 

 التأھُّب واالستجابة

في المناطق التعلّم من الخبرات وتكییف اإلجراءات ذات الصلة  •
أو التي أدارت تلك الجائحة.   19-الحضریّة المماثلة التي تواجھ كوفید

ویشمل ذلك تفعیل الشبكات ذات الصلة بین المدن، ومن خالل دراسات 
الحالة التي قامت منظمة الصحة العالمیة تمحیصھا وتعمیمھا عبر 

 ة للتأّھب االستراتیجي الشبكة العالمی
المتخذة بشأن تعزیز القدرات والخبرات ت إلجراءالتوثیق اوضع آلیة  •

  والدروس المستفادة، وتبادلھا مع سائر المناطق الحضریّة.

التواصل بشأن 
المخاطر 

واألزمات 
والمشاركة 
المجتمعیة  

لتشجیع االمتثال 
 للتدابیر المتّخذة

امتالك السكان سبل 
الوصول إلى مصادر متعددة 

للمعلومات، قد یفضي 
 بعضھا إلى معلومات مضللة  

للتواصل بشأن وضع واختبار وتنفیذ حلول مبتكرة ولكنھا عملیة  •
بما یالئم السیاق المحلي. ویشمل ذلك التحلّي  المخاطر الصحیة 

بیر بالشفافیة والوضوح واالتساق، وتوضیح األساس المنطقي للتدا
المتخذة، واستخدام الوسائط التقلیدیة وغیر التقلیدیة ووسائل التواصل  

االجتماعي. وقد تتغیّر ھذه الرسائل مع تطّور الوضع، وینبغي 
 توجیھھا باللغات المحلیة. 

(من خالل   المفاھیم والمعارف والمواقف العامةرصد وتحلیل  •
والمعلومات استقصاءات سریعة مثالً)، بما في ذلك تحدید الثغرات 

 المضللة. 
تصویب المعلومات وضع واختبار وتنفیذ خطوات استباقیة من أجل  •

 . المضللة
وضع واختبار وتنفیذ رسائل للتواصل بشأن المخاطر الصحیة تَُوَجھ  •

یلزم حمایتھا أثناء تأدیة الخدمات فئات معیّنة من العاملین إلى 
 ت البریدیة). األساسیة (مثالً: في محالت البقالة ودوائر الخدما

ات فئالوصول إلى الصعوبة 
قد   التي، الضعیفةالسكانیة 

تحول دون تحدیات  تواجھ
للتدابیر المتخذة،  ھامتثالا

التي خاصةً في المناطق 
 تفاوتتعاني من حاالت 

   اجتماعي في السكن

في المناطق الحضریة،  الضعیفةالسكانیة  األقسامَموَضعة تحدید و •
حلول مبتكرة ولكنھا عملیة للوصول إلى ھذه  ووضع واختبار 

المجموعات، وتعمیم المعلومات، بما في ذلك عبر شركاء المجتمع 
  المدني.

على األرواح وسبل كسب بلورة تدابیر عملیة وتقییم تأثیرھا المتوقع  •
. ویشمل ذلك دراسة استدامة الضعیفةات السكانیة رزق، خاصةً للفئال

 التدابیر المتخذة وتأثیرھا على الصحة البدنیة واالجتماعیة والنفسیة. 
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الطائفة العریضة للموارد المجتمعیة المتاحة (أي  تعظیم االستفادة من •
بغرض َمدّ نطاق التدابیر  )شامل للمجتمع بأكملھمحلي نھج اعتماد 

المتخذة وتنفیذھا. ویشمل ذلك استثمار القادة المجتمعیین والشبكات 
القاعدیة المشاركة المجتمعیة مثل الحركات  ألغراضاالجتماعیة 

 والقادة الدینیین، والقطاع الخاص.
المستخدمة لتنفیذ تدّخالت البناء على الشبكات المجتمعیة القائمة   •

 التمنیع. صحیة أخرى، مثل

  



  
 
 

-15- 

تبنّي نُُھج مالئمة  
لسیاق تدابیر 

الصحة العمومیة،  
خاصةً التباعد 

الجسدي، 
والنظافة الصحیة 

لألیدي واآلداب 
 التنفّسیّة

وجود أعداد كبیرة من الناس 
المطلوب إدارة حاالتھم، 
وإمكانیة االنتشار بوتیرة 

أسرع في األماكن المزدحمة،  
ووجود أقسام سكانیة غیر 

متجانسة ذات احتیاجات 
 فریدة 

التباعد وضع واختبار حلول مبتكرة ممكنة ولكنھا عملیة بشأن  •
ویشمل ذلك  بما یالئم السیاق المحلي.الجسدي في األماكن العامة 

تدابیر من قبیل تقیید التجّمعات الكبیرة، واإلغالق االنتقائي ألماكن 
عامة مقفلة. دراسة طرق التشجیع على التباعد الجسدي في األماكن 
العامة التي تبقى مفتوحة (مثالً: األماكن الخضراء والطبیعیة، 

 اإلغالق المؤقت لطرق المركبات الضیّقة).
التباعد وضع واختبار حلول مبتكرة ممكنة ولكنھا عملیة بشأن  •

بما یالئم السیاق المحلي. ویشمل ذلك الجسدي في السیاقات المنزلیة  
العزل المنزلي للحاالت، والحجر الصحي المنزلي للمخالطین،  
واتخاذ تدابیر لتقیید حركة الخروج من المنازل مع الحدّ من االزدحام 

ثما أمكن، ینبغي استكشاف إمكانیة استخدام  داخل المنازل. وحی
 األصول والمرافق العامة.  

وضع واختبار حلول ممكنة مبتكرة ولكنھا عملیة بشأن تقیید  •
ویشمل ذلك وضع التالمس الجسدي في السیاقات االجتماعیة. 

بدائل للمصافحة باألیدي والعناق وتقبیل الخدود، فضالً عن إغالق 
ة وأماكن المناطق الترفیھیة الكبیرة، وتقیید المدارس والمراكز الدینی

 الزیارات لكبار السن ومراكز رعایة الحاالت المزمنة والسجون.  
لتیسیر تدابیر التباعد الجسدي (مثالً: خدمات تدابیر وقائیة وضع  •

تسكین الحاالت المؤقتة والطارئة في وحدات  ، توصیل الطعام
للحدّ من  دابیر استثنائیة تشاغرة أو مباٍن ُمعاد توظیفھا)، وتنفیذ 

مخاطر التشرد، مثل تأجیل تسدید مدفوعات اإلیجارات وأقساط 
 الرھن العقاري وحاالت نزع الملكیة.

الحاجة إلى التباعد الجسدي  
في مراكز التجارة والنشاط 

االقتصادي التي توظف 
 أعداداً كبیرة من األفراد

إشراك قطاعات األعمال التجاریة والرابطات والمؤسسات في تنفیذ  •
خطط تدابیر التباعد الجسدي، بما في ذلك تشجیع واختبار 

شاملةً العمل من المنزل حیثما أمكن  استمراریة تصریف األعمال
أو عند الضرورة واالستعاضة عن التسوق البدني بخدمات 

 التوصیل إلى المنزل/خیارات التسلیم. 
استحداث طرق للحدّ من تأثیر تدابیر التباعد الجسدي على سبل  •

االقتصاد غیر الرسمي كسب العیش، خاصةً للفئات المعتِمدة على 
 (عبوات إغاثة مثالً).

ضرورة الحدّ من المخاطر 
الصحیة على وسائل النقل، 
المستخدمة للتحّرك داخل 

 المناطق الحضریة    

وضع واختبار وتنفیذ حلول مبتكرة ولكنھا عملیة للحد من المخاطر  •
الصحیة على نظم النقل العام بما یالئم السیاق المحلي. ویشمل ذلك  
حمایة العاملین في مجال النقل العام. وینبغي دراسة إجراء تغییرات 
تشغیلیة لمواصلة توفیر الخدمات مع الحدّ من االزدحام. وھو ما یشمل  

الذروة، وإعادة تنظیم العمل عن بعد واالنتقال في غیر فترات    تشجیع
  الطرق وعدد مركبات النقل العام، وتشجیع األنشطة الحركیة المأمونة
(مثل المشي وركوب الدراجات)، فضال عن إجراءات التنظیف 
والتطھیر. وینبغي إعطاء األولویة للعاملین األساسیین الذین یحتاجون 

 ال إلى العمل.  إلى مواصلة االنتق
قد تفتقر أقسام سكانیة إلى 

سبل الوصول الجید إلى  
النظافة وضع واختبار وتنفیذ حلول مبتكرة ولكنھا عملیة بشأن  •

في المجتمع بما الصحیة الشخصیة ونظافة األیدي واآلداب التنفّسیّة  
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مرافق توفیر المیاه وخدمات 
الصرف الصحي والنظافة  

 الصحیة  

یناسب السیاق المحلي. ویشمل ذلك استخدام مواد تعلیمیة بسیطة 
ودقیقة، وإقامة بنیة أساسیة إضافیة لتوفیر المیاه وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة الصحیة، ووضع بدائل عملیة لألقسام السكانیة التي 

 ي من محدودیة القدرة على الوصول إلى تلك المرافق. تعان
الوصول إلى 

خدمات الرعایة 
الصحیة لمواجھة 

 19-كوفید
ومواصلة توفیر 

الخدمات 
 األساسیة 

عادةً ما تُمستخدَم المستشفیات 
والمرافق الصحیة في المدن  

وغیرھا من المناطق 
الحضریّة كمراكز وطنیة 

 لإلحالة 

في المرافق الصحیة  19-خطة إلدارة حاالت كوفیدوضع واختبار  •
والمجتمع، بدعم من أحد مراكز عملیات الطوارئ إن أمكن، بما في 

ذلك التصرف في حالة ضغوط الطلب، ونشر كوادر الرعایة  
الصحیة وموارد ومرافق إضافیة (مثل المالعب الریاضیة ودوائر 

الحتیاجات المتعلقة بالوقایة الخدمات الصحیة العسكریة)، وتلبیة ا
 من العدوى ومكافحتھا.

تعزیز قدرات الخدمات وضع واختبار حلول مبتكرة من أجل  •
كافیة للعاملین في مجال الرعایة  یة مع ضمان حماالصحیة 

الصحیة. ویشمل ذلك إشراك المستشفیات الخاصة، وتعبئة 
النھائیة متطوعین مؤھلین (مثالً: المتقاعدون، طالب السنوات 

بكلیات الطب)، فضالً عن زیادة كمیة األجھزة الطبیة ومعدات 
  الوقایة الشخصیة.

فیما بین المستشفیات التي یزداد  ترتیبات للتحویل التخطیط التخاذ •
 التحمیل علیھا، بما في ذلك بین المدن داخل البلد أو دولیاً. 

قد تتأثر الخدمات الصحیة  
األساسیة جّراء تحویل 

 الموارد 

الخدمات الطبیة  وفیراستمراریة توضع واختبار خطة لضمان  •
ویشمل ذلك الخدمات الطبیة والجراحیة في حاالت األساسیة. 

الرعایة   تقدیم ومن الضروري مواصلة. والتطعیمات الطوارئ
ن األولیة، وحیثما أمكن ینبغي دراسة استخدام حلول تكنولوجیة م

 عن بعد.  یبطبتال قبیل
قد تفتقر أقسام سكانیة إلى 

سبل الوصول الجید إلى  
خدمات االختبارات ومرافق 

الرعایة الصحیة المطلوبة 
  19-لمواجھة كوفید

إتاحة التقییم وضع واختبار حلول ممكنة مبتكرة ولكنھا عملیة بشأن  •
وتحضیر  19-واالختبارات وتحدید منشأ المخالطة لمواجھة كوفید

شمل ذلك توفیر وحدات متنقلة لالختبار وی. مرافق الرعایة الصحیة
 .  للعابرینومرافق اختبارات 

وضع واختبار حلول ممكنة مبتكرة ولكنھا عملیة لضمان تزوید  •
، 19-الوصول إلى الرعایة الصحیة لمواجھة كوفیدالسكان بسبل 

داخل المنزل أو في المرافق الصحیة، أو من بعد عبر التطبیب عن 
 بعد عند الضرورة.

قد یشّكل عدد الوفیات 
ً أو یتجاوز القدرات  ضغوطا
القائمة فیما یتعلق بخدمات 

   جثث الموتىق لحرإدفن و

اإلدارة البدیلة والمؤقتة للجنازات وعملیات وضع ترتیبات بشأن  •
بما یالئم السیاق المحلي. ویشمل ذلك  جثث الموتىق احرإدفن و

 خالل المراسم.  مراعاة التباعد الجسدي بقدر كافٍ 
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وجود حاجة إلى ضمان  
مواصلة تقدیم الخدمات 

العامة بخالف القطاع 
 الصحي 

قائمة الخدمات العامة الضروریة واالحتیاجات األساسیة تحدید  •
الواجب الحفاظ علیھا وتلك التي یمكن تأجیلھا، وتعمیم ھذه القائمة 

  على نطاق واسع. 
 تصریف وضع واختبار إجراءات تشغیل قیاسیة وخطط الستمراریة •

ت مواصلة تقدیم الخدمااألعمال في المناطق الحضریة لضمان 
استناداً إلى سیناریوھات مثل تغّیب القوى العاملة العامة الضروریة 

عن مكان العمل، والعمل عن بعد ومحدودیة الموارد (مثالً: 
األموال، وكوادر العاملین، والخدمات اللوجستیة). وقد تشمل ھذه 

اإلجراءات والخطط نقل الخدمات على الحاسوب مباشرةً، وإطالق 
وإشراك المتطوعین  عرض النطاق الترددي على شبكة اإلنترنت،

 والقطاع الخاص عند الضرورة.
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