الرسائل الرئيسية
لقد ظهر تأثري فريوس  COVID-19يف جميع أنحاء العامل يف مجموعة واسعة
من البلدان والبيئات املختلفة .لقد أثرت الجائحة بالفعل عىل البلدان يف كل
منطقة ،جاعلة من ذلك حالة عاملية بحيث يتعني عىل كل بلد اتخاذ خطوات
لإلعداد واالستجابة .تتمثل القيمة املضافة ملوئل األمم املتحدة يف دعم
السلطات الوطنية واملحلية يف مواجهة هذا التحدي.
من الواضح أن الوباء سيرضب أشد الناس ضعفاً يف العامل  -حيث يعيش الكثري منهم يف مناطق
عشوائية وأحياء فقرية يف املدن .هذه املناطق مكتظة بالسكان ،مع أنظمة نقل عام مزدحمة،
وإدارة نفايات قليلة أو معدومة ،وغياب للخدمات األساسية وسكن غري مالئم .غال ًبا ما تكون
التدابري املوىص بها ملنع انتقال  COVID-19مثل غسل اليدين والتباعد االجتامعي مستحيلة
يف هذه املناطق حيث املرافق الصحية ضئيلة.
يلعب املحافظون والسلطات املحلية دو ًرا رئيس ًيا يف املناطق الحرضية لوقف انتشار الفريوس
مع الحفاظ عىل أداء مدنهم من حيث اإلمدادات الغذائية ،ودعم الفئات األكرث ضعفًا
والوصول إىل الرعاية الصحية .يجب عيل السلطات املحلية العمل مع خرباء الصحة الحرضية
والهيئات الحكومية عىل جميع املستويات وخرباء الرصف الصحي وعلامء االجتامع واملبتكرين
واملخططني الحرضيني .من الرضوري أن يتم تنسيق االستجابة الدولية المركزيًا يف املناطق
الحرضية الرئيسية ،بحيث يتم تكييف االستجابة للسياقات الحرضية والعمل بشكل وثيق مع
الحكومات املحلية.
يجب دعم الحكومات املحلية للعمل مع هذه املجتمعات كأولوية .ميكن أن تشمل التدابري
الطارئة نقل عيادات الرعاية الصحية املتنقلة بالقرب من املجتمعات املترضرة ،وتعيني املرافق
الصحية لتحسني الوصول إىل االختبار والعالج.

الرسائل الرئيسية

ينبغي أن تهدف السلطات املحلية إىل العمل مع الجمعيات املجتمعية لتحسني النظافة
والرصف الصحي .وميكن لخربة موئل األمم املتحدة يف مجال املياه والرصف الصحي والنقل
والخدمات األساسية األخرى وتطوير األحياء الفقرية ،إىل جانب شبكاته الواسعة أن تدعم هذه
التدابري.
ستكون العواقب االقتصادية عىل أولئك الذين يعيشون يف مستوطنات غري رسمية طويلة األمد.
مع تعليق املدن لألنشطة اليومية وتقييد الحركة ،سيفقد العامل اليوميني والعاملني يف العمل
غري الرسمي دخلهم .ميكن أن يؤدي هذا إىل إجبار الناس عىل مغادرة منازلهم بسبب عدم
قدرتهم عىل دفع اإليجار .بدون أي إعانات اجتامعية ،لن يتمكنوا من رعاية أرسهم .يساعد
عمل موئل األمم املتحدة بشأن حقوق السكن ،وأمن الحيازة ،ومكافحة اإلخالء القرسي ،يف
وضع تدابري سياسية فعالة وحلول تعاونية يف هذا الصدد.
يجب تدريب املجتمعات ودعمها للتعرف عىل عالمات املرض ،وتسهيل الرعاية املنزلية والحجر
الذايت ،واملشاركة يف التتبع ملنع املزيد من انتشار املرض وكذلك جمع البيانات .ميكن لهذا
العمل أن يكمل عمل السلطات املحلية والوطنية وينبغي تطويره ضمن أطر العمل الوطنية.
يعمل موئل األمم املتحدة مع مجموعة واسعة من الشبكات للتعاون مع السلطات الوطنية
واملحلية ودعمها للعمل يف املستوطنات غري الرسمية ،التي ميكن تعبئتها لبناء القدرات ،ونرش
املعلومات وتبادلها ،وتقييم الصحة املجتمعية واملرافق االجتامعية ومبادرات املجتمع املحيل.
ما نقوم به اليوم سيغري مدن الغد ،لجعلها آمنة وشاملة ومرنة لألزمات املستقبلية .واسترشافا
للمستقبل ،يدعم موئل األمم املتحدة العديد من املدن لتطوير مناذج تخطيط وتوسعة مبتكرة
تركز عىل التعاقد والرتابط ،فضالً عن الوصول املحيل الالمركزي إىل جميع الخدمات األساسية
والبنية التحتية ،مبا يف ذلك الصحة ،والتي ميكن أن تسهم يف إبطاء انتشار األوبئة.

