
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

. ويشمل ذلك مليار للمخاطر االقتصادية واالجتماعية والبيئية أكثر من غيرهم تؤثر علي األشخاص األكثر تعرضا  س  COVID-19إن جائحة 

المياه المنزلية وخدمات كما أن  ،. هذه المناطق مزدحمة بالسكانشخص يعيشون في مناطق عشوائية وأحياء فقيرة في جميع أنحاء العالم

هذا إلي جانب محدودية الوصول  وسائل النقل العام مكتظة.و الصرف الصحي غير كافية، وإدارة النفايات ضئيلة أو معدومة،

إلى مرافق الرعاية الصحية الرسمية. باإلضافة إلى ذلك، فإنهم يعانون من نقص في الخدمات األساسية والحيازة اآلمنة والسكن 

 .الالئق. هناك حاجة اآلن إلى االستعدادات العاجلة لتمكين السكان من البقاء آمنين وصحيين

لحجر الذاتي، والعزلة الذاتية، أو عمليات امثل غسل اليدين، التباعد االجتماعي،  COVID-19 تقالالتدابير الموصى بها لمنع ان

غير الرسمية. سكان هذه المناطق ليس لديهم مياه جارية في  ناطقاإلغالق على مستوى المجتمع، غالب ا ما تكون مستحيلة في الم

عيشون في ظروف مزدحمة يالمنزل لجمع المياه واستخدام المراحيض المشتركة. كما أنهم  منيجب عليهم الخروج لذا  ،المنزل

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتشر المعلومات المضللة حول الوباء  ط.وغالبا  ما تشترك العائالت في غرفة واحدة أو غرفتين فق

في الرسائل والسياسات الحكومية بسبب تجربة اإلخالء  بسرعة في األحياء الفقيرة حيث ال يثق السكان في كثير من األحيان

 .القسري والتمييز في العمل وإهمال القطاع العام

يعمل العديد من سكان األحياء الفقيرة خارج القطاع الرسمي بدخل غير مستقر وحد أدنى من المدخرات. مع استمرار غلق 

زايا اجتماعية، ولن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف المياه المدن، سيفقد هؤالء سبل عيشهم دون أي فرصة للحصول على م

الدخل واللوازم األساسية وشبكة األمان االجتماعي،  اتوالصابون والطعام أو العالج الطبي. يعد التطبيق السريع والمبتكر لضمان

ا ضروري ا  .في أحيائهم COVID-19  انتشار تدابير الصحة العامة الالزمة لمكافحةمن اتخاذ أفراد المجتمع  حتي يتمكن أمر 

العشوائية على دفع ثمن إيجار  ناطقفقدان الدخل من عمليات اإلغالق وأوامر اإلقامة في المنزل يهدد قدرة السكان في الم

المساكن. باإلضافة إلى ذلك، يعاني األشخاص الذين ال مأوى لهم أو الذين يعيشون في مساكن غير مالئمة بشكل كبير في كثير 

 .لتباعد االجتماعيباعلى الفور مأوى آمن يسمح  قدم لهماألحيان من مشاكل صحية خطيرة. يجب أن ي   من

في البلدان المتقدمة، تعمل الحكومات الوطنية والمحلية بسرعة لتنفيذ حزم اإلنقاذ المالي الشاملة في محاولة إلنقاذ الوظائف. كما 

ووقفوا عمليات اإلخالء، وأوقفوا اإليجارات البلدية. ومع ذلك، ال تزال التحديات أرجأ هؤالء القادة دفع أقساط الرهن العقاري، 

العشوائية والمهاجرين والمشردين مستمرة في مدن العالم المتقدم والنامي على حد سواء. وسيكون هناك حاجة  ناطقالمتعلقة بالم

حصول الجميع على منع اإلخالء القسري وضمان نوب للفي دول الج من السلطات المحلية و اإلقليمية والوطنية إلى جهد مماثل

 .سكن الئق على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

: المرونة. لديهم قدرة هائلة على التنظيم مالعشوائية واألحياء الفقيرة بأصل قي مناطقوفي الوقت نفسه، تتمتع المجتمعات في ال

 .، ألن التأهب أمر أساسيعلي الفورتفصيل الحلول المبتكرة منخفضة التكلفة. إنهم بحاجة إلى التمكين الذاتي وتحديد احتياجاتهم و

يمكن للقادة المجتمعيين والدينيين إلى جانب منظمي الشباب والنساء تعبئة مجتمعاتهم بشكل فعال، وتدريب المتطوعين، وقيادة 

تحتاج الحكومات المحلية إلى ضمان وصول قادة المجتمع المحلي إلى تحديثات جهود التوعية إذا تم تزويدهم بالموارد المناسبة. 

والعزل  اتيجب أن تشمل التدابير تسهيل الوصول إلى االختبار .المعلومات المنتظمة والمعدات واالتصال لالنخراط في دوائرهم

 .تفشي محلي في حال وجودالذاتي والرعاية الصحية 

 - COVID-19 الرسائل الرئيسية

 غير الرسمية المناطقو

 



 
 
 
 
 

 

عد غسل حصول على المياه والصرف الصحي بأسعار معقولة هو اآلن مسألة حياة أو موت. ي  إن حق اإلنسان األساسي في ال

أو  –اليدين وسيلة غير مكلفة وعالية الفعالية إلبطاء انتشار الفيروس، لذا فإن الوصول إلى المياه والصابون بأسعار معقولة 

نات المياه أو عن طريق توسيع المياه عبر األنابيب، إلى هو الحد األدنى. تعتبر محطات غسل اليدين، المتصلة بخزا -مجانية 

القصوى  اتاألولوي واحدة من . إن زيادة توافر هذه البنية التحتية األساسية هياألساسياتجانب الوعي بالنظافة األساسية، من 

ا في مياه الصرف الصحي، لذلك يجب إيالء اهتمام عاجل  COVID-19 فيروس تم العثور علىلموئل األمم المتحدة.  أيض 

 .للصرف الصحي اآلمن، خاصة وأن األحياء الفقيرة تحتوي بشكل أساسي على أنظمة في الموقع

تحتاج الحكومات الوطنية واإلقليمية والمحلية إلى التأكد من وجود تركيز محدد في خطط االستجابة الخاصة لعمل. ا وقتاآلن 

 .تحضير واالستجابة لحاالت التفشي في المستوطنات العشوائية واألحياء الفقيرة وحشد الشركاء والتمويلبها لل

 COVID-19توحيد الجهود لبناء مرونة المستوطنات العشوائية واألحياء الفقيرة للحماية من جائحة وهذه دعوة لالستيقاظ 

 .التي تجعلهم عرضة للخطر وتعبئة التحالفات العالمية إليجاد حلول هيكلية للمشاكل

، يمكن للعالم أن يخرج أقوى من هذه األزمة ويقترب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل ن خالل توحيد القوىم 

 تمكين المدن والمجتمعات الشاملة واآلمنة والمرنة والمستدامة من النمو واالزدهار.
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