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 تنفيذي موجز

 
 استتتتتتتتتتتتت ح   إلى األخيرة العقود  في للمدن  الملحوظ النمو يؤدي 

 لن  يقدم أنه غير إلح ح . البشتتتتتتتتتري   تواجه التي التحدي ت  أشتتتتتتتتتد من عدد
 وتميط والكوكب.  والرخ ء الن س  لحم ي  ال رص أعظم من العديد أيضتتتتتتت 
 حتد على ال رص هته  وعن التحتديت ت هته  عن اللثت م 19-كوفيتد جت ححت 
 ب ل ع . تبرزه  وهي سواء

 تشببببببب د حيث  للجائح ،  ؤرة    الحضبببببببري   المناطق وتصببببببب   
 الم لغ  19- كوفيد  اإلصا    حاالت جميع من  المائ  في  90  ب  يقدر ما

  فيه  ال يروس النتشتتتتتت ر  خ ص بشتتتتتتك   معرضتتتتتت  المن طق  فهه  .( 1) عن ا
 الصتتتتعيدين على بينه  فيم   الترابط مستتتتتو  وارت  ع ستتتتك نه   حجم بستتتتبب
 في الكثت فت  أن على دليت  يوجتد ال أخر ، نت حيت  ومن والمحلي. العت لمي

 تستتيطر أن للمدن ويمكن ال يروس. انتق   معد  ب رت  ع ترتبط هاته  حد
 المجتتتت بهتتت  على والقتتتتدرة للطتتتت  تتتت  مراكز إلى وتتحو  األزمتتتت  هتتتته  على

  ليعيشتوا  الن س من الكثير  وتجهب ب لحي ة تنبض أم كن تجعله  واالبتك ر
 واعي ، ستتتتي ستتتت تي   خي رات اعتم د يتطلب  الهدف هها تحقيق ولكن فيه .
 عدم  بأوجه يتعلق فيم   وخ صتتتتتت  الستتتتتتي ستتتتتت تي،  الموجز هها ستتتتتتيبين كم 

 للبيح . والمراعي للجميع الش م  والتع في المحلي ، والقدرات المس واة،

 ب لنستتتتب   الصتتتتحي  19-كوفيد أزم  تتحو  القريب،  األج  وفي 
 واإلنصتتتتتتت ف  الحضتتتتتتتري  الوصتتتتتتتو   مج الت  في أزم  إلى كثيرة مدن إلى

 الع م ،  والخدم ت والبط ل ، والستتتتتت م ،  ضتتتتتتري،الح والتموي   الحضتتتتتتري

__________ 

 (1) United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), “Opinion: COVID-19 demonstrates urgent need for cities to prepare for 

2020 June 15 pandemics”,،   عتتتتتتتتلتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتتتتتت: -for-prepare-to-cities-for-need-urgent-demonstrates-19-covid-https://unhabitat.org/opinion

andemicsp. 
 (2) 19”, 12 May 2020-on the front lines of COVIDSemeh Wahba and others, “Cities are متتتتتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتلتتتتتتتتى ،https://blogs.worldbank.org/ 

19-covid-lines-front-are-cities/sustainablecities. 
 (3) United Nations World Tourism Organization (UNWTO), “International Tourist Numbers could Fall 60–80% in 2020”, 7 May 2020،    مت 

 .in-80-60-fall-could-numbers-tourist-international-19-https://www.unwto.org/news/covid-2020 :على

 في ضتتتتتتتتتتتتتتع ت  النت س أشتتتتتتتتتتتتتتد على كلهت  تؤثر التي والنقت ، التحتيت  والبنى
 غيرهم. مع متن سب غير بشك  المجتمع

 الذي  الحاسبببببم  الدور  على  الضبببببو   19-كوفيد أزم   وتسبببببلط 
 تقف  التي  المسببببتجي    الج ات  من   اعت ارها  المحلي   الحكومات  تؤديه
عادة  من ا  والتعافي لألزم   التصبببببببببدي في  األمامي الخط  على  ال نا   وا 

 والتنميتتتت  الختتتتدمتتتت ت، تقتتتتديم في راحتتتتدا دورا تؤدي فتتتت لحكومتتتت ت  عبببدهببا 
 التحتي . البنى في واالستثم ر اال تص دي ،

  وغيرهمتت  الوظتت حف وفقتتدان التجتت ريتت ، األعمتت   إغ ق أن غير 
 الضتتتتتتتريبي   اإليرادات انخ  ض إلى تؤدي لألزم   اال تصتتتتتتت دي  اآلث ر من

 من العتديتد كت هت  على كبيرا مت ليت  عبحت  يضتتتتتتتتتتتتتتع مت  وهو األزمت ، خ  
 األمم وكيت نت ت التدولي البنت  من تقتديرات وتشتتتتتتتتتتتتتتير المحليت . الحكومت ت
 نستتتتب   المتوستتتتط في  تخستتتتر أن يمكن  المحلي  الحكوم ت أن إلى المتحدة
  .( 2) 2021 عتتتت م في اإليرادات من المتتتت حتتتت  في 25 إلى 15 من تراو 

 اال تصتتتتت دي  القواعد  هات ب لمدن  ال حق الضتتتتترر  خ ص بشتتتتتك  ويشتتتتتتد
 يمكن أس س   السي ح  على إيراداته     عدة تقوم التي  ف لمدن تنوع .  األ  
 الستتي ح  ع حدات تنخ ض أن يقدر إه ح دا، ا تصتت دي  انكم شتت  تشتتهد أن

 هل  يقترن وأن  2020 ع م  في الم ح  في  80 إلى تصتتتتت  بنستتتتتب  الدولي 
ها .( 3) وظي ت  مليون 120 ب قتدان   يمكن التي المت ليت  األزمت ت تعت ل  لم وا 

  البنى  في الحيوي   االستتتتتتتتتتتثم رات تهدد أن يمكن فهي المدن، تواجهه  أن

https://unhabitat.org/opinion-covid-19-demonstrates-urgent-need-for-cities-to-prepare-for-pandemics
https://unhabitat.org/opinion-covid-19-demonstrates-urgent-need-for-cities-to-prepare-for-pandemics
https://blogs.worldbank.org/%20sustainablecities/cities-are-front-lines-covid-19
https://blogs.worldbank.org/%20sustainablecities/cities-are-front-lines-covid-19
https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
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 وتُقوِّض الع م ،  الخدم ت في  ا تط ع ت إلى وتؤدي الحضتتتتتري ، التحتي 
 المستدام . الحضري  التنمي  تحقيق إلى الرامي  نط    األوسع الجهود

 اإلغالق تبدا ير على المترت ب   االقتصببببببببباديب   اآلثبار وتتجباوز 
 حدود  19-كوفيد أزم  مواج    في  الحضببري   المناطق في  اتخذت  التي
 المحلي الن ت  في تستتتتتهم الحضتتتتتري   ف ال تصتتتتت دات  كثير   المناطق  هذه

 إلى  التقديرات وتشتتتتتتير .( 4) تقريب  الم ح  في  80 بنستتتتتتب  الع لمي اإلجم لي
 بنستتتتب   انخ ضتتتتت  والمن طق البلدان جميع في ال علي العم   ستتتت ع ت أن
 من األخير ب لربع مق رن   2020 ع م من الث ني الربع في الم ح   في 14
  .( 5) ك م  بدوام وظي   مليون  400  خستتتتتتتتتتتت رة يع د  م  وهو ،2019 ع م

 غير القط ع  في خ ص  بشتتك  اآلث ر حدة تشتتتد الع لمي، الصتتعيد وعلى
 البلتتتدان في العمتتت لتتت  مجموع من المتتت حتتت  في 90 يمثتتت  التتتهي النظتتت مي،
  .( 6) الدخ   المتوستتط  البلدان في منه الم ح   في 67 و  الدخ   المنخ ضتت 

 النظ مي غير القط ع  في الع ملون  خستتتر األزم ، من األو   الشتتتهر ف ي
 في إيراداتهم من المت حت  في 60 إلى يصتتتتتتتتتتتتتت  مت  العت لم أنحت ء جميع في

  أفريقي   في تقريب  الم ح  في  80 إلى النستتتتتتتتتب  هه   ووصتتتتتتتتتلت المتوستتتتتتتتتط.
 فعلى  النستتتتتتتتتتتتتتت ء. على متتدمرة آثتت ر هلتت  عن وينجم .( 7) ال تينيتت  وأمريكتت 
 اال تصتتتت د في العم ل  من ه حل  نستتتتب  النستتتت ء  تشتتتتك  الع لمي، الصتتتتعيد

 الستتتتتتتتتتتتتتي ح  مث  تضتتتتتتتتتتتتتتررا، األكثر القط ع ت  في وكهل  النظ مي، غير
 والخدم ت. والضي ف 

__________ 

 .https://www.albankaldawli.org/ar/topic/urbandevelopment/overview :على مت   ،2020 نيس ن/أبري  20 ،“ الحضري  التنمي ”  ،الدولي البن  (4) 
 (5) International Labour Organization (ILO), ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work, fifth edition, 30 June 2020. 
 :عتتلتتى متتتتتتتتتت   ،“ الستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتت  والتتتتتحتتتتتتتديتتتتتتت ت التت تتوريتتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتت بتتتتتتت ت التتمتتنتتظتتم: غتتيتتر واال تتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د 19-كتتوفتتيتتتتتتتد أزمتتتتتتت ”  التتتتتتتدولتتيتتتتتتت ، التتعتتمتتتتتتت  متتنتتظتتمتتتتتتت  (6) 

.pdf745854travail/documents/briefingnote/wcms_---protrav/---ed_protect/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/. 

 (7) 19”-COVID and Work of World The Brief: “Policy Nations, United،    على مت: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_

19.pdf-work_and_covid. 
 (8) Organization for Economic Cooperation (OECD), “OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)”, 13 May 2020   على متتتتتتت 

Error! Hyperlink reference not valid.و  ؛Jillian Du, Robert King and Radha Chanchani, “Tackling Inequality in Cities is Essential for 

2020 April 14 19”,-COVID Fighting،   على مت:cities-inequality-https://www.wri.org/blog/2020/04/ coronavirus. 
 (9) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Research Brief: The impact of COVID-19 on Organized crime”،   على متتت: 

analysis/covid/RB_COVID_organized_crime_july13_web.pdf-and-http://www.unodc.org/documents/data. 
 (10) Gaurav Bhardwaj and others, Cities, Crowding, and the Coronavirus: Predicting Contagion Risk Hotspots, Washington, DC: World 

2020 Bank,،   على مت: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33648. 
 (11) 2020 June Space”, Public and 19-COVID on Guidance Habitat-“UN Habitat,-UN،   عتتتتتتتتلتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتتتتتت:https://unhabitat.org/sites/default/ 

19_and_public_space.pdf-habitat_guidance_on_covid-files/2020/06/un. 
 (12) 19”-COVID and Work of World The Brief: “Policy Nations, United،    على مت:https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_ 

19.pdf-work_and_covid. 
 (13) Gaurav Bhardwaj and others, Cities, 2020. 

 المكان حيث من  ذلك في  ما  المتجذرة،  المسبباواة  عدم  وأوجه 
 المر   جنس نوع حيبث ومن  مبا  مبدينب  في فيبه المر  ويعمب   يعيش  البذي
 متن ستتتتتتب غير تأثير  هات  الج حح  تكون أن إلى ؤديت  أن يمكن ،وعمره
 وفي  .( 8) الضتتتتتتتتتتتتتتعف من أكبر حت لت  في بت ل عت  كت نتت التي ال حت ت على
 أكثر يكون  د 19-لكوفيد التصتتتتتدي أن على أدل  ظهرت ن ستتتتته،  الو ت

 الجريم  مستتوي ت ارت  ع من تع ني التي  الحضتري   المن طق في صتعوب 
 الحكم  ضتتتتتتتعف و/أو ( 10) واإلستتتتتتتك ن التحتي  البنى  ستتتتتتتوء و/أو ( 9) والعنف
 للتجهيزات األمتتتتتت ميتتتتتت  الخطوط في العتتتتتت ملين افتقتتتتتت ر مع ،( 11) المحلي
  إمكت نيت  ضتتتتتتتتتتتتتتعف شتتتتتتتتتتتتتتأن ومن لهم. المتت حت  الموارد نقص أو الم حمت 
 والمستتتتت كن ( 13) األستتتتت ستتتتتي   والخدم ت ( 12) الصتتتتتحي   الرع ي  إلى  الوصتتتتتو 

 19-كوفيد ألزم   االستتتتتتتتتتتتتتتج ب ت يقوض أن ال حق  الع م  األم كن و/أو
 وأكثر. أكثر

 ال دني  للت اعد  اإلرشادي    الم ادئ   أمان  االلتزام  يتسنى  وكي 
 للجميع  تتوافر أن  يلزم كورونا، فيروس من  للوقاي   الصبببببحي   والنظاف 

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/urbandevelopment/overview
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_745854.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_work_and_covid-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_work_and_covid-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_work_and_covid-19.pdf
https://www.wri.org/blog/2020/04/%20coronavirus-inequality-cities
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/RB_COVID_organized_crime_july13_web.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33648
https://unhabitat.org/sites/default/%20files/2020/06/un-habitat_guidance_on_covid-19_and_public_space.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/%20files/2020/06/un-habitat_guidance_on_covid-19_and_public_space.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_%20work_and_covid-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_%20work_and_covid-19.pdf
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 الحضتتتري اإلستتتك ن أزم  أن إال  ( 14) الئق مسببكن إلى  الوصببو   إمكاني 
 الحضتتتر ستتتك ن من الم ح  في  24 أو  شتتتخص بليون نحو تجبر الع لمي 

 وهو ،( 15) عشتتتتتتواحي  ومستتتتتتتوطن ت فقيرة  أحي ء في  اإل  م  على الع لم في
 اإلغ ق،  فترات أثنت ء انعتدامته أو التدخت   لت  ومع الجت ححت . أثر ي ت  م مت 

 في مستتتتتتتت كنهم، من الطرد  خطر البلدان جميع  في  الحضتتتتتتتتر  فقراء يواجه
 انتق    خطر من يزيد الجودة  المنخ ضت  المست كن  في  االكتظ ظ أن حين

 النستتت ء هشتتت شتتت  من أيضتتت    اإلستتتك ن  اعتب رات تزيد  و د بستتترع . العدو 
 الجنس ني  العنف  تص عد  الج حح ،  بدأت  أن  فمنه  واالنته  .  العنف  تج  

  وارت  ع الحرك ، تقييد ومع المن طق. جميع في  للجزع مثيرة بمستتتتتتتتتتتوي ت
 ال رار على النستتتتتتتت ء   درة أكبر  بدرج  تقوضتتتتتتتتت وال قر،  البط ل  معدالت

 المع مل . لسوء فيه  يتعرضن التي الح الت من

 حادا  انخفاضبا  العالم  أنحا  جميع في  العام  النق  نظم  وتشب د 
 وهها  الخدمات   تقليص إلى  وتضببطر  اإليرادات وفي  الركاب  جم ور في

 إلى  بستتتتتتتتتتهول   الوصتتتتتتتتتتو  إمك ني  أن إلى ب لنظر  القلق على يبعث اتج  
 نصتتتتتتتتتتتتتتف لحوالي إال  الجت ححت   بت  متت حت  تكن لم العت م النقت  وستتتتتتتتتتتتتتت حت 
 بستتتتتتتبب الرك ب جمهور لتن  ص ويمكن .( 16) الع لم في  الحضتتتتتتتر ستتتتتتتك ن
 إلى االنتقت   يعرض أن - مستتتتتتتتتتتتتتت ر  وُيعَكس ُيوَ ف لم إن - 19-كوفيتد
 الرامي  المبتهولت  الجهود ويقيتد  للخطر للجميع والمستتتتتتتتتتتتتتتتدام المتأمون النقت 
 الهواء. وتلوث المن خ لتغير التصدي إلى

  ب عتب رهم  والمشتتتتتتتتي  الدراج ت ركوب على مدن عدة وتشتتتتتتتتجع 
  يتيح مم  ،19-كوفيد ت شتتتتتتتي  خ   الع م النق  لوستتتتتتت ح  مأمونين بديلين
  له تين  الميستتتتتتتورة التكل   من تستتتتتتتت يد أن المستتتتتتتتخدمين من جديدة ل ح ت

 المب درات هه  نج   يشتتتتتتتجع وربم  الصتتتتتتتحي . فواحدهم  ومن الوستتتتتتتيلتين

__________ 

 (14) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “COVID-19 Guidance Note: Protecting residents of 

2020 April 23 settlements”, informal،   عتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت: -Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID https://www.ohchr.org/

9_Guidance_informal_settlements.pdf1. 
 (15) General-Secretary the of Report Goals: Development leSustainab the towards Progress،   عتتتتلتتتتى متتتتتتتتتتتت: https://sustainabledevelopment.

un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf. 
 (16) General-Secretary the of Report Goals: Development Sustainable the towards Progress، متتتتتتتتتتتت   عتتتتلتتتتى: https://sustainabledevelopment.

un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf. 
 (17) UN-Women, COVID-19 and Ensuring Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls, 2020, p. 6. 
 (18) Wu and others, “Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States: A nationwide cross-sectional study”, medRxiv 

 /http://ftp.iza.org:على متتت   ،No. DP IZA 19”,-COVID and Exposure Pollution “Air others, and Cole 13367 و  ؛2020.04.05.20054502

dp13367.pdf. 
 (19) Christopher Flavelle, “Climate Change Tied to Pregnancy Risks, Affecting Black Mothers Most”, New York Times, 18 June 2020،    مت 

 .study.html-pregnancy-change-https://www.nytimes.com/2020/06/18/climate/climate :على

 أغراض في ل ستتتتتتتتتتتتتخدام  الطرق من المزيد تحوي  على المدن  حكوم ت
 األفق  في اآلن وتلو  .( 17) وأكثر أكثر واألم ن التنق  فيتحستتتتتتتتتتتتتن مم ثل ،
 بحيث جنستتت ني، منظور من الع م النق  في  النظر إلع دة  فرصتتت  أيضتتت 
 النقتت  شتتتتتتتتتتتتتترايين فيهتت  تتتتدفق التي واألمتت كن الحمتت يتت ، اعتبتت رات تراعى

 الهي  الو ت على العوام  هه  به  تؤثر التي والكي ي  الرحيستتتي ،  ومح ور 
 من وغيره   واألستتتتتتتتتتتتتواق الرع ي   ومرافق المدارس، بين التنق  يستتتتتتتتتتتتتتغر ه

 وليس  األطراف على األحي ن من كثير في تقع التي  األستتتتتت ستتتتتتي   المرافق
 الرحيسي . النق  مح ور على

 نوعي   سببو  أن إلى  تشببير  جديدة  علمي   دراسببات  عدة  وهناك 
  مرض اإلصبببببببببا ب  عن النباجمب   الوفيبات معبدالت   بارتفباع يرت ط  ال وا 
 الجستتتتتتتتتتتتتيم ت في  ط ي   زي دة ترتبط المث  ، ستتتتتتتتتتتتتبي  وعلى   19-كوفيد

 الواليتت ت في الوفيتت ت معتتدالت في المتت حتت  في 8  تتدرهتت  بزيتت دة التتد يقتت 
 أيضتتتت  وهن   .( 18) هولندا في الم ح   في 21,4 إلى  تصتتتت  وزي دة المتحدة

 وفي ت وعلى الجدد، والمواليد الحوام  على اآلث ر إلى تشتتتير جديدة  أدل 
 ضتتتتتتغوط  ب ل ع  يواجهون الهين الستتتتتتك ن بين ستتتتتتيم  ال كهل ، األمه ت
 ح د انخ  ض  يحدث وبينم  .( 19) التهميش بستتتبب  ا تصتتت دي  - اجتم عي 

 تو ف و تتتت في الجتتت ححتتت  أثنتتت ء التتتدفيحتتت  غتتت زات وانبعتتت ثتتت ت التلوث في
 من ال يروس، انتشتتتتتتتتت ر احتواء أج  من  اال تصتتتتتتتتت دي   أنشتتتتتتتتتطته  البلدان
 األنشتتتتتتتتط  استتتتتتتتتؤن ت إها  مؤ ت  البيحي   المك ستتتتتتتتب هه  تكون أن المتو ع

 وتشتتتتتتتتتتتتتتجع الهواء تلوث تمنع ستتتتتتتتتتتتتتيت ستتتتتتتتتتتتتت ت تطبيق دون اال تصتتتتتتتتتتتتتت ديت 
 الكربون. إزال 

 مث   اتجباهات  الحاليب   الجبائح   تسبببببببببرع ن ستتتتتتتتتتتتتته،  الو ت وفي 
 األسببببببببباسبببببببببي   الخدمات  وتقديم   عد، عن  العم   إلى  والتحو  الرقمن ،

https://www.ohchr.org/%20Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/%20Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment./
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
http://ftp.iza.org/%20dp13367.pdf
http://ftp.iza.org/%20dp13367.pdf
https://www.nytimes.com/2020/06/18/climate/climate-change-pregnancy-study.html
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 على غموضتتت  يضتتت ي الر مي  الحي ة إلى التحو  وهها إلكتروني    شببك 
  أمت كن على الطلتب نإ إه المتدن، في والمبت ني التحتيت  البنى مستتتتتتتتتتتتتتتقبت 
 تتستتتت رع أن أيضتتتت  ويمكن بعد. فيم  يتراجع أن يمكن والمستتتت كن المك تب

 الدخ  هوي الن س تطلع مع  الحضري   المن طق في  والهجرة ال ص  وتيرة
 على فعتت  كرد المتتدينتت  ختت ر  والعمتت  للعيش جتتديتتدة طرق إلى األعلى

ها  الج حح .  الحضري  الزحف بزي دة المدن  خ ر   إلى  الهجرة  ا ترنت  م   وا 
 والجنستتت ني ، العر ي  المستتت واة وعدم  الدخ   في المستتت واة وبعدم العشتتتواحي
 أهتداف تحقيق ستتتتتتتتتتتتتتبيتت  في المبتتهولت  الحيويت  الجهود تقوض أن يمكنهتت 
 .( 20) المن خ أزم  ومج به  البيولوجي، التنوع وحم ي  المستدام ، التنمي 

حببداث المببدن في النظر إعببادة إلى ملحبب  حبباجبب  وهنبباك   وا 
 19- كوفيد جائح   خلقته  الذي  للواقع  االسببتجا   أج   من  في ا  تحوالت
لى  المسبتق  ، في  تحدث  قد التي  والجوائ   من  أفضب ،   شبك   التعافي وا 

 للجميع   وشببببموال  المجا    على  وقدرة  اسببببتدام  أكثر  مدن   نا  خال 
 المجتمع يشتتتتتتتتتتهده  التي الستتتتتتتتتتريع   ف لتحوالت ممكن. هها أن نعلم ونحن
 على   در المجتمع أن م  د  بليغ  درست  لن  تقدم 19-كوفيد ألزم  نتيج 

 التهديدات ألكثر للتصتتتتتتتدي ال زم التحو   وضتتتتتتتح ه  ليل  بين ُيحِدث أن
 المتدن  تدرة تهتدد التي والتلوث المنت خ أزمت ت مثت  إلحت حت ، نواجههت  التي
 مث  - الستتتتت بق   األمراض ت شتتتتتي  ح الت ك نت الوا ع، وفي البق ء. على

 الستتتتتتتتتتتتتتت  مثتت  المحلي الطتت بع هات واألوبحتت  (1918) اإلن لونزا جتت ححتت 
 استتتتتحداث مث  اإليج بي ،  الحضتتتتري   التحوالت من عدد  وراء - والكوليرا

 إلى  الراميت  اإلستتتتتتتتتتتتتتكت ن  وأنظمت  العت م ، والمتنزه ت  المجت ري، شتتتتتتتتتتتتتتبكت ت
 الحكوم ت ُتظِهر واليوم،  االكتظ ظ. وتقلي   الصتتتتتتحي  الصتتتتتترف تحستتتتتتين
 يمكن التي المبتكرة الحلو  من راحعت  مجموعت  بت ل عت  واإل ليميت  المحليت 

 الج حح . كش ته  التي الهيكلي  الضعف أوجه تع ل  أن

 يتطلب  متزايدا  تحضبيرا  يشب د  عالم في  19-لكوفيد  والتصبدي 
 واالسبببببتجا ات  اآلثار  التحضبببببير    ا  يشبببببك  التي  الكيفي   على  التركيز
 بعضتتتتتتتتتتتتتتهت  عن المنعزلت  فت الستتتتتتتتتتتتتتتجت بت ت الطويب   المبد  على والتعبافي

 تؤدي أن يمكن الستتتتتتتتتريع ،  الحلو  على تركز التي النظر،  القصتتتتتتتتتيرة أو
 وفي .19-كوفيتد  ج ححت  كشتتتتتتتتتتتتتت تهت  التي اآلث ر وتعميق استتتتتتتتتتتتتتت حت   إلى

 القصتتتتتتيرة  االستتتتتتتج ب  تدابير من ب لعديد  االحت  ظ ستتتتتتيلزم ن ستتتتتته،  الو ت
 احتوي،  د األولي الت شتتتتتتتتتتتتتتي أن يبتدو عنتدم  حتى الو ت، لبعض األج 

 تطبق أن ويلزم ثتتتتت نويتتتتت . عتتتتتدو  موجتتتتت ت حتتتتتدوث خطر إلى بتتتتت لنظر
 األج   طويل  ستتتتتتي ستتتتتت تي   خي رات والمحلي  واإل ليمي  الوطني   الحكوم ت

 مج به   يشتتتتتتتتتتتتتم  بم  المستتتتتتتتتتتتتتقب ،  في الجواحح  مج به  على  درتن  لبن ء
__________ 

 (20) 11-https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal. 

 اإلنستتت ن،  حقوق حم ي  مع  واال تصتتت دي ، المن خي   والصتتتدم ت  األخط ر
 التنميتتتت  أهتتتتداف تحقيق على  تتتتدرتنتتتت  وتعزيز الستتتتتتتتتتتتتت م، على والح تتتت ظ

 المستدام .

 االلتزام ت تكثيف  المحتمل   المك ستتتتتتتب هه  تحقيق  وستتتتتتتيتطلب 
 هي: رحيسي  مج الت ث ث  في إجراءات واتخ ه

 التنمي  في القصور وأوجه المساواة عدم أوجه معالج  (1

 لحم ي  والمحلي  الوطني   الحكوم ت تبهله  التي الجهود تتستتتتتتتتتم 
 الب لغ ، ب ألهمي  ال وري  االستتتتتتتج ب   مراح   خ   ضتتتتتتع     األكثر ال ح ت
 في المستتتتتت واة عدم  أوجه تقل  التي التع في تدابير شتتتتتتأن هل   في شتتتتتتأنه 
 الضتتعي   ال ح ت   درة وتَُقوِّي اإلنستت ن،  حقوق وتعزز الحضتتري ،  المن طق

 تشتتتتتتتتتتتتم  هل ، ضتتتتتتتتتتتتوء  وفي المستتتتتتتتتتتتتقب . في  الصتتتتتتتتتتتتدم ت مج به  على
 -  الستتتتتتي ستتتتتت ت  صتتتتتت نعو يتخهه  أن يمكن التي األولوي  هات  اإلجراءات
  :يلي م  - المعنيين المصلح  أصح ب مع ب لتش ور

 المصبببببببببنفب  ال يبانبات  جمع وااللتزام المسبببببببببباواة عبدم أوجبه ف م •
جراء المستتتتت واة عدم  أوجه بروز أم كن تحديد يمكن  :واسببببتخدام ا  وا 

  وتصتتتتتني ه  واألحي ء الحضتتتتتري   المن طق مستتتتتتو  على له  تحلي ت
 أج  من والرف   والثروة  الصتتتتتتتتتح  لتقييم والعمر  الجنس نوع  حستتتتتتتتتب
 في ستتتتيم  وال والمحلي ، الوطني  اإلنم حي  الستتتتي ستتتت ت تشتتتتكي  إع دة

 المستتتتتتتتتتتتتتتويتت ت أصتتتتتتتتتتتتتتغر وعلى ال قيرة واألحيتت ء المحرومتت  المنتت طق
 المحلي .

 جميع  وقف قرار إصببببببببببدار في والنظر للجميع آمن مببأو  توفير •
  لتمكين مؤ تت  م جئ توفير يمكن المسببببببببباكن: من  الطرد عمليبات
 مأمون  غير  ظروف  في أو  مكتظ  أم كن  في يعيشتتتتتتون الهين أولح 
 اال تضتتتت ء. عند بأم ن، الهاتي العز  أو البدني التب عد مم رستتتت  من

 خ   منهت  الطرد من مستتتتتتتتتتتتتت كن في المقيمين جميع حمت يت  وينبغي
 أي  عنهم، األستتت ستتتي   الخدم ت  انقط ع  ح الت ومن 19-كوفيد أزم 
 ال. أم نظ مي  مستتتتتتتتت كنهم أك نت وستتتتتتتتتواء كمه جرين وضتتتتتتتتتعهم ك ن

  المنزلي العنف  ضتح ي  إليواء  المخصتصت  الم جئ تعَلن أن وينبغي
 هه  تكون عندم  بديل   إ  م  أم كن توفير وينبغي أستتتتت ستتتتتي   خدم ت
 التب عد. تدابير بسبب ك ف حيز فيه  يتوافر ال أو ممتلح  الم جئ

 الالئق  اإلسبببببببببكان  في  النطاق واسبببببببببع   عام   اسبببببببببتثمارات  تنفيذ •
 أج  من  الفقيرة،  األحيا  مسببببببببتو  رفع وفي  التكلف   والميسببببببببور

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-11
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 الح  ظ له  ييستتر  الهي المأو  إلى المهمشتت  ال ح ت  وصتتو  ضتتم ن
 أيضتتتتتتتت  ويلزم وبعده .  الج حح   خ   والعقلي  البدني  صتتتتتتتتحته  على
 ضتتتم ن  أج  من المستتتتقب   مخ طر لمج به  مؤهل  استتتتثم رات تن يه

 الصحي. والصرف ب لمي   الك في  التغطي  نط ق توسيع

تباحت با العبامب  الخبدمبات انقطباع عبدم ضبببببببببمبان •  و باقي للفقرا  وا 
 مع  المسببببباواة قدم  على  الحضبببببري   المناطق في  الضبببببعيف   الفئات
 أو المبدفوعبات تسببببببببببديبد من التبأخر على واإلعفبا  الفئبات،  باقي

 ال التي  الخدم ت إلى ب لنستتتتب   خ صتتتت  أهمي  هل  يكتستتتتي  :تأجيل ا
  الميتت   مثتت  - فعتت   بشتتتتتتتتتتتتتتكتت  األزمتت  مع التعتت يش في عنهتت  غنى

 إلى وبت لنستتتتتتتتتتتتتتبت  والكهربت ء. الن ت يت ت وجمع الصتتتتتتتتتتتتتتحي والصتتتتتتتتتتتتتترف
 إلى  الوصتتتتتتتو  ح لي  عليهم يتعهر الهين واألفراد  المحلي  المجتمع ت

 الوصتتتتتتتتتو  لهم يت   أن بمك ن األهمي  من ستتتتتتتتتيكون الخدم ت، هه 
 المث  ، ستتتتبي  على منه ، بستتتتب  -  فوري بشتتتتك   الخدم ت هه  إلى

 اإلنترنت إلى  الوصو  تحسين أن كم  اليدين.  لغس   محط ت إنش ء
 بعد عن العم  ستتتتيستتتته  ن ستتتته ب لقدر ال قيرة الحضتتتتري   األحي ء في

 مغلق . المدارس تكون حينم  المنزلي والتعليم

 والموارد  والمرافق  اإلمدادات  إلى  الوصبببببو  في  المسببببباواة  ضبببببمان •
 الحضتتتتتتتتتري   المن طق  في والضتتتتتتتتتعي   ال قيرة ال ح ت ودعم  الصببببببحي 
 والع   ال حص وختتدمتت ت الكمتت متت ت إلى الوصتتتتتتتتتتتتتتو  من بتمكينهم
  بين والتع ون التنستتتتتتيق تشتتتتتتجيع وينبغي منخ ضتتتتتت . بتكل   أو مج ن 

 كي ب ع لي  19-كوفيد ع    عبء توزيع  لضتتتتتتتم ن  المستتتتتتتتشتتتتتتت ي ت
 إلى المتضتتتتتتتتتررة  المحروم   المن طق في المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتت ي ت تتعرض ال

 االستتتتتيع بي  القدرة  تظ  حين في  التحم  على  درته  ت وق  ضتتتتغوط
 تضررا. األ   المن طق الموجودة المستش ي ت في مستغل  غير

 حيوي  توزيع مراكز المدن تعد  :للقاحات  المنصبببف  التوزيع  ضبببمان •
 اإلنصتتتتتت ف ك  ل  في  ح ستتتتتتم  دورا تؤدي أن يمكنه  ولهل   للق ح ت،

 ضتتتتتتم ن  في تستتتتتت عد أن المحلي   الحكوم ت وتستتتتتتتطيع توزيعه . في
 مج ن  والضتتتتتعي    ال قيرة لل ح ت ابتك ر ، عند ،19-كوفيد لق    إت ح 

 .( 21) جدا منخ ض  بتكل   أو

  أدوار  ت ميشبا   األكثر  واألفراد  المحلي   المجتمعات  اضبطالع  ضبمان •
 ينبغي :والتخطيط  والتصببببميم  الفوري   االسببببتجا    ج ود في  قيادي 
 ستك ن  يشتم  بم  وتهميشت  ، ضتع     األكثر المحلي  المجتمع ت  إشترا 

__________ 

 (21) World Health Organization (WHO), “COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan: operational planning guidelines to sup- port 

20202 May 22 response”, and preparedness country،   على متتتتت: -sprp-19-source/coronaviruse/covid-lthttps://www.who.int/docs/defau

(22may20).pdf-response-and-preparedness-country-support-to-guidelines-planning-perationalo. 

  والمشتتتتتردين التشتتتتترد، من يع نون الهين  واألشتتتتتخ ص ال قيرة، األحي ء
  والمه جرين وال تي ت، والنستتتتتتتتت ء  اإلع   ، هوي واألشتتتتتتتتتخ ص داخلي  ،

 وهل  فيه ،  وشرك ء    ل ستج ب     دة    الن س  هؤالء  بوصف وال جحين،
 تراعي بطريقتت  االستتتتتتتتتتتتتتتجتت بتت  تتتدابير تصتتتتتتتتتتتتتتميم ضتتتتتتتتتتتتتتمتت ن أجتت  من

   احتي ج تهم.

 المحلي    الحكومات   سيما   وال   المحلي ،   الفاعل    الج ات   قدرات   تعزيز  ( 2

 للحوكم   نظ م    تطبيق  على  الوطني   الحكوم ت  تشجع  أن يمكن 
 االختصت ص  جه ت جميع  في وتج وب  وتع ون  للجميع شتموال أكثر يكون

 حد أ صتتتتتتتتى إلى تزيد التي الوطني   الحوافز فحزم  الحكوم . ومستتتتتتتتتوي ت
  درة تعزز والتي  خصتيصت  المصتمم   الوطني  دون  االستتج ب ت دعم من

 مع لج  في تستتتتتتتتتتتتت عد أن يمكن ب لميزاني ، يتعلق فيم  المحلي   الحكوم ت
 تشتتتتتتتتتتتتتتمتتتت  أن ويمكن المحليتتتت . الحكومتتتت ت تواجههتتتت  التي القيود بعض

 يلي: م  األولوي  هات اإلجراءات

 دون  االختصباص  وج ات الحكوم   مسبتويات  ع ر  التعاون  ضبمان •
 والمتعتتددة والتشتتتتتتتتتتتتتتت ركيتت  للجميع الشتتتتتتتتتتتتتتت ملتت  الحوكمتت  تقع :الوطنيب 

 الط بع إضتت  ء ويتعين المحلي ، االستتتج ب ت صتتميم في المستتتوي ت
  يتيح بحيث الحكوم ،  مستتتتوي ت جميع بين التع ون على  المؤستتتستتتي

 المهمشتتتتتت  ال ح ت ستتتتتتيم  ال  متستتتتتتق، بشتتتتتتك  الستتتتتتك ن جميع  إشتتتتتترا 
 في للنستتتتتتت ء الرستتتتتتتمي التمثي  مستتتتتتتتوي ت تكون وعندم  والضتتتتتتتعي  .

 مؤ تت ، هيت كت   إ ت مت  في النظر ينبغي منخ ضتتتتتتتتتتتتتت ،  الحوكمت  هيحت ت
 مستتتتتتتتتتتو  على 19-لكوفيد للتصتتتتتتتتتتدي  عم   فر   مث  ُتشتتتتتتتتتتك   كأن

 متوازن . تمثي  الجنس ن فيه  ُيمث   المدين 

 خال  من  ببالميزانيبب  يتعلق فيمببا المحليبب  الحكومببات قببدرة تعزيز •
  يمكن  :الحوافز حزم في أموا   وتخصببيص  سببياسبباتي   تدا ير  اتخاذ
 المحلي  الحكوم ت   درة تعزز ستتتي ستتت تي  وتدابير  حوافز حزم اعتم د

 المت ليت  مواردهت  وجمع الحيويت  العت مت  الختدمت ت دعم على واإل ليميت 
 واألتع ب والرسوم  الضراحب  خ   من المث  ،  سبي  )على ومرا بته 
 ال حتت ت تعريض تجنتتب إلى أيضتتتتتتتتتتتتتتت  الحتت جتت  مراعتت ة مع المحليتت (،

 الم لي . الضغوط من لمزيد والضعي   ال قيرة

 على   حم   آلي ت ضتعو  تشتريع يمكن والشبفافي :  المسبا ل  تشبجيع •
 جميعل 19-كوفيدب  المتعلق   ستتتتتتي ستتتتتت تال تن يه عن للمستتتتتت ءل   األدل 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-operational-planning-guidelines-to-support-country-preparedness-and-response-(22may20).pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-operational-planning-guidelines-to-support-country-preparedness-and-response-(22may20).pdf
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 من مب شتتتتتتتتتتترة تعليق ت بتلقي تستتتتتتتتتتتمح بطريق  الحكوم ، مستتتتتتتتتتتتوي ت
 المحلي . المجتمع ت

 المحلي   المجتمعات جميع إلى  اإلعالمي   الحمالت  وصببو   ضببمان •
 فع ل  تواصتتت   استتتتراتيجي ت لتن يه األولوي  إعط ء يمكن  :الحضببري 
 على تجري التي الجهود في الجمهور ثقت  بنت ء  أجت  من ومتستتتتتتتتتتتتتتقت 

 والتع في 19-كوفيد ألزم  ل ستتتتتتتتتتتتتج ب   الحكوم  مستتتتتتتتتتتتتوي ت جميع
 واللغت ، والكتت بت ،  بت لقراءة بت إللمت م المتعلقت   الحواجز  مراعت ة مع منهت ،

مك ني   التكنولوجي . إلى الوصو  وا 

 العبامب   الخبدمبات  انقطباع  حباالت تجنبب في  المحليب   الحكومبات دعم •
 على والقدرة  الك في  الم لي  الموارد توفير ضتتتتتتم ن يلزم  :األسبببباسببببي 

 الحيويتتت  العتتت متتت  الختتتدمتتت ت على الح تتت ظ أجتتت  من اإليرادات جمع
  والكهربت ء(. والتعليم، والنقت ، الصتتتتتتتتتتتتتتحي، والصتتتتتتتتتتتتتترف الميت  ، )مثت 

 ضتتتح ي  إليواء م جئ أيضتتت   األستتت ستتتي   الخدم ت  تشتتتم  أن وينبغي
 سي س ت اعتم د ويمكن  الحم ي .  خدم ت من وغيره  المنزلي  العنف

 نحو على العت مت  الختدمت ت تقتديم على القتدرة تعزز واستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيت ت
 التي الجنستتتت ني، للمنظور  المراعي  الع م النق   نظم وتوفير  منصتتتتف

 التك ليف تحم  على  والقدرة والستتتت م   االستتتتتدام  االعتب ر في تأخه
 تشتجع التي التحتي  البنى توفير ويمكن والج هبي ؛  الوصتو   وستهول 

 المحليت  الحكومت ت وتؤدي بتأمت ن.  التدراجت ت وركوب المشتتتتتتتتتتتتتتي على
 ب ع لي ، المرضتتتتتتتتتتتتى  مخ لطي أثر ا ت  ء دعم  في ه م   دورا أيضتتتتتتتتتتتت 

 الك في . والبشري  الم لي  القدرات له  توافرت إها

 على   القدرة  يكف   الذي  االقتصببببببادي  التعافي تحقيق إلى  السببببببعي (3
 ال يئ    ومراعاة  الجنسين   ين  والمساواة  الجميع  وشمو   المجا   

 الع لمي الصتتعيد على األولوي  إي ء يلزم للمستتتقب ،  استتتشتتراف  
 على الق درة  ف لمدن استتتتتتتدامته . وك  ل   المج به  على المدن   درة لتعزيز

 الك من ،  اال تصتتتتتتتتتتت دي  - االجتم عي   الضتتتتتتتتتتتعف مواطن تع ل  المج به 
  ل ستتتتتتثم ر تدابير وتعتمد  الحضتتتتتري  التخطيط في البي ن ت من وتستتتتتت يد

  والتموي   الم لي  المستتت عدة لبرام  يمكن المث  ، ستتتبي  وعلى المن خ. في
 من التخ يف في تستتتتتتتتتتت عد أن  الحضتتتتتتتتتتتري   للمن طق المب شتتتتتتتتتتتر التح يزي

__________ 

 (22) UN-Women, “COVID-19 and the care economy: Immediate action and structural transformation for a gender-responsive recovery”, 2020 ؛
 ILO, “Social protection responses to the COVID-19 pandemic in developing countries: Strengthening resilience by building universalو

social protection”, 2020مت   على ،:  tools/Brochures/WCMS_744612/-and-sources/publicationsre-https://www.ilo.org/secsoc/information 

en/index.htm--lang. 

 (23) United Nations Capital Development Fund Better Than Cash Alliance, “Putting Digital Payments to Work in the Time of Covid-19”, 

March 2020 31 :19، مت   على-covid-of-time-the-in-work-to-payments-digital-stories/putting-https://www.betterthancash.org/news/blogs. 

 ستتتت ستتتت  بن ء  وفي المحلي  التج ري  األعم   على 19-كوفيد أزم  آث ر
 نطتت ق توستتتتتتتتتتتتتتيع ويمكن المجتت بهتت . على  تتدرة أكثر تكون جتتديتتدة إمتتداد

  العت ملين  أجت  من النظت مي، غير القطت ع لتشتتتتتتتتتتتتتتمت  االجتمت عيت  الحمت يت 
  وغير  األجر المتدفوعت   الرعت يت   مجت   في العت ملين أجت  ومن المهت جرين،
  من اال تصتتتتتتتتتتتتتت د تعت في إلى الراميت  للتتدابير ويمكن .( 22) األجر المتدفوعت 

 والمراعي   المستتتتتتتتدام   الحلو  من تستتتتتتتت يد أن المدن في 19-كوفيد أزم 
 للتنمي  جديدة نم ه   استحداث  مث   األج ،  طويل  فواحد توفر التي للبيح 

 الهي الداحري  اال تصتتتتتتت د إلى  الخطي  اال تصتتتتتتت د من والتحو   الحضتتتتتتتري 
 يؤدي نحو على المواد استتتتتتتتتتتتتتتختدام ويعيتد الن ت ي ت ويخ ض الموارد يجتدد
 تشتتتتتتتتتتتتتتمتت  أن ويمكن بيحيتت . فواحتتد إلى وكتتهلتت  التكتت ليف في وفورات إلى

 يلي: م  األولوي  هات اإلجراءات

 ودعم  والمتوسبببط  والصببب يرة  الصببب ر  المتناهي   المؤسبببسبببات  تعزيز •
 تح يزيت  تتدابير اعتمت د يمكن  : بأمبان التجباريب  األعمبا  فت   إعبادة
 الصتتتتتتتتغر المتن هي   المؤستتتتتتتتستتتتتتتت ت  أج  من اجتم عي  حم ي  وبرام 

 غير اال تصتتتتتتتتتتتتت د  في الع ملين  أج  ومن  والمتوستتتتتتتتتتتتتط   والصتتتتتتتتتتتتتغيرة
ع ن ت الضتتتتتتتتتريبي ،  والتأجي ت النقدي ، التحوي ت )مث  النظ مي  وا 
 الضتتتتتتتتتتم ن  ومستتتتتتتتتت هم ت المدعوم ، المرضتتتتتتتتتتي   واإلج زات األجور،

 اعتمتت د ويمكن البطتت لتت (. ضتتتتتتتتتتتتتتتد والتتتأمين المتتدعومتت ، االجتمتت عي
 هل  في بم   اال تصتتتتتتتتتتتتت دات، ر من  إلى  الرامي  التدابير تستتتتتتتتتتتتتريع أو

 للمؤسس ت يتيح  مم   التج ري ،  األعم    إلى  الحكوم   من  التحوي ت
 بطريق   الوصتتتتتو  إمك ني   والمتوستتتتتط   والصتتتتتغيرة الصتتتتتغر المتن هي 

 الر مي . ب لوستت ح  الحكومي  الدعم مدفوع ت إلى  وستترع  أم ن  أكثر
 أن  المؤستتتتستتتت ت لهه  يمكن بحيث ميالر   الدفع نظم توستتتتيع ويمكن
 نشتتت طه  في إليه  تحت   التي  المدخ ت ثمن  أستتترع نحو على تدفع

 والوصتتتو   الر مي  الم لي  المنتج ت تطوير تشتتتجيع ويمكن التج ري.
 التج ري  األعم   بن ء إع دة  إلى  الموجه التموي  يشتتتتتتتتتتتم  بم  إليه ،
 الحمت يت  أجت  من ال زم والتتأمين التعت في، مرحلت  في نموهت  وك ت لت 

 تستتهدف  محددة تدابير وضتع وينبغي .( 23) المستتقبلي  الصتدم ت من
 والمتوستط   والصتغيرة  الصتغر المتن هي   المؤستست ت  صت حب ت  النست ء

https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_744612/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_744612/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_744612/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_744612/lang--en/index.htm
https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/putting-digital-payments-to-work-in-the-time-of-covid-19
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 التموي  ستتتتتتتتبي  تعترض التي األكبر ب لعقب ت  االعتراف مع  الحجم،
 النس ء. ك ه  على األزم  هه  به  ألقت التي الخ ص  وب ألعب ء

  يمكن  :المسببتدام   االقتصببادي   التنمي   لتحقيق  اسببتراتيجيات  تنفيذ •
 استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيت ت تن ته أن لهت  التت بعت  والجمعيت ت المحليت  للحكومت ت
 اال تصتتتت دي  التنمي   تحقيق  أج  من  خصتتتتيصتتتت  ومصتتتتمم  تشتتتت ركي 
 التي الع م   االستتثم رات تخت ر وأن االجتم عي، والتم ست  المحلي ،

 لهتتتته  ويمكن مرت عتتتت . بمعتتتتدالت الوظتتتت حف عتتتتدد زيتتتت دة إلى تؤدي
  ويمكن النظ مي غير  الحضتري ب ال تصت د تعترف أن  االستتراتيجي ت

  ويمكن  اال تصتتتتتتتت دي. للتع في الوطني   االستتتتتتتتتراتيجي ت في ُتدَم  أن
 في تستتتتتتت عد أن  أيضتتتتتتت  المحلي   اال تصتتتتتتت دي  التنمي   الستتتتتتتتراتيجي ت

  وب لت لي وتنوعه ، إنت جيته  زي دة على المدن  ا تصتتتتتتتتت دات تشتتتتتتتتتجيع
 المج به . على  درته  زي دة على

 الفئات أكثر  أيضبببببببا تخدم  أن  االجتماعي   الحماي   لخطط المهم من •
  وأي  ال أم  النظ مي القط ع  في الع ملين من أك نوا ستتتتتتتواء  ،ت ميشبببببا

 العم   ستتتتتتتوق  في يعملون من  فقط  وليس كمه جرين، وضتتتتتتتعهم ك ن
 النظ مي.

 تؤه  أن الحوافز لحزم يمكن  :لمسبببتق  ا  مواج  ل جاهزة  مدن   نا  •
 التي القطت عت ت على بت لتركيز المستتتتتتتتتتتتتتتقبت  مخت طر لمجت بهت  المتدن
 التحو  من عتت   مستتتتتتتتتتتتتتتو  لتحقيق تؤهلهتت  التي اإلمكتت نتت ت تمتلتت 

يجتت د اإليكولوجي   والمبتت ني التحتتديثي، التعتتديتت  )مثتت  العمتت  فرص وا 
دارته ، الن  ي ت  وجمع المستتتتتتتتتتدام، والتشتتتتتتتتتييد المستتتتتتتتتتدام    والتوليد وا 
 الغهاحي  والنظم الحضتتتتتتري ،  المن طق  في المتجددة  للط    ال مركزي
 تغير مجتتت بهتتت  على القتتت درة الحضتتتتتتتتتتتتتتريتتت  التحتيتتت  والبنى المحليتتت ،
 المن خ(.

 نفسبببه  الوقت في ويمكن  هدفا  الحضبببري  نالتضبببام يمث   أن يمكن •
 وحوافز تتتتدابير تطبيق يمكن :الكثببافبب  تخفيف محبباوالت مقبباومبب 

 تستتتتتتتعير تن يه )مث  العشتتتتتتتواحي الحضتتتتتتتري  الزحف تُثَبِّط  ستتتتتتتي ستتتتتتت تي 
لغ ء الكربون،  توستتتتتتتتتتتتيع على تك فئ التي  األح وري الو ود إع ن ت وا 

 من جيدا   تصتتميم    المصتتمم  الحضتتري   الكث ف  وتشتتجيع الضتتواحي،
 المتتتتتدن بتتتتتأن االعتراف المهم ومن التجمع(. وفورات توليتتتتتد أجتتتتت 

 ُتصتتتتتتتتم م عندم  ستتتتتتتتيم  ال والن س، للكوكب صتتتتتتتتحي  أفيد المتضتتتتتتتت م 
  ( 24) ال حق  الخضتراء الع م   والمست ح ت المست كن توافر تك   بطريق 
 للجميع. 

 على  المجا     على  القدرة  نا   إلى  الرامي  الخطط  وضببببع  ضببببمان •
 الحضتتتتتتتتتتتتري  البي ن ت جمع زي دة يمكن :مصببببببببنف    يانات  أسبببببببباس
 على  القدرة  مواصتتتتتت  ت تحديد يمكن وكهل  واستتتتتتتخدامه ،  المصتتتتتتن  
 أج  من المحلي المستتتو  على  القدرة هه  لبن ء  والتخطيط المج به 

 له  والتأهب لألزم ت االستتتتتتتتتتتتج ب  لكي ي  ت صتتتتتتتتتتتي    أكثر فهم إيج د
 في هل  يستتت عد أن ويمكن  الحضتتتري. المستتتتو  على منه  والتع في
 وال ع لي  الك  ءة من   در بأكبر  الشتتتتتحيح  الموارد استتتتتتخدام ضتتتتتم ن

 المج به . على القدرة وبن ء االستج ب  جهود في

  يمكن  :متعددة  أخطار  مجا     على  القدرة  ل نا   خطط  وتنفيذ  وضع •
 بهتتت  التنبؤ يمكن التي والكوارث للمختتت طر للتتتتأهتتتب خطط وضتتتتتتتتتتتتتتع

 آث ر من وغيره  الشتتتتتتتتتتديد الحر  وموج ت األع صتتتتتتتتتتير هل   في )بم 
  ويمكن ،19-كوفيد آث ر بسبب تت   م أن يحتم  والتي المن خ( تغير

 متعددة. أخط ر مج به  على القدرة بن ء في االستثم ر

 أن  الج حح  هه  توضتح  :الرعاي   اقتصباد في ك يرة  اسبتثمارات  تنفيذ •
 المدفوع غير  الرع ي   مج    في  العم   على يعتمد  النظ مي  اال تص د

 فع لي  أكثر التع في وسيكون سواء.  حد على األجر والمتدني  األجر
 االستتتثم ر زي دة الم لي  االستتتثم رات استتتهدفت إها واستتتدام   وستترع 

  د الهين أولحت  بمشتتتتتتتتتتتتتت رك  تستتتتتتتتتتتتتتمح  بحيتث الرع ي ،  ا تصتتتتتتتتتتتتتت د في
النظ مي  الع مل  ب لقو  االلتح ق من دونه  من يتمكنون ال

  

__________ 

 Jon Kher Kaw, Hyunji  :انظر  الطلق.  الهواء في  اآلمن  والتج رة والترفيه،  الطبيعي ،  الكوارث  مج به  على والقدرة  الهواء، تنقي   تعزيز  أج  من  المث  ، ستتتتتتتتتبي  على (24) 

Lee and Sameh Wahba, editors. The Hidden Wealth of Cities: Creating, Financing, and Managing Public Spaces, Washington, DC: World 

Bank, 2020. 
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التصبببدي ألوجه عدم المسببباواة   - أوال
 وأوجه القصور في التنمي 

 

 اآلثار - ألف

من أوجبه عبدم المسبببببببببباواة المكبانيب   19-يوسبببببببببع كوفيبد 
واالجتمباعيب  واالقتصببببببببباديب  القبائمب  في المبدن، ممبا يزيبد من ضبببببببببرر 

. وتؤثر أوجه عدم المستتتتتتتتتتتت واة سببببببببل يٍ  مسببببببببتديم الفيروس في دوامٍ   
المتجهرة في المدن في ك  من بلدان الشتم   والجنوب تأثيرا  شتديدا  على 

. ويصتتتتتتتتتبح من الواضتتتتتتتتتح أن   بلي  ( 25) 19-درج  وطبيع  تأثيرات كوفيد
تعتمد على عدة ظروف: مك ن إ  م  الشتتتخص  19-التضتتترر من كوفيد

ستتتتتن، والظروف الصتتتتتحي  الموجودة وعمله في المدين ، ونوع الجنس، وال
مك ني  الحصتتو  على الخدم ت  ستت بق ، ومستتتو  الدخ ، ونوع المنز ، وا 

 الع م ، مث  المرافق الصحي  والنق  والمي   النظي  .

فعلى ستتتتتتتبي  المث  ، تزيد حتى اليوم معدالت اإلصتتتتتتت ب  لل رد الواحد في 
مرات عنهت  في األحيت ء لنتدن )المملكت  المتحتدة( في األحيت ء ال قيرة ث ث 

. وفي ستتتتنغ فورة، ظهرت مجموع ت من الح الت الجديدة ( 26) األكثر ثراء
.  ( 27) في المجمع ت السكني  للعم   المه جرين من هوي الدخ  المنخ ض
إلى وفي متدينت  نيويور  )الواليت ت المتحتدة األمريكيت (، تشتتتتتتتتتتتتتتير البيت نت ت 

ألحيت ء التي تقيم فيهت  أنته كت ن من المرجح أن تشتتتتتتتتتتتتتتهتد األحيت ء األفقر وا

__________ 

 (25) 19”-OECD, “Policy Responses to COVID متتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتلتتتتتتى ،-sponses -re-policy-responses/cities-http://www.oecd.org/coronavirus/policy

d1053fff ؛ وDu, King and Chanchani, “Tackling Inequality”مت   على ،  cities-inequality-coronavirus 04/https://www.wri.org/blog/2020/. 
 (26) ., “The coronavirus pandemic is already increasing inequality”, 10 April 2020The Conversation مت   على ، https://theconversation.com/

135992-inequality-increasing-dyalrea-is-pandemic-coronavirus-the. 

 (27) Habitat, “How Life in Our Cities Will Look After the Coronavirus Pandemic”, 4 May 2020-UN  مت   على ،-life-how https://unhabitat.org/

pandemic-coronavirus-the-after-look-will-cities-our-ni. 
 (28) New York City, Department of Health،   مت   على-i ty-ethnic-race-deaths-19-ovidhttps://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/c

1.pdf-40820200 ؛ و, “New York City Coronavirus Map and Case Count”New York Timesمتتتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتلتتتتتتتى ، https://www.nytimes.com/ 

cases.html-coronavirus-city-york-gion/newinteractive/2020/nyre. 
 (29) 11-https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal. 
 (30) 19 Guidance Note: Protecting residents of informal settlements”, 23 April 2020-OHCHR, “COVID مت   على ، https://www.ohchr.org/

19_Guidance_informal_settlements.pdf-Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID. 

األستتتتتتتتتتتتر المعيشتتتتتتتتتتتتي  األكبر من حيث متوستتتتتتتتتتتتط حجمه  عددا  كبيرا  من 
الح الت لك  فرد من الستتك ن، في حين تأثرت أيضتت   األحي ء التي يوجد 

 .( 28) فيه  عدد كبير من السك ن السود وال تينيين على نحو م رط

دهم ويواجه أيضتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتك ن األحي ء ال قيرة في الع لم الب ل  عد 
بليون نستتم  مخ طر أشتتد، ال ستتيم  في منطقتي أفريقي  جنوب الصتتحراء 

في المت ح   23الكبر  وشتتتتتتتتتتتتتترق وجنوب شتتتتتتتتتتتتتترق آستتتتتتتتتتتتتتيت ، اللتين تمث ن 
في الم ح  من ستتك ن المن طق الحضتتري  في الع لم الهين يعيشتتون  36 و

ويتتتتداختتت  ال قر والتهميش في األحيتتت ء ال قيرة، ممتتت  . ( 29) في أحيتتت ء فقيرة
يؤدي إلى إدام  أشتتتتتتتتتتتتك   أخر  من الت  وت ت االجتم عي  اال تصتتتتتتتتتتتت دي ، 
والسي سي  والثق في ، ومواصل  تزايد المخ طر التي يواجهه  السك ن في هه  

 المن طق. 

وتؤدي أزم  اإلسبببببكان الحضبببببري على الصبببببعيد العالمي إلى  
وفي الو ت   تفاقم آثار الجائح  وتتفاقم هي نفسبببببب ا  سبببببب ب الجائح  

يشتتتتتك  فيه حصتتتتتو  الجميع على الستتتتتكن ال حق خط الدف ع األو  الهي  
بليون شتتتتتتتتتتخص في  1,8، يعيش م  يقرب من ( 30) ضتتتتتتتتتتد فيروس كورون 

وظروف تشتتتتبه األحي ء مستتتت كن مكتظ  أو غير م حم  وفي أحي ء فقيرة  
ال قيرة، أو في ح ل  من التشرد، مع مخ طر تعرض ح دة. ويتسم تطبيق 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff
https://www.wri.org/blog/2020/04/coronavirus-inequality-cities
https://www.wri.org/blog/2020/04/
https://theconversation.com/the-coronavirus-pandemic-is-already-increasing-inequality-135992
https://theconversation.com/the-coronavirus-pandemic-is-already-increasing-inequality-135992
https://unhabitat.org/how-life-in-our-cities-will-look-after-the-coronavirus-pandemic
https://unhabitat.org/how-life-in-our-cities-will-look-after-the-coronavirus-pandemic
https://unhabitat.org/how-life-in-our-cities-will-look-after-the-coronavirus-pandemic
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-deaths-race-ethnicity-04082020-1.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-deaths-race-ethnicity-04082020-1.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-deaths-race-ethnicity-04082020-1.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2020/nyregion/new-york-city-coronavirus-cases.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/nyregion/new-york-city-coronavirus-cases.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
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يتت ، مثتت  عمليتت ت اإلغ ق والتبتت عتتد البتتدني، التتتدابير الو تت حيتت  الرحيستتتتتتتتتتتتتت 
 .( 31) بصعوب  أكبر عندم  يعيش الن س في اكتظ ظ

وتقوض قل  فرص الحصبو  على الرعاي  الصبحي  والخدمات  
. 19-األسبببببباسببببببي  في المناطق الحضببببببري  تدا ير االسببببببتجا   لكوفيد

ويتجلى هل  بشك  خ ص في األحي ء الحضري  المحروم  وفي ص وف 
وي تقر العديد من المن ز  في المستتتتتتتتتتتتتتوطن ت العشتتتتتتتتتتتتتواحي   المشتتتتتتتتتتتتتردين.

واألحيتت ء ال قيرة إلى إمكتت نيتت  الوصتتتتتتتتتتتتتتو  إلى الميتت   ومرافق الصتتتتتتتتتتتتتترف 
الصتحي، مم  يجع  غست  األيدي المأمون والمنتظم أمرا  ب ل  الصتعوب . 
وع دة م  ي تقر أولح  الهين ال تكون من زلهم موصتتتتتتتتتول  مب شتتتتتتتتترة ب لمي    

الميتت  ، ويجتتب عليهم االعتمتت د بتتدال  من هلتت  على  إلمتتدادات كتت فيتت  من
الصن بير الع م ، أو اآلب ر، أو اآلب ر هات األ ط ر الصغيرة، أو أكش   

.  (32)وهو متت   تتد يكون أكثر تكل تت  بكثير -بيع الميتت   أو بتت حعي الميتت   
فعلى ستبي  المث  ، يدفع ستك ن األحي ء ال قيرة في نيروبي )كيني ( مق ب  

مرة أكثر مم  تتق ضتتتتتتتتت   مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتت  المي   في  25  يصتتتتتتتتت  إلى المي   م
. وكثيرا م  يواجه المشتتتتردون خي را  غير مستتتتتقر بين النوم في ( 33) المدين 

والصتتتتتتترف الصتتتتتتتحي حيث يكون الحصتتتتتتتو  على المي    -الهواء الطلق  
أو في مأو ،  د يكون  –والخدم ت األخر  محدودا    الصتتتتتتتتتتحي  والرع ي 

 .( 34)  عد البدني أمرا  صعب   مكتظ  ، مم  يجع  التب 

ويتوزع الوصبو  إلى الفضبا ات العام  الحضبري   شبك  غير  
ويبرز   19-متسبباو على الرغم من أهميته في الحد من انتشببار كوفيد

__________ 

 (31) 19 outbreak”-OHCHR, “Protecting the right to housing in the context of the COVID متتتتتتتتت   عتلتتى ، https://www.ohchr.org/EN/Issues/

Housing/Pages/COVID19RightToHousing.aspx. 
 (32) , 2019t 2019: Leaving No One BehindUnited Nations World Water Development ReporWater, -UNESCO and UN  مت   على ، -https://unes

idoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367306/PDF/367306eng.pdf.mult. 

 المرجع ن سه. (33) 
 (34) 19 Guidance Note: Protecting those living in homelessness”, 28 April 2020-OHCHR, “COVID مت   على ،https://www.ohchr.org/. 
 (35) General-Progress towards the Sustainable Development Goals: Report of the Secretaryمتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتلتتتتتى ، https://sustainabledevelopment.

content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf/un.org. 
 (36) 19 and ensuring safe cities and safe public spaces for women and girls”-Women, “COVID-UNمت   على ، https://www.unwomen.org/en/

girls-and-women-for-spaces-public-safe-and-cities-safe-ensuring-and-19-covid-library/publications/2020/05/brief-digital ؛ وKaw, Lee 

and Sameh, editors, Hidden Wealth of Cities, 2020. 
 (37)  Wamuyu, “Bridging the digital divide among low income urban communities. Leveraging use of Community Technology Centers”. 

1720–, vol. 34, No. 8, December 2017, pp. 1709Telematics and Informatics مت   على ،https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32343670. 

 (38) The Mobile Gender Gap Report 2020GSMA, متتتتتتت   على ، content/uploads/2020/05/-https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp

2020.pdf-Report-Gap-Gender-Mobile-The-GSMA. 
، 2019تشترين الث ني/نوفمبر   5، “ استتخدام اإلنترنت مع فجوة ر مي  بين الجنستين آخهة في االتست عبي ن ت جديدة ل تح د الدولي ل تصت الت ُتظهر تن مي اإل ب   على ”  (39) 

 .PR19.aspx-https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2019مت   على 

ويمكن أل ت    هتها األمر بج ء في األحيت ء ال قيرة والمنخ ضتتتتتتتتتتتتتت  التدخت .
  التي من نصتتتف ستتتك ن الع لم الوصتتتو  إلى ال ضتتت ءات الع م  الم توح

 .( 35) متر سيرا  على األ دام من من زلهم 400تبعد مس ف  

وال ضتتتتتتتتت ء الع م أستتتتتتتتت ستتتتتتتتتي في الحد من مستتتتتتتتتتوي ت اإلجه د،  
نشتتتت ء  وتحستتتتين الصتتتتح  العقلي  والرف  ، والمستتتت هم  في نمو األط   ، وا 

ثغرات كبيرة في إمك ني  الوصتتتتتتتتو  إلى مرافق مؤ ت . وتكشتتتتتتتتف الج حح   
دارته   ال ضتتتتتتتتتتتت ءات الع م ،  ومرون  تل  ال ضتتتتتتتتتتتت ءات، وتصتتتتتتتتتتتتميمه ، وا 

 .( 36) وصي نته ، ودرج  االرتب ط به 

المسببببببببباواة التي تقوم علي با وتكشبببببببببف الجبائحب  أوجبه عبدم  
ف لعديد من األستتتتتتر المعيشتتتتتتي ، والمدارس، واألحي ء في   الفجوة الرقمي  

المن طق الحضتتتتتتتتري  المحروم  أصتتتتتتتت  غير   در على الحصتتتتتتتتو  على 
 التعليم عن بعتد والتطبيتب عن بعتد والعمت  عن بعتد بستتتتتتتتتتتتتتبتب ضتتتتتتتتتتتتتتعف

ي ته بت إلنترنتت أو عتدم وجود  أو عتدم القتدرة على تحمت  تكت ل االتصتتتتتتتتتتتتتت  
. ونتيج  لهل ، يضتتتطر الكثيرون  ( 38) ، ( 37) عدم توافر أجهزة الكمبيوتر أو

إلى مغتتت درة منتتت زلهم للحصتتتتتتتتتتتتتتو  على العمتتت  والختتتدمتتت ت. وفي نهتتت يتتت   
ب يين  3,6،  تدر االتحت د التدولي ل تصتتتتتتتتتتتتتتت الت أن حوالي 2019 عت م

شتتتتتتتتتتتتتتخص ال يزالون غير موصتتتتتتتتتتتتتتولين بت إلنترنتت. ويتجلى االفتقت ر إلى 
إمك ني  الوصتتتتتتتو  بشتتتتتتتك  أكبر في أ   البلدان نموا حيث يبل  متوستتتتتتتط 
عدد األشتتتخ ص الهين يستتتتطيعون االتصتتت   بشتتتبك  اإلنترنت اثنين فقط 

.( 39) بين ك  عشرة أشخ ص من

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/COVID19RightToHousing.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/COVID19RightToHousing.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/COVID19RightToHousing.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-covid-19-and-ensuring-safe-cities-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-covid-19-and-ensuring-safe-cities-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-covid-19-and-ensuring-safe-cities-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32343670
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
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 التصدي لعدم المساواة في إمكاني  الوصو  في سياق 
 واالستجا   له والتعافي منه 19-منع كوفيد

 
 في المائ  24 

أحيا  فقيرة   من سببببكان الحضببببر يعيشببببون في
 ومستوطنات عشوائي 

على الصتعيد  ليون شبخص   من يقرب م  يعيش
العتتتتت لمي في األحيتتتتت ء ال قيرة والمستتتتتتتتتتتتتتتوطنتتتتت ت 

التي ت تقر في كثير من األحي ن إلى  العشتتتتتتتواحي 
إمكت نيت  الحصتتتتتتتتتتتتتتو  على ختدمت ت عت مت  متعتددة 

وبستتتتتتتعر  ومستتتتتتت كن م حم  يمكن االعتم د عليه 
 معقو .

منبباطق تفشبببببببببي المرض في المسبببببببببتوطنببات  
 العشوائي 

، 2020أبري  /نيس ن منتصف في، مومب ي وفي
 من مناطق االحتوا  المحددة  30 ك ن
  المائ في  
وهي من طق تحدث فيه  ح الت انتشتتتتت ر  – 

في األحيتت ء ال قيرة ، في حين كتت ن   - كبيرة
متر  100في الم ح  منه  ضتتمن مستت ف    60

 من مستوطن  عشواحي .

  

 https://sustainabledevelopment :المصدر 

.un.org/content/documents/26158Fin

al_SG_SDG_Progress_Report_1405

2020.pdf . 

https://www.brookings.edu/blog/up- :المصدر 

-more-slums-ront/2020/04/16/aref

-19-covid-the-to-ulnerablev

mbai/mu-from-evidence-andemicp. 

 المياه والصرف الصحي 
ي تقرون إلى مي   الشتتتتتتتترب المدارة   ليون نسبببببم ( 2,2من سبببببكان العالم   المائ   في 29، ك ن 2017في ع م 

 .ب يين شتتتتخص( ي تقرون إلى خدم ت الصتتتترف الصتتتتحي المدارة بطريق  مأمون   4,2في الم ح  ) 55 و بطريق  مأمون 
الحضتتتتري في البلدان المنخ ضتتتت  الدخ ، ال تتج وز نستتتتب  الستتتتك ن الحضتتتتر ممن يستتتتتخدمون خدم ت مي   وعلى النط ق 

في الم ح  من ستك ن الحضتر في أفريقي  )ب ستتثن ء   20في الم ح   ، وال يستتخدم ستو   27مأمون  الشترب المدارة بطريق  
 .مأمون    الصرف الصحي المدارة بطريق  شم   أفريقي ( خدم ت 

 المصادر: 

 * Progress towards the Sustainable Development Goals: Report of the Secretary-General  متاح على ،

https://sustainabledevelopment  .

un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf . 

 ** https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SMDW.UR.ZS . 

 *** https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.SMSS.UR.ZS . 

 واالستجا ات السياساتي تمايز اإلدارة  19-كوفيدل القوي اإلقليمي التأثير يستدعي

من الح الت المؤكدة في منطق   في المائ   37 في فرنست ، تركز
. وللمستتتتتتتتتتت عدة في تحم  عبء 2020إي  دو فرانس في نيستتتتتتتتتتت ن/أبري  

الرع ي  الصتتتتتتحي ، نقلت الحكوم  ال رنستتتتتتي  المرضتتتتتتى من أكثر المن طق 
 تضررا  إلى أ له  تضررا .

الحتت الت في الغوس من  في المببائب  38وفي نيجيريتت ، تركز 
. وأصتتتتتتتتتتتتتتتتدرت الحكومتتت  االتحتتت ديتتت  وحكومتتت ت 2020في تموز/يوليتتته 

 الوالي ت تدابير تكميلي  لتخ يف الضراحب.

-https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/ the  : المصدر

territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis- 

across-levels-of-government-d3e314e1 . 

 .https://covid19.ncdc.gov.ng/report  :المصدر

 
  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/16/are-slums-more-vulnerable-to-the-covid-19-pandemic-evidence-from-mumbai/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/16/are-slums-more-vulnerable-to-the-covid-19-pandemic-evidence-from-mumbai/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/16/are-slums-more-vulnerable-to-the-covid-19-pandemic-evidence-from-mumbai/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/16/are-slums-more-vulnerable-to-the-covid-19-pandemic-evidence-from-mumbai/
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 السياس  العام الحلو  وتوصيات  - ا  

يمكن للحكومات أن تكيف االسببببتجا ات في األحيا  المرتفع   
وقدرة المبدن على   19-المخباطر نظرا  للت باينبات المكبانيب  في آثار كوفيبد

ويمكن إلشتترا  أكثر المجتمع ت المحلي  ضتتع   وتهميشتت ، بم    الصبمود 
المشتتتتردون داخلي  ، والمه جرون وال جحون بوصتتتت هم شتتتترك ء في في هل  

االستتتج ب ، أن يستت عد في ضتتم ن حصتتولهم على تدابير المستت عدة دون 
خوف من العوا ب الستتتتتلبي . ومن األهمي  بمك ن وضتتتتتع خراحط م صتتتتتل  

والمن طق الست خن  على المستتو  دون الوطني  19-للهشت شت  تج   كوفيد
وداختتتت  المتتتتدن. فعلى ستتتتتتتتتتتتتتبيتتتت  المثتتتت  ، تستتتتتتتتتتتتتتتعين مقتتتت طعتتتت  غتتتت وتن   

أفريقي ( بخبراء أك ديميين في وضتتتتتتتتع خراحط للمجتمع ت المحلي   )جنوب
التي تعيش في المن طق الهشتتتتتتتتتتت  وفي إط ر اال تصتتتتتتتتتتت د غير النظ مي، 

 .(40) بلي  التعرض لل يروسوتل  التي تع ني من انعدام األمن الغهاحي و  

لمسبائ    ويمكن أن تكون االسبتجا ات الم تكرة القصبيرة األج  
السبكن غير الالئق وغير الميسبور التكلف ، واالكتظاظ، والتشبرد  مثا   
فباتحب  للتحوالت التي طبا  انتظبارهبا في مجبا  السبببببببببيباسبببببببببات العبامب  

على المد   والحلو  الهيكلي . ويحت   الن س الهين يع نون من التشتتتتتتتتتتتترد
القصتتتتتتتتتتتتير إلى الحصتتتتتتتتتتتتو  على مأو  مؤ ت للتمكن من تطبيق التب عد  
البتدني والحجر الصتتتتتتتتتتتتتتحي التهاتي والعز  التهاتي والرعت يت . ويتعين على 
الحكوم ت على جميع المستتتتتتتتتتتتوي ت أن تقدم توجيه ت واضتتتتتتتتتتتح  تحظر 

تؤج  عملي ت اإلخ ء من أي مك ن إ  م  رحيستتتتتتتتتتي أو أرض لجميع  أو
لنظر عن ح ل  الهجرة أو وضتتتتتتتتع المستتتتتتتتكن من حيث الستتتتتتتتك ن، بغض ا

تواؤمتتته مع األنظمتتت . ولمنع خستتتتتتتتتتتتتتتتت رة النتتت س ألمتتت كن إ تتت متهم، يمكن  
للحكوم ت أن تنظر في إنشتتتت ء صتتتتن ديق طوارش، بم  يشتتتتم  التحوي ت 
النقتتديتت ، والعمتت  مع القطتت ع المصتتتتتتتتتتتتتترفي والمتت لي لتعليق دفعتت ت الرهن 

 العق ري، فض   عن تدابير دعم اإليج ر.

وعلى ستتتتتتتتتتتتتتبيتت  المثتت  ،  تت متتت الحكومتت ت المحليتت  في بوغوتتت    
)كولومبي (، ومونتلاير )كندا(، وفيين  )النمستتتتتتتتتتتتت (، وبرشتتتتتتتتتتتتتلون  وف لنستتتتتتتتتتتتتي  
)إستتتتتتتتتب ني ( بتوفير مستتتتتتتتت كن طوارش لمن ليس لديهم من ز ، حيث أ  مت 
ف لنستتتتي  وبرشتتتتلون  شتتتتراك ت مع القط ع الخ ص ل ستتتتت  دة من الوحدات 

__________ 

 (40) https://www.gcro.ac.za. 
 (41) pdfhttps://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_housing_lle1.. 
 (42)  settlements”, 12 May 202019 spread in Kenya’s informal -COVIDHabitat, “Youth lead the way in preventing -UN مت   على ،https:// 

settlements-informal-kenya%E2%80%99s-in-spread-19-covid-preventing-in-way-the-lead-unhabitat.org/youth. 

. وتتستتتتم االستتتتتثم رات الع م  الواستتتتع  النط ق على ( 41) الستتتتكني  الشتتتت غرة
المديين المتوستتتتتتتط والطوي  في المستتتتتتت كن الميستتتتتتتورة التكل   والتي تتوفر 
فيه  تستتهي ت خ صتت  ب ألشتتخ ص هوي اإلع    وتحستتين األحي ء ال قيرة 
بتتأهميتهتت  البتت لغتت  لحتت  مشتتتتتتتتتتتتتتكلتت  النقص في المستتتتتتتتتتتتتتت كن. ويمكن لهتته  

تع في اال تصتتتتت دي الق حم على كث ف  اليد االستتتتتتثم رات أن تدعم أيضتتتتت  ال
العت ملت ، وتوفر الحيت زة اآلمنت ، وتوستتتتتتتتتتتتتتع نطت ق التغطيت  الكت فيت  بت لميت   

 والصرف الصحي.

ويتسبببببببببم توفير إمكبانيب  الحصبببببببببو  على الخبدمبات العبامب   
والتعافي   19-األسببببباسبببببي   أهميته ال ال   لالسبببببتجا   الفعال  لكوفيد

في وجه األزمات المسبببببببببتق لي  في منه، و نا  القدرة على الصبببببببببمود  
ومن الضتتتتتتتتتتتروري أن تبه  الحكوم ت المحلي  الجهود لضتتتتتتتتتتتم ن   المدن 

إمك ني  الحصتتتتتتتتتو  على الخدم ت الع م ، ال ستتتتتتتتتيم  ب لنستتتتتتتتتب  إلى فقراء 
المدن، وسك ن األحي ء ال قيرة، والمشردين، وغيرهم من ال ح ت الضعي  . 

التي تتستتتتتم بأهميته   وهها أمر مهم بشتتتتتك  خ ص ب لنستتتتتب  إلى الخدم ت  
الح ستتتتم  للتكيف مع األزم  ب ع لي  )مث  الم ء والكهرب ء(. فعلى ستتتتبي  
المث  ، يمكن أن يؤدي تجنب ح الت  طع الخدم ت عن المستتتتتتتتتتتتتتهلكين  
المتخل ين عن الستتتتتتداد، أو خ ض تعري  ت المي   أو توفير المي   مج ن  ، 

بط ء والنظ ف  الصتتتتتتتتتتحي  ال   األيديإلى دعم مم رستتتتتتتتتت ت غستتتتتتتتتت    ع ل  وا 
 انتش ر ال يروس.

في األمتتت كن  األيتتتديويوفر بعض المتتتدن محطتتت ت لغستتتتتتتتتتتتتتتت   
والمؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت ت الع م  لمن ي تقرون ح لي   إلى مرافق المي   والصتتتتتتتتتتترف 
الصتتتتتتتتتتتتتتحي. ف ي نتت كورو )كينيتت (، توجتتد محطتت ت غستتتتتتتتتتتتتتت  األيتتدي في 
المستتتتتتتوطن ت العشتتتتتتواحي  بصتتتتتتورة داحم  وهي موصتتتتتتول  بمواستتتتتتير المي   
الرحيستتتتي  الت بع  للبلدي ، مم  يضتتتتمن تدفق المي   لغستتتت  األيدي بصتتتتورة 

ع دة تعبح  خزان ت ( 42) مستتتتتمرة . وتلغى تك ليف نق  المي   ب لصتتتته ري  وا 
لتر. ويشتتتتت ر  الشتتتتتب ب من البلدي  في صتتتتتي ن   1  000المي   من ستتتتتع  

 المحط ت، مم  يهيئ فرص عم .

ويسببببباعد الحصبببببو  المنصبببببف على الخدمات الصبببببحي  في  
ويمكن للحكوم ت على جميع المستوي ت أن تن ه تدابير   حماي  األرواح 

ن حصتتتتو  ال قراء وال ح ت الضتتتتعي   في المن طق الحضتتتتري  على لضتتتتم 
المنتجت ت الو ت حيت  واالختبت رات والع جت ت مجت نت   أو بتكل ت  منخ ضتتتتتتتتتتتتتت . 
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فعلى ستبي  المث  ، تقوم الحكوم ت المحلي  في أبيدج ن )كوت دي وار(،  
وجوهتت نستتتتتتتتتتتتتتبر، )جنوب أفريقيتتت (، والغوس )نيجيريتت ( بتوفير اإلمتتدادات 

زم الو  ي  للمجتمع ت المحلي  واالختص صيين االجتم عيين الصحي  ولوا
والمراكز الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتتت ، وأحيتتتت نتتتت   بطريقتتتت  التستتتتتتتتتتتتتتليم إلى جميع المنتتتت ز  

. وكثيرا متت  يكون لتتد  مجموعتت ت المجتمعتت ت المحليتت  في ( 43) بتت لترتيتتب
األحي ء هات الدخ  المنخ ض والمستتتتوطن ت العشتتتواحي  شتتتبك ت وهي ك  

لى تحقيق ال مركزيتتتتتت  في توزيع  راستتتتتتتتتتتتتتختتتتتت  يمكن أن تستتتتتتتتتتتتتتتتتتت عتتتتتتد ع
 الرحيسي . الموارد

ويمكن للحكومتت ت على جميع المستتتتتتتتتتتتتتتويتت ت، إضتتتتتتتتتتتتتتت فتت  إلى  
المستتتتؤولين الصتتتتحيين، التنستتتتيق مع المستتتتتشتتتت ي ت لضتتتتم ن توزيع عبء 

على نحو فعتتت  ، ممتتت  يستتتتتتتتتتتتتتتتت عتتتد على منع تحميتتت   19-ع   كوفيتتتد
كن أيضت   لبن ء  ويمالمستتشت ي ت في األحي ء األكثر فقرا  م  ي وق ط  ته . 

مستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتت يت ت الطوارش المؤ تت  وتحويت  الهيت كت  القت حمت  تعزيز القتدرة 
الستريري . وفي مدين  نيويور  )الوالي ت المتحدة(، ست عدت المستتشت ي ت 
المؤ ت  على زي دة عدد األستتتتتر ة في المستتتتتتشتتتتت ي ت على مستتتتتتو  الوالي ، 

 .( 44) سرير 90 000إلى  53 000الهي ارت ع من حوالي 

مث  ج كرت  )إندونيستتتتتتتتتتتتي (، وستتتتتتتتتتتت و  -وم مدن أخر  كثيرة وتق 
ببن ء   -ب ولو )البرازي (، وووه ن )الصتتتتتتتتتتتتتين(، ولندن )المملك  المتحدة( 

مستتتتشتتت ي ت طوارش وتحوي  المرافق الق حم  لتعزيز القدرات خ   ت شتتتي 
 .( 45) الج حح 

إدراك   من   التدخالت المسبببت دف  لمصبببلح  الفئات الضبببعيف   
ت للتب ين في التعرض للمخ طر واآلث ر،   مت بوضتتتتتتتتتتتتع بعض الحكوم 

__________ 

 (43) UN-Habitat, UNCDF, UCLG-Africa, UNECA, COVID-19 in African Cities: Impacts, Responses and Policies, 2020  متتتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتلتتتتتتتى ،
https://unhabi- tat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_cities_impacts_responses_and_policies_2.pdf. 

 (44) Paul Sonne and Missy Ryan, The Washington Post, “As beds go unfilled, states scale back Army Corps makeshift hospitals”, 25 April 

makeshift-corps-army-back-scale-states-unfilled-go-beds-security/as-https://www.washingtonpost.com/national- عتتتتتتتتلتتتتتتتتى  ، متتتتتتتتتتتتتتتتت  2020

c74380d9d410_story.html-9728-11ea-8404-hospitals/2020/04/24/4570fb5c. 
 (45) 19 open for business”-Jakarta’s emergency hospital for COVID“, The Jakarta Post،  متتتتتتتتتتتتت   عتتتتتلتتتتتى https://www.thejakartapost.com/

business.html-for-open-19-covid-for-hospital-emergency-news/2020/03/23/jakartasو   ؛Wuhan is “, Business InsiderRyan Pickerell, 

scram- bling to fill 11 sports centers, exhibition halls, and other local venues with over 10,000 beds to create makeshift coronavirus 

,4 February 2020”hospitals متتتتتتتتتتتت   عتتتتلتتتتى ،-coronavirus-makeshift-stadiums-sports-l/wuhanhttps://www.businessinsider.de/internationa

2/?r=US&IR=T-2020-tals -ospih  ؛ وs treating patients around world”, 30 March 2020BBC News, “Coronavirus: Field hospital مت   على ،
52089337-www.bbc.com/news/world https://. 

 (46) 19”, 9 April 2020-workers are protecting our communities during COVIDSilpa Kaza, “Waste ،   مت   على https://blogs.worldbank.org/

19-covid-during-communities-our-protecting-are-workers-sustainablecities/waste. 
 (47) https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_lle_migration_0.pdf. 

تدابير مصتتتتتتمم  خصتتتتتتيصتتتتتت   لل ح ت الضتتتتتتعي  . ف ي بيون )الهند(، على 
ستتتتتتتتتتتتتتبيتتت  المثتتت  ، تقوم مجموعتت  من جتت معي الن تتت يتت ت بتوزيع الق تتت زات 

. وفي العتتديتتد من  ( 46) والكمتت متت ت على جتت معي الن تت يتت ت غير النظتت ميين
النظ ميين بشتتتتتتتتتتتتتك  كبير في جمع  المدن، يستتتتتتتتتتتتتهم ج معو الن  ي ت غير

الن  ي ت، وهم معرضتتتتتتتتتتتون للخطر بشتتتتتتتتتتتدة خ   الج حح  دون أن تكون 
لديهم الحم ي  المن ستتتتب . وفي غ زي عنت ب )تركي (، يتستتتتم التنستتتتيق مع 

عواحق األميتت  على منظمتت ت المجتمع المتتدني بتت ألهميتت  البتت لغتت  للتغلتتب 
تتتتدابير دعم ال جحين المتصتتتتتتتتتتتتتتلتتت  والعواحق اللغويتتت  فيمتتت  يتعلق بتن يتتته 

 .19-بكوفيد

 ومن جتتتتتت نتتتتتتب آخر، في كيتو )إكوادور(، تتعتتتتتت ون المتتتتتتدينتتتتت  
رابطت ت المهت جرين المحليت  في ك ت لت  أن تراعي جهود االستتتتتتتتتتتتتتتجت بت   مع

احتيت جت تهم، في حين تتعت ون المتدينت  أيضتتتتتتتتتتتتتتت  مع األعمت    19-لكوفيتد
  المقتدمت  إلى التجت ريت  المحليت  لتوستتتتتتتتتتتتتتيع نطت ق المستتتتتتتتتتتتتت عتدة االجتمت عيت 

 .( 47) السك ن المه جرين

 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_cities_impacts_responses_and_policies_2.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_cities_impacts_responses_and_policies_2.pdf
https://www.washingtonpost.com/national-security/as-beds-go-unfilled-states-scale-back-army-corps-makeshift-hospitals/2020/04/24/4570fb5c-8404-11ea-9728-c74380d9d410_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/as-beds-go-unfilled-states-scale-back-army-corps-makeshift-hospitals/2020/04/24/4570fb5c-8404-11ea-9728-c74380d9d410_story.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/as-beds-go-unfilled-states-scale-back-army-corps-makeshift-hospitals/2020/04/24/4570fb5c-8404-11ea-9728-c74380d9d410_story.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/23/jakartas-emergency-hospital-for-covid-19-open-for-business.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/23/jakartas-emergency-hospital-for-covid-19-open-for-business.html
https://www.businessinsider.de/international/wuhan-sports-stadiums-makeshift-coronavirus-hospitals-2020-2/?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.de/international/wuhan-sports-stadiums-makeshift-coronavirus-hospitals-2020-2/?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.de/international/wuhan-sports-stadiums-makeshift-coronavirus-hospitals-2020-2/?r=US&IR=T
https://www.bbc.com/news/world-52089337
https://www.bbc.com/news/world-52089337
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/waste-workers-are-protecting-our-communities-during-covid-19
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/waste-workers-are-protecting-our-communities-during-covid-19
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/waste-workers-are-protecting-our-communities-during-covid-19
https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_lle_migration_0.pdf
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والتعافي منه في   19-سبببببياسبببببات وحلو  م تكرة للحماي  المنصبببببف  من كوفيد
 ال يئات الحضري 

 تدا ير دعم إمكاني  الحصو  على السكن

 دعم دفع اإليج رات
 ف م ليك و )البرتغ  (يوكوه م  )الي ب ن(، في  نوف  دي  ▪ 

 تخ يض إيج ر المس كن الع م 
 أديس أب ب  )إثيوبي (، لشبون  )البرتغ  ( ▪ 

 الو ف المؤ ت لعملي ت اإلخ ء السكني خ   األزم 
 نيويور  وس ن فرانسيسكو )الوالي ت المتحدة( ▪ 

 تأجي  مدفوع ت اإليج رات
 )الوالي ت المتحدة األمريكي (، ب ريس )فرنس (، لشبون  وسينترا )البرتغ  (شيك غو وس ن فرانسيسكو  ▪ 

 توفير المأو  المؤ ت لضح ي  العنف المنزلي
 ن مور )بلجيك (، ب ريس )فرنس ( ▪ 

 توفير المأو  المؤ ت للمشردين وال ح ت الضعي  
 األمريكي (، تورنتو )كندا(، بلب و )إسب ني (، ب ريس )فرنس (، لندن )المملك  المتحدة(، براتيس ف  )سلوف كي ( نيويور  ولوس أنجلوس )الوالي ت المتحدة  ▪ 

 تخصيص مس كن طوارش في الوحدات السكني  الش غرة لألشخ ص المعرضين لمخ طر اجتم عي 
 برشلون  وف لنسي  )إسب ني ( ▪ 

تتعلق بتتبع استتتتتتتج ب ت المدن  تحلي  أجرا  موح  األمم المتحدة لدراستتتتتت  استتتتتتتقصتتتتتت حي  أجرته  منظم  التع ون والتنمي  في الميدان اال تصتتتتتت دييستتتتتتتند معظم األمثل  إلى   :المصادر
 .Error! Hyperlink reference not validمتتتتتتتتتديتتتتتتتتتنتتتتتتتتت ، وهتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتلتتتتتتتتتى 40فتتتتتتتتتي أكتتتتتتتتتثتتتتتتتتتر متتتتتتتتتن  19-لتتتتتتتتتجتتتتتتتتت حتتتتتتتتتحتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتوفتتتتتتتتتيتتتتتتتتتد

fd1053ff-responses-policy-responses/cities-https://www.oecd.org/coronavirus/policyو ؛ 
https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_housing_lle1.pdf. 

 التدا ير المنفذة لتعزيز الحصو  على الخدمات األساسي  وتقديم ا
 توفير المي   في األحي ء المحروم 

مكستتتتتتتتتيكو ستتتتتتتتتيتي )المكستتتتتتتتتي (، بوينس آيرس )األرجنتين(، ليم  )بيرو(، فريت ون )ج م يك (، نيروبي ون كورو )كيني (، داك ر )الستتتتتتتتتنغ  (،   ▪ 
 كوست ريك 

 إص   خدم ت المي  

 شيك غو )الوالي ت المتحدة( ▪ 
 إلغ ء رسوم المي  

 ألورا )إسب ني (، ليم  )بيرو( ▪ 
 تعري   المي   والصرف الصحي والن  ي ت الحضري إع  ء جزحي من 

 أوك ند )الوالي ت المتحدة األمريكي (، بورتو وبراغ  )البرتغ  (، م ش كوس )كيني ( ▪ 

 جمع الن  ي ت الصلب 

 كينغستون )ج م يك (، ليم  )بيرو( ▪ 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff؛
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff؛
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff؛
https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_housing_lle1.pdf
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 .https://www.ilo، متتت   على2020، “ المنظم: االستتتتتتتتتتتتتتتجتت بتت ت ال وريتت  والتحتتديتت ت الستتتتتتتتتتتتتتيتت ستتتتتتتتتتتتتتيتت واال تصتتتتتتتتتتتتتتت د غير  19-أزمتت  كوفيتتد” منظمتت  العمتت  التتدوليتت ،  :المصدر

l/documents/briefingnote/wcms_743623.pdforg/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travai  

تبعبزيبز قبببببدرات البجب بببببات البفببببباعبلببببب    - ثانيا
 الحكومات المحلي  المحلي ، وال سيما

 
 

 اآلثار -ألف 

الدور الحاسببببم للحكومات المحلي   وصببببف ا   19-ي رز كوفيد 
ج بات مسبببببببببتجي ب  على الخطوط األمباميب  في االسبببببببببتجبا ب  لألزمبات 

عببادة ال نببا   ويرجع هلتت  إلى دورهتت  الراحتتد في تقتتديم  والتعببافي من ببا وا 
الخدم ت، والقي م ب ستتتتتتتتتتتثم رات في البنى التحتي  وتعبح  ستتتتتتتتتتك ن المدن. 
واإلجراءات التي تتختتههتت  الحكومتت ت المحليتت  ضتتتتتتتتتتتتتتروريتت  في معتت لجتت  
المخ طر الصتتتتتتتتتتتتتحي  ال وري  وتطبيق تدابير إنق ه الحي ة. وتشتتتتتتتتتتتتتم  هه  

نشتتتتتتتتت ء  أعداد إضتتتتتتتتت في  من المرافق التدابير رصتتتتتتتتتد وتتبع المخ لطين، وا 
الصتتتتتتتتتحي  ومرافق الحجر الصتتتتتتتتتحي والعز ، وتقديم اإلمدادات واألغهي  
للمجتمع ت المحلي  واألستر المعيشتي  الضتعي  . وتؤدي الحكوم ت أيضت  
دورا رحيستتتتتي  في دعم المؤستتتتتستتتتت ت واألعم   التج ري  المحلي  من خ   

 اإلع  ء من رسوم الخدم  والضراحب.

إلى خفض إيرادات الحكومبببات  19-وفيبببدوتؤدي جبببائحببب  ك 
في الو ت الهي المحلي  ودون الوطني  وتقييد الميزانيات إلى حد  عيد، 

تتو ف فيته األعمت   التجت ريت  المحليت  التي تتدفع الضتتتتتتتتتتتتتتراحتب ويتعتهر فيه 
التنبؤ بتتت لتحوي ت من الحكومتتت ت الوطنيتتت  أو تصتتتتتتتتتتتتتتبح غير كتتت فيتتت . 

  التي تعتمتتد في الغتت لتتب على تتعرض الحكومتت ت المحليتت  واإل ليميتت  و تتد
الضتتراحب، ورستتوم المستتتخدمين، والرستتوم واإليرادات من األصتتو  لتأثير  

__________ 

 (48) OECD, “The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government”, 16 June 2020متتتتتتتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتلتتتتتتتتتى ، 
-across-crisis-the-managing-19-covid-of-impact-territorial-5agkkojaaa&title=The-https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=128_128287

government-of-evelsl. 
 (49) Center on Budget and Policy Priorities, “States Grappling With Hit to Tax Collections” مت   على ،-state https://www.cbpp.org/research/

collections-tax-to-hit-with-grappling-tax/states-and-udgetb. 
 (50) UN-Habitat, “COVID-19 in African Cities” متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتى ،https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_ 

cities_impacts_responses_and_policies_2.pdf. 

أكبر على ميزاني ته  من تل  التي تتلقى )أيضتتتتت ( تحوي ت من الحكوم  
 .( 48) الوطني 

وفي كثير من الح الت، من المتو ع أن تستمر هه  اآلث ر إلى  
. فعلى ستتتتتتتتتتتتبي  المث  ، يقدر مجموع م  بعد المراح  األولى من الج حح 

في الم ح   10العجز في ميزاني ت الوالي ت في الوالي ت المتحدة بنستتتتتتتتب  
في المت حت  في الستتتتتتتتتتتتتتنت  المت ليت   25في الستتتتتتتتتتتتتتنت  المت ليت  الحت ليت ، وحوالي 

. وفي الو تتت ن ستتتتتتتتتتتتتتته، تواجتته الحكومتت ت المحليتت  في أفريقيتت  ( 49) 2021
. وفي حين ستتتتتتتتوف ( 50) ه من ع حدات  في الم ح  60خستتتتتتتت حر تصتتتتتتتت  إلى 

على  19-تشتتتتعر الحكوم ت المحلي  في جميع أنح ء الع لم بتأثير كوفيد
ميزاني ته ، هن   أيضتتتتتت  اخت ف ت ح ستتتتتتم  فيم  يتعلق بوضتتتتتتعه  الم لي 
و دراته  الم لي . وتت   م القيود الم لي  بستتتتتتتتتتبب تكل   االستتتتتتتتتتتج ب  لألزم  

في الستت بق. وستتيؤثر والح ج  إلى تحوي  األموا  التي ك نت مخصتتصتت   
يراداته  على  أيض  انخ  ض إنت جي  المؤسس ت الحضري ، واسته كه  وا 

 اإليرادات الضريبي  الوطني .

، وأهمي  التضتتتتتت من وتث ت األزم  أيضببببا قوة المجتمع المحلي 
وشتتتبك ت األم ن االجتم عي في التخ يف من أثر هه  الصتتتدم ت. فعلى 

ونس(، إلى ج نب جمعي  تونس ستتتتتتتتبي  المث  ، تدعو بلدي  صتتتتتتتت   س )ت 
أرض التلتجتوء، إلتى التتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متن متع متجتتتمتع التمتهتتتتتتت جتريتن والت جتحتيتن 

https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/states-grappling-with-hit-to-tax-collections
https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/states-grappling-with-hit-to-tax-collections
https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/states-grappling-with-hit-to-tax-collections
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_cities_impacts_responses_and_policies_2.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_cities_impacts_responses_and_policies_2.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_cities_impacts_responses_and_policies_2.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/covid-19_in_african_cities_impacts_responses_and_policies_2.pdf
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تضتتتر تدابير االحتواء على وجه الخصتتتوص ب لمه جرين  . و ( 51) المحليين
 .( 52) وال جحين إضرارا كبيرا، نظرا ألن الكثيرين ي قدون مص در دخلهم

الخدمات األسباسبي  وتقّيد قدرة الحكومات المحلي  على تقديم   
ويمكن أن يؤدي تقلص إيرادات الحكوم ت   وال نى التحتي   شك  خطير 

التحتيتت   البنىالمحليتت  إلى تعريض االستتتتتتتتتتتتتتتثمتت رات البتت لغتت  األهميتت  في 
الحضتتتتتتتتتتتتتتريتت  للخطر، ممتت  يؤدي إلى ا تطتت عتت ت في الختتدمتت ت العتت متت  

م . وتقويض الجهود األوستتتتع نط     في مج   التنمي  الحضتتتتري  المستتتتتدا
وستتتتتيتأثر بشتتتتتدة ك  من التخطيط واالستتتتتتثم رات هات األهمي  الح ستتتتتم  
ال زمين ل ستعداد لمواجه  الصدم ت المستقبلي  المرتبط  بتغير المن خ 
والصتتتتح  الع م . ويشتتتتك  هها األمر تحدي   خ صتتتت   ب لنستتتتب  إلى األحي ء 
را  المحروم  من الخدم ت وشتتتتتتتتتراحح الستتتتتتتتتك ن الهين يعتمدون اعتم دا  كبي 

على الخدم ت الع م . وهن   أيضتتتتتتتتتتت   خطر كبير من أن تؤدي الج حح  
بقدرة الحكوم ت المحلي  على تقديم   –لستتتتتتتتنوات   دم   –إلى اإلضتتتتتتتترار  

الخدم ت األستتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتي  واالستتتتتتتتتتتتثم ر في البنى التحتي  االجتم عي  وفي 
 تحسين ت البنى التحتي  األس سي .

ديدة على الخدم ت ص دم  ع ب ل ع  آث ر 19-و د ك ن لكوفيد 
البلدي . فعلى ستتتتتتتتتتتتتبي  المث  ، يك فح العديد من المدن في جمع الن  ي ت 

ع دة تخصتتتتتتتتتتتيص األصتتتتتتتتتتتو   دارته ، في ضتتتتتتتتتتتوء انخ  ض العملي ت وا  وا 
المتت حت ، وزيت دة حجم الن ت يت ت الطبيت  والمنتجت ت الب ستتتتتتتتتتتتتتتيكيت  أحت ديت  

ضتوء هل ، االستتخدام الن تج  من تستليم الطع م والوجب ت الج هزة. وفي  
مثت  ألبوكيركي وبيلينغهت م )كلتت همت  في  –علق بعض الحكومت ت البلتديت  

حظر استتتتتتتتتتتخدام أكي س الب ستتتتتتتتتتتي  أو غيره  من   ( 53) الوالي ت المتحدة(
القيود الم روضتتتتتت  على المنتج ت الب ستتتتتتتيكي  أح دي  االستتتتتتتخدام. وفي 
 الو ت ن ستتتتتتتتته، يثير االنقط ع في خدم ت النق  الع م مشتتتتتتتتت ك  خ صتتتتتتتت   
ب لنسب  إلى العم   الهين ال يستطيعون العم  من المنز ، والهين ين قون  

 المزيد من الو ت والم   في التنق  بسبب ال ص  المك ني.

وتؤدي الجبائحب  أيضبببببببببا  إلى ات باع الحكومبات المحليب  حلوال  
وتطبق األدوات  وتوفير الخبدمبات  19-إ بداعيب  لالسبببببببببتجبا ب  لكوفيبد

لتتبع ال يروس واحتواحتته، والقيتت م بحم ت لبلتتدان الر ميتت  في العتتديتتد من ا
إع مي  وتوعوي ، وتقديم الخدم ت األستتتتتت ستتتتتتي  للمواطنين. فعلى ستتتتتتبي  
المث  ، استتتحدثت دبي )اإلم رات العربي  المتحدة( استتتراتيجي  تقوم على 

م الورق إلنشتتتتتتتتتتت ء هوي  وطني  ر مي  للمواطنين والمقيمين  اعدم استتتتتتتتتتتتخد
 .( 54) خدم  حكومي  وخ ص  5 000و  على والزوار من أج  الحص

 
 

  

__________ 

 (51) https://www.citiesforglobalhealth.org/initiatives/gov/187. 
opportunity-crisis-19-https://www.un.org/ar/coronavirus/covid-، مت   على “ والمرتحلون من الن س 19-موجز ستتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتت تي: كوفيد” األمم المتحدة،   (52) 

mobility-human-eimaginer. 
 (53) , “Pandemic deals blow to plastic bag bans, plastic reduction”, 8 April 2020APGillian Flaccus,  متتتتتتتتتتتتتت   عتتتتتتلتتتتتتى ، https://apnews.com/

b58cd897fb1275d8a4bdcb29528b4cce. 
 (54) 19 and the digital landscape in the Gulf”, 13 May 2020-Mohammed Soliman, “COVIDمت   على ،  https://www.mei.edu/publications/

gulf-landscape-digital-and-19-covid. 

https://apnews.com/b58cd897fb1275d8a4bdcb29528b4cce
https://apnews.com/b58cd897fb1275d8a4bdcb29528b4cce
https://apnews.com/b58cd897fb1275d8a4bdcb29528b4cce
https://www.mei.edu/publications/covid-19-and-digital-landscape-gulf
https://www.mei.edu/publications/covid-19-and-digital-landscape-gulf
https://www.mei.edu/publications/covid-19-and-digital-landscape-gulf
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 المحليب  الحكومبات على 19-كوفيبد تبأثير
 العام  والخدمات

 

  وبعد ، 19-كوفيد ت شتتتتي أثن ء الع م النق  وستتتت ح  استتتتتخدام  انخ ض الصتتتتين، فيو 
 الخ ص . السي رات استخدام ازداد حين في

   نس   ستنخفض المحلي   تالحكوم إيرادات أن يقد ر

 في المائ   15-25
 الختدمت ت تقتديم  19-كوفيبد تقويض  سببببببببب بب 2021 عبام في

 الحضتتتتتتتتتري  والتنمي  التحتي ، ىالبن  في  واالستتتتتتتتتتثم رات الع م ،
 المستدام .

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/citie:المصدر

19-covid-lines-front-are-s.Error! Hyperlink 

reference not valid. 

 

  

 

 IPSOS, ‘Impact of Coronavirus, Survey of 1,620 consumers in 13المصدر:

China’ (March 2020)  
 النفايات في زيادةال

  إلى 19-كوفيدل االستج ب  أدت الصيني ، هوبى مق طع  في

 600  
 في المائ  

  اآلستتتيوي  المدن في أيضتتت  زي دات  لوحظت ن ستتته،  الو ت وفي
 في يوم ك  إضتتتتتتتتت في   طن  1 317 إنت   هل  في بم   األخر ،

 في اليوم في إضتتتتتتت في   طن  280 و ب نكو ، في نيستتتتتتت ن/أبري 
 154 و جت كرتت ، في اليوم في إضتتتتتتتتتتتتتت فيت  طنت  212 و مت ني ،

 في  إضت في  طن  160  و كوااللمبور، في اليوم في  إضت في  طن 
 ه نوي. في اليوم

 عتتتتلتتتتى متتتتتتتتتتتت   ،2020 اآلستتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتوي، التتتتتتتتتنتتتتمتتتتيتتتتتتت  مصتتتتتتتتتتتتتتتتترف المصدر:
https://www.adb.org/publications/managing-

medical-waste-covid19  

 إلى  غ قاإل تتتدابير من عليهتت  ترتتتب ومتت  19-كوفيتتد جتت ححتت  تؤدي تتت يلنتتد، فيو 
  بتتأن للبيحتت  تتت يلنتتد معهتتد وأفتت د البلتتد. في الب ستتتتتتتتتتتتتتتيكيتت  الن تت يتت ت في هتت حتت  ارت تت ع
 2019 ع م في يوم في طن  2  120 من ارت ع الب ستتتيكي  الن  ي ت كمي  متوستتط

  ونيستتتتتتتتتتتتتت ن/أبريت  ينت ير/الثت ني كت نون بين اليوم في طنت   3 440 من يقرب مت  إلى
  االرت  ع وبل  .2020

 المائ  في 62  راب  وحد  أبري نيس ن/ شهر في
 .http://www.tei.or.th/en/index.php المصدر:

70% 
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 19-كوفيد تفشي  عد 19-كوفيد تفشي ق   
 

    نس   الط ي  النفايات في زيادة
 اليوم(   في طنا 240 إلى 40  من

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/cities-are-front-lines-covid-19
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/cities-are-front-lines-covid-19
https://www.adb.org/publications/managing-medical-waste-covid19
https://www.adb.org/publications/managing-medical-waste-covid19
http://www.tei.or.th/en/index.php
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 العام  السياس  وتوصيات الحلو  -  ا 

  قدر  المتسببببببم   اإلدارة تشببببببجع  أن  الوطني   للحكومات يمكن 
 الواليبببات جميع في الجميع وشبببببببببمو  والتجببباوب التعببباون من أك ر

  فعالي    19-لكوفيد  التصببدي  أج  من الحكوم   ومسببتويات  القضببائي 
  تم ستتتت  يضتتتتمن أن الحكوم  مستتتتتوي ت جميع على التنستتتتيق شتتتتأن ومن

 في  الصتتتتحي  النظم ودعم الع م ،   تالستتتتي ستتتت  صتتتتعيد على  االستتتتتج ب ت
 المست عدات حزم تقديم وضتم ن المحلي،  الصتعيد على األم مي   الخطوط

 وال قيرة. والمهمشت   الضتعي    المحلي  المجتمع ت إلى  المن ستب  الو ت في
 الحكومتت ت  تت دة ستتتتتتتتتتتتتتيمتت  ال واإل ليميتت ، المحليتت  الحكومتت ت لقتت دة بتتد وال

 عليه ، والتغلب الج حح   لمواجه   ح ستتتتتتتتتتم   إجراءات يتخهوا أن ،الوطني 
  الطوي . األج  في أفض  مس ر على المدن وضع ثم

 لالسببببببتجا ات  الدعم من  قدر  أك ر  تكف  حوافز حزم  و اعتماد 
 يمكن  المحليب ،  الحكومات  ميزانيبات قدرات وتعزز  المكيفب   الوطنيب   دون

 االسببببتجا    تدا ير موا م   ضببببمان في  تسبببباعد أن  الوطني   للحكومات
 الخدم ت على  الح  ظ في هل   وستيست عد المحلي   السبياق مع  التعافيو 

 الصتتتتتتتمود على  القدرة وتعزيز المحلي ،  الحكوم ت تقدمه  التي  الح ستتتتتتتم 
 النهوض في تستتتتت عد التي  المحلي  التع في استتتتتتراتيجي ت ودعم والتأهب،
 المتعلقتت  االلتزامتت ت في تراجع أي وتمنع المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتت  التنميتت  بتتأهتتداف
 الجنسين. بين ب لمس واة يتعلق م  هل  في بم  اإلنس ن، وحقوق ب لمن خ

 اآلثت ر من الحتد إلى المحليت  الحكومت ت دعم يؤدي أن ويمكن 
 المدن. في  الج حح  على المترتب   اال تصتتتتتتتتتتتت دي  واالجتم عي   الصتتتتتتتتتتتتحي 

 االستج ب ت  في ال مركزي   النه   على التركيز  إلى  واضح   ح ج  وهن  
 على  الح  ظ  أج  من  الك في   المحلي  الم لي   القدرة  وضم ن ،19-كوفيدل

  بتكل ت  الجميع عليهت  يحصتتتتتتتتتتتتتت  أن يمكن التي الحيويت  العت مت  الختدمت ت
  تضتتتتمنت  ألم ني ، ف ي الصتتتتمود. على  أ در نظم  في واالستتتتتثم ر معقول ،
  يمتهتت  تبل  والتي الوطنيتت  الحكومتت  تقتتدمهتت  التي المتت ليتت  الحوافز حزمتت 
 في بم  ،البلدي ت لدعم  مخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتت  يورو بليون 25 يورو بليون 130
 من الضتتتتتتتتتتتتتتريبتت  اإليرادات انخ تت ض عن للتعويض يورو ب يين 8 هلتت 

 .( 55) المحلي  التج ري  األعم  

 المحلي   للحكومبات يمكن  المبدني، المجتمع مع  التعباون  وعنبد 
 المشببببببارك  من  المحلي   المجتمعات تمكن وأن  الشببببببفافي   تحسببببببن أن

__________ 

 (55) OECD, “The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government”, 16 June 2020، عتتتلتتتى متتتتتتتاح 

d3e314e1-government-of-levels-across-crisis-the-managing-19-covid-of-impact-territorial-responses/the-oecd.org/coronavirus/policy. 

 ومنظم ت ،الستتك ن مع تع ونال ثبتي و  للجائح    اسبتجا ات ا في  الفعال 
 الع م    توالستتتتي ستتتت   الصتتتتح   وخبراء ،المحلي   المجتمع ت و  دة ،األحي ء
  التتتدابير لتن يتته ال زمتت  الثقتت  بنتت ء في حيويتت ال تتتهأهمي  الختت ص والقطتت ع

 أن يمكن وب لمث ، .19-كوفيدل مبتكرة استتتتتتتتتتتج ب ت ووضتتتتتتتتتتع  الصتتتتتتتتتتحي 
  لتعزيز  ع ل ال  االتصت الت واستتراتيجي ت  الشت  في   في الحكوم ت تستتثمر
 .19-كوفيدل االستج ب  في الجمهور وثق  المس ءل 

 الخاطئ   للمعلومات  االتصبا   اسبتراتيجيات  تتصبد  أن  يجبو  
 التواصتتتت   وستتتت ح  عبر  األو  المق م في تنتشتتتتر  تزا  ال التي  ،والمضبببلل 
 االستتتتتراتيجي ت تك   أن وينبغي المشتتتت رة. تراستتتت ال  وخدم ت االجتم عي
 والمعرضتتتتتتت  الضتتتتتتتعي   ال ح ت  أفراد إلى  الصتتتتتتتحيح  المعلوم ت  وصتتتتتتتو 
 ،األصتتتتتتلي   الشتتتتتتعوب  أفرادو   ،اإلع    هوو  األشتتتتتتخ ص فيهم بمن  للخطر،

 الوصتو   يسته   أشتك   في المعلوم ت توفير مع وال جحون، والمه جرون
 من المدن، ستتتتتك ن لجميع ووج هته   الستتتتتي ستتتتت ت فع لي  ولضتتتتتم ن إليه .

 الجنسي  الميو  هوي  واألشخ ص السن، وكب ر النس ء، إشرا  الضروري
 التخطيط  في اإلع     هوي  واألشتتتتتتتتخ ص المتنوع ، الجنستتتتتتتت ني  والهوي ت
 القرارات. واتخ ه ل ستج ب 

 حت الت في المتختهة والتتدابير االستتتتتتتتتتتتتتتجت بت ت أيضتتتتتتتتتتتتتت  وتتطلتب 
 في المستتتتتتتتتتتتتتتت ءلتتت  من أعلى مستتتتتتتتتتتتتتتويتتت ت الحوافز، حزم مثتتت  الطوارش،

 أن كم   الع م . للموارد وتخصتتتتتتيصتتتتتته  شتتتتتتراحه  عند الع م   المؤستتتتتتستتتتتت ت
 يضتتتتتتتتتتر أن يمكن الع م   األموا  توزيع  في  المخ ل   بستتتتتتتتتتبب الثق  فقدان
 انتشتتتتت ر إبط ء إلى  الرامي  الرحيستتتتتي   الصتتتتتحي  التدابير في الجمهور بثق 

 ال يروس.

 توفير في المحليبب  الحكومببات اسبببببببببتمرار يكون أن وين  ي 
 األهمي  ب ل   هل   ويكتسي  المدن   في  أولوي   األساسي   العام   الخدمات

 من للو  ي  ال وري  األهمي  هات  والخدم ت  الصتتتتتتتتتتتتتحي   الرع ي   مج   في
دارتتته. 19-كوفيتتد  إدارة ختتدمتت ت في التعطتت  حتت الت تجنتتب أن كمتت  وا 

 الصتتتتتح  تهدد التي  اإلضتتتتت في   المخ طر تجنب على ستتتتتيستتتتت عد الن  ي ت
 للن  ي ت. السليم  غير اإلدارة بسبب الع م 

 سبببببببببيما ال حيويب ، أهميب  ذات  العبام  النقب   وسبببببببببائب   تزا  وال 
 إلى ونحت جي  الهين الضبببببعيف   الفئات  أفرادو   المدن فقرا   إلى   النسببببب  
 وحتى األستتتت ستتتتي .  الخدم ت على  والحصتتتتو   العم  إلى التنق   مواصتتتتل 

 الع لم في المدن ستتك ن  نصتتف  حوالي ستتو  يكن لم  الج حح ، ت شتتي   ب 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1
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 شتتتأن ومن .( 56) الع م النق   وستتت ح  إلى  بستتتهول   الوصتتتو  إمك ني ب  يتمتع
 المخ طر  بسبب  الع م النق   وس ح   وصم  واستمرار الرك ب  عدد  انخ  ض
 يعرضت  أن مست رهم ،  عكس يتم لم إن  الج حح ، أثن ء المتصتورة  الصتحي 
 الع لمي الصتتتتتتعيد على متيستتتتتترةالو   مستتتتتتتدام ال نق ال  وستتتتتت ح  إلى االنتق  
 الهواء، وتلوث المنتت خ تغير أزمتت ت مكتت فحتت  في التقتتدم ويعر   للخطر،
 اال تص دي. الضرر من منهك  مستوي ت إلى ويؤدي 

 اإليبوال( ستتتتتتتتتيم  )ال الستتتتتتتتت بق   الصتتتتتتتتتحي   األزم ت في ثبت و د 
 مجتتتت   في العتتتت ملين إلى المتتتتدفوعتتتت ت ر منتتتت  لتتتتتدابير الكبيرة ال عتتتت ليتتتت 

  وغير ،بطيح  تكون م  كثيرا التي النقدي   المدفوع ت من بدال  الصتتتتتتتتتتتح ،
 وبهه  الدفع. بعد العني   والستتتتتتتتتتتتر   واالحتي   ،ل بتزاز وعرضتتتتتتتتتتتت   د يق 

 عن التغيتب عن وثنيهت  الصتتتتتتتتتتتتتتحيت ، العت ملت   القو  تعزيز يمكن التتدابير،
 خطيرة بأعم   يقومون الهين  الصحي  المج   في الع ملين ودعم العم ،

 أن ويمكن المحلي . مجتمع تهم  مصتتتتتتتتتلح ل  الج حح  انتشتتتتتتتتت ر أثن ء للغ ي 
 ميزاني ت في التك ليف  في  ووفورات ك  ءة  أوجه أيضتتتت  التدابير هه  توفر

  الع ملين أجور  دفع  خ   منو  .( 57) ب ألعب ء المثقل   الصتتتتتتتتحي   الخدم ت
 في هل   في بم   للمرأة،  اال تصتتتتتتتتتتت دي التمكين دعم أيضتتتتتتتتتتت    يمكن ر مي ،
 النقدي . ب لمدفوع ت مق رن  المعيشي ، األسر إن  ق  رارات

 حال   لمعالج   عاج   اهتمام  إيال   يجب الطوي ،  المد  وعلى 
 عدم بستتتتتتتتتبب تت   م التي  ،المدن من كثير في  العام   الخدمات  قصببببببور
 كثير في الع م   الخدم ت  خصتتخصتت   إدارة وستتوء  ستتنوات منه االستتتثم ر

 الحصتتتتتتتتو  إمك ني  تعزز أن  الخدم ت تقديم  لر من  ويمكن الح الت. من
ن ستتتتتتتتتتتتتتواء، حتتد على وك تت ءتهتت  الختتدمتت ت على  تجنتتب ال زم من كتت ن وا 
 الوصتتو  ضتتم ن طريق عن والضتتعي   ال قيرة ال ح ت استتتبع د من المزيد
واإلنترنت. الر مي  التكنولوجي  إلى واآلمن الع د 

 
  

__________ 

 (56) General-Secretary the of Report Goals: Development Sustainable the towards Progress ، عتتلتتى متتتتتاح https://sustainabledevelopment.

un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf. 
 (57) Better Than Cash Alliance, “Saving Money, Saving Lives: A Case Study on the Benefits of Digitizing Payments to Ebola Response 

2016 May 18 Leone”, Sierra in Workers، على متتتاح -saving-money-saving studies/-research/case-https://www.betterthancash.org/tools

leone-sierra-in-workers-response-ebola-to-payments-digitizing-of-benefits-the-on-study-case-a-ivesl. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26158Final_SG_SDG_Progress_Report_14052020.pdf
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https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/saving-money-saving-lives-a-case-study-on-the-benefits-of-digitizing-payments-to-ebola-response-workers-in-sierra-leone
https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/saving-money-saving-lives-a-case-study-on-the-benefits-of-digitizing-payments-to-ebola-response-workers-in-sierra-leone
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  الم تكرة والحلو  السياسات
العام  والخدمات المحلي  للحكومات

 الدولي  الحكومي  والتحويالت المن 

 ك ن ،2020 م رس/آهار في 

  في المائ  83
 وخصتتتصتتتت هوبي.  مق طع  في تركزي  الصتتتين  في المؤكدة  الح الت من

  ستتتتتتتتتنوي  صتتتتتتتتتيني يوان بليون 35 مبل  هوبي  لمق طع  المركزي   الحكوم 
 لتوجيه ت تبع  المق طع ،  حكوم  لتقدير  وفق  الستتتتتتتتتتتتتتخدامه  ع م  كمنح

 كوري  في ،أيضتتتتتتتتت  2020 م رسآهار/  فيو  الوطني . الع م   الستتتتتتتتتي ستتتتتتتتت 
 متتدينتت  في تركزي  المؤكتتدة الحتت الت من المتت حتت  في 71 كتت ن الجنوبيتت ،

  تكميلي  ميزاني  الجنوبي  كوري  اعتمدت ،2020 م رسآهار/ وفي دايغو.
 من وهم  الشتتتتتتتم لي ، كيونغستتتتتتت ن  ومق طع  دايغو لمدين  الدعم تتضتتتتتتتمن

 .فيه  تضررا   المن طق أشد
coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us- :المصببببببببببببادر

-hit-virus-for-support-funding-up-step-to-funding/china-hinac

idUSKBN20S0JK-egionsrو ؛ coronavirus/ http://www.oecd.org/ 

-the-managing-19-covid-of-impact -responses/theterritorial-policy

d3e314e1-tofgovernmen-levels -across-risiscو ؛ Development

Finance Bureau at Ministry of 

Economy and Finance (MOEF), Korea Center for Diseases Control 

(KCDC) and Ministry of Health and Welfare (MOHW), “Tackling 

COVID-19: Health, Quarantine and Economic Measures of South 

Korea”,،   على متتتتتت -uploads/Tackling content/-https://eena.org/wp

19.pdf-OVIDC. 

 الثقاف  مجا  في والمشارك  الوصو  إمكاني 

  بإمك ني  المدن ستتتتتتتتتتتك ن لتزويد 
 بشتتتتتتتتتتك  الثق ف   الخدم ت إلى  الوصتتتتتتتتتتو 

 االجتم عي   الروابط لتعزيز  وكهل   منتظم
 المحلي   المجتمع ت بين التع ون  وتشجيع
 مو ع  مكستتتتتيكو مدين  في الثق ف   وزارة  أطلقت ،19-كوفيد ت شتتتتتي  خ  
  ويتيح .“بيت   في الثق في   الع صتتتتتم ” بعنوان ومبتكرا  مخصتتتتتصتتتتت  شتتتتتبكي 
 واألنشتتتتتط  المن ستتتتتب ت  في إلكتروني  المشتتتتت رك  للستتتتتك ن الشتتتتتبكي المو ع
 الثق ف . مج   في والع ملين ال ن نين دعم وب لت لي المقررة، الثق في 
 ./https://en.unesco.org/news :المصدر

 city-citizensmexico-unite-concerts-digital . 

 الرقمي  والخدمات االتصاالت

مو ع   شبكي  مخصص    )إندونيسي ( ج كرت  إ ليم حكوم   أنشأت 
 الستتتتتتتتتتتتتتكتت ن يزود ليزيتت ،كاإلن  واللغتت  بهتت ستتتتتتتتتتتتتتت  بلغتت  متتت حتت  ،19-لكوفيتتد

 مستكمل   ومعلوم ت المنطق ،  في  المرض ت شي عن رحيسي   بإحص ءات
 ونظ م ،19-كوفيد بشتتتتتأن مب شتتتتتر اتصتتتتت    وخدم  المن ستتتتتب،  و تال في

 ج كرت . في الصح  إدارة من الهاتي‘ التقييم ’فحص لت إلكتروني

 )يستتتتتتتتمى  للدردشتتتتتتتت   إلكتروني   آلي   برن مج  ستتتتتتتتنغ فورة  وأنشتتتتتتتتأت 
‘COVID-19 Chat for Biz’)  المتعلقت  التجت ريت  المستتتتتتتتتتتتتت حت   لمعت لجت 

 ’COVID-19 GoBusiness Portal‘ معنون   بواب   وكهل   ،19-كوفيدب 
 األس سيين. للعم   تص ريح على الحصو  في التج ري  األعم   تدعم

 وهي ،Jumia Food Uganda شتتتتتتتتتتتتتتركت  دخلتتت أوغنتتدا، وفي 
 أستتتتتتتواق عدة مع  شتتتتتتتراك  في اإللكتروني ،  التج رة  مج   في راحدة  شتتتتتتترك 
 مداداإل ستت ستت  على  الح  ظ  أج  من تجريبي أستت س على رستتمي  غير

 غير الب حعين وربط والمتوستتتط  والصتتتغيرة الصتتتغر المتن هي   لمؤستتتستتت تل
 اإلنترنت. شبك  عبر ب لمستهلكين الرسميين

 .https://www.tech و ؛https://corona.jakarta.go.id/en :المصادر

htec-with-19-covid-to-services/responding-and-gov.sg/products؛ 
https://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/blog/2020/co و

-reach-to-commerce-e-to-vendors-market -informal-nnecting

onsum.htmlc . 

 المجتمعي  التنمي 

  ستتتتتتتتتتتتتتريعت  مت ليت  دعمت  هلستتتتتتتتتتتتتتنكي متدينت   تدمتت 
 من  المحلي   تالمجتمع مشتتتتتتتتتت رك  تعزيز بغي  للشتتتتتتتتتتب ب

 مبل  و دم  الج حح . انتشتتت ر خ   ،مبتكرة وستتت ح   خ  
 استتتتتخدام لتشتتتتجيع  طلب مقدم  لك  يورو 5  000  أ صتتتت  
 الري ضتي   األنشتط   في المدين  ستك ن  إلشترا  ور مي  مبتكرة جديدة  طرق

 المجتمعي . األنشط  من وغيره  والثق في 
 /https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia المصدر:

 -flexibility-quickness-into-city-challenged-crisis-corona

solutions-new-nda. 
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http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/theterritorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-ofgovernment-d3e314e1/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/theterritorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-ofgovernment-d3e314e1/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/theterritorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-ofgovernment-d3e314e1/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/theterritorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-ofgovernment-d3e314e1/
https://eena.org/wp-content/uploads/Tackling-COVID-19.pdf
https://eena.org/wp-content/uploads/Tackling-COVID-19.pdf
https://eena.org/wp-content/
https://en.unesco.org/news/digital-concerts-unite-citizensmexico-city
https://en.unesco.org/news/digital-concerts-unite-citizensmexico-city
https://corona.jakarta.go.id/en
https://corona.jakarta.go.id/en
https://corona.jakarta.go.id/en
https://covid.gobusiness.gov.sg/
https://corona.jakarta.go.id/en؛
https://corona.jakarta.go.id/en؛
https://corona.jakarta.go.id/en؛
https://www.tech.gov.sg/products-and-services/responding-to-covid-19-with-tech؛
https://www.tech.gov.sg/products-and-services/responding-to-covid-19-with-tech؛
https://www.tech.gov.sg/products-and-services/responding-to-covid-19-with-tech؛
https://www.tech.gov.sg/products-and-services/responding-to-covid-19-with-tech؛
https://www.tech.gov.sg/products-and-services/responding-to-covid-19-with-tech؛
https://www.tech.gov.sg/products-and-services/responding-to-covid-19-with-tech؛
https://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/blog/2020/connecting-informal-market-vendors-to-e-commerce-to-reach-consum.html
https://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/blog/2020/connecting-informal-market-vendors-to-e-commerce-to-reach-consum.html
https://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/blog/2020/connecting-informal-market-vendors-to-e-commerce-to-reach-consum.html
https://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/blog/2020/connecting-informal-market-vendors-to-e-commerce-to-reach-consum.html
https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia/corona-crisis-challenged-city-into-quickness-flexibility-and-new-solutions
https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia/corona-crisis-challenged-city-into-quickness-flexibility-and-new-solutions
https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia/corona-crisis-challenged-city-into-quickness-flexibility-and-new-solutions
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 المحلي الحكم ش كات من السريع  واالستجا   الدعم توفير

 المحليت  للحكومت ت دعمهت  من المحلي مالحك شتتتتتتتتتتتتتتبكت ت زادت 
 منظم   أطلقتو  الع لم. أنح ء  مختلف  في  الج حح  انتشتتتتت ر مع واإل ليمي 

 الكبر  للمتتتدن العتتت لميتتت  والرابطتتت  المحليتتت  والحكومتتت ت المتحتتتدة المتتتدن
 من المدن ومنصتتتتت  المب شتتتتتر ب لبث تقدم التي التعلم دورات من  ستتتتتلستتتتتل 

 أج  من المحلي   الحكوم ت شتتتتتتتتتتتبك     مت كم  الع لمي .  الصتتتتتتتتتتتح   أج 
والشتتتتتتتتتتبك  الع لمي   المحلي ،  للحكوم ت الكومنولث ومنتد  االستتتتتتتتتتتدام ،

، ومجلس رؤستتتتتتتت ء البلدي ت المعني ب لهجرة الق درة على الصتتتتتتتتمود لمدنل
والشتتتتتتتتتتبك ت وبرام  التعقب،  ،التعليمي   المن ستتتتتتتتتتب تد من بتيستتتتتتتتتتير العدي 

دوات. وأعتت د فريق  يتت دة المتتدن األربعين  األتوجيهتت ت و  تت متتت برعتت يتت  الو 
 يتعلق فيم  الدعم لتقديم ب لمن خ  الخ صتتتت  شتتتتبك ته  توجيه المعني ب لمن خ
نشتتتتتتتتتتت ء 19-لكوفيد ب الستتتتتتتتتتتتج ب    معني البلدي ت لرؤستتتتتتتتتتت ء  عم  فريق وا 

 واإل ليميتت  المحليتت  للحكومتت ت العتت لميتت  العمتت  فر تت  وتوفر .19-بكوفيتتد
واإل ليمي . المحلي  للحكوم ت دعم  الجهود لحشد رحيسي  منبرا

 

 
  

https://www.clgf.org.uk/whats-new/local-government-action-on-covid-19/
https://www.clgf.org.uk/whats-new/local-government-action-on-covid-19/
https://www.clgf.org.uk/whats-new/local-government-action-on-covid-19/
https://www.clgf.org.uk/whats-new/local-government-action-on-covid-19/
https://www.clgf.org.uk/whats-new/local-government-action-on-covid-19/
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اقتصبببادي قادر على   تعافالسبببعي إلى  - ثالثا
ومراع لل يئ  للجميع الصمود وشام 

  
 اآلثار -ألف 

 صببناعات  دمريو   العالمي ،  القيم   سببالسبب   19-كوفيد يعوق 
 قد ما  وهو  العالمي،  االقتصببباد  عط يو   والسبببياحي ،  والسبببفر  ،الضبببياف 
 ستت ستت ف  الثاني    العالمي   الحرب  منذ  العالم  يشب ده  ركود أعمق  يسب ب
 مم  النق ،  توانقط ع اإلغ ق تدابير بستتتتتتتتتتتتتبب تتعط  التج ري  اإلمداد
 أن الدولي البن   ورأ  التجزح .  وتج رة التصتنيع شترك ت على بشتدة يؤثر
 في انخ تتت ض من ستتتتتتتتتتتتتتتعتتت ني تقريبتتت    القطتتت عتتت ت وجميع البلتتتدان جميع

 األكثر  المن طق  في  أشد النت ح  وستكون المقبل ،  السنوات  في  الص درات
 الع لمي  القيم   ستت ستت   خ   من ستتيم  ال الدولي ،  التج رة على اعتم دا  

 هات المتتدن خت ص بشتتتتتتتتتتتتتتكتت  هلت  من تضتتتتتتتتتتتتتتررت  و تد .( 58) والستتتتتتتتتتتتتتيتت حت 
 .( 59) تنوع  األ   اال تص دات

  19-كوفيد أزم    سب ب   شبدة  المحلي   االقتصبادات  تضبررتو  
  الن ت  من الم ح  في 80  بتتتتتتتتتتتتتت  تستأثرو  الوطني   اال تص دات تقود ف لمدن
 جتت نبيتت  آثتت ر من هلتت  على يترتتتب متت  مع العتت لمي، اإلجمتت لي المحلي
 اإلغ ق، فترات وخ   .( 60) الوطنيتتت  اال تصتتتتتتتتتتتتتتتت دات جميع على كبيرة

 من العتتتديتتتد خ ضي و  المتتتدن، في اال تصتتتتتتتتتتتتتتتت د  طتتت عتتت ت معظم نكمشي 
  ت تقر م  كثيراو  داحم .  بصتتتتتتورة يغلق أو عملي تال التج ري   المؤستتتتتتستتتتتت ت

 الخصتتتتوص  وجه على الصتتتتغيرة  المحلي  التج ري   والمؤستتتتستتتت ت األعم  
 المتت جر على عت دة تعتمتد أنهت  كمت  اآلثت ر. لتحمت   مت ليت ال الحمت يت  إلى

 بشتتك  يعرضتته  مم  اإللكتروني ،  التج رة على اعتم ده  من أكثر الم دي 
__________ 

 (58) World Bank, Global Economic Prospects, June 2020, Washington, DC: World Bank. 
 (59) Numbers” “Tourist UNWTO,، 2020 على متاح-in-80-60-fall-could-numbers-tourist-international-19-https://www.unwto.org/news/covid. 
 .//:www.albankaldawli.org/ar/topic/urbandevelopment/overviewhttps على متاح ،“الحضرية التنمية” الدوالي، البنك (60) 
 (61) 2020 May 8 Shop”, We Way the Change Will 19-COVID “How Wharton, Pennsylvania, of University،  على  متاح   -https://knowledge.whar

hops-way-change-will-19-ton.upenn.edu/article/covid. 
 (62) 19”-COVID and “Work Nations, United، 19 على متاح.pdf-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_work_and_covid. 
 (63) International Labour Organization (ILO), ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work, fifth edition, 30 June 2020. 

 إلى هلتت  يؤديو  .( 61) اإلغ ق فترة أثنتت ء التتدختت  في لخستتتتتتتتتتتتتتت حر ختت ص
 النمو انخ  ض وزي دة التج ري ،  المؤستست ت إنت جي  في كبيرة  انخ  ضت ت
 والوطني . المحلي   للحكوم ت الضريبي   اإليرادات وانخ  ض  اال تص دي،

 التتدختت  هات البلتتدان في ستتتتتتتتتتتتتتيمتت  ال الحتت الت، من كثير وفي 
 األستتتتتتتتتتتتتتواق من اال تراض على المحتتدودة القتتدرة هات والمتتدن المنخ ض

  تدابير  اتخ ه على  الحكوم ت   درة من  هل  يحد أن يمكن الدولي ،  الم لي 
 ال يروس. انتش ر إلبط ء زمينال  والحجم ب لسرع  أس سي  استج ب 

 في سبببببببببيمببا ال المببدن، في الوظببائف من ك ير عببدد يفقببدو  
 المن طق وتستتخدم األجر   المنخفضب   الوظائفو  الرسبمي   غير  الوظائف

  بغ لبي  وتستتتتتتتتتتتتأثر الع لم  في الع مل  القوة من الم ح  في 38  الحضتتتتتتتتتتتري 
 ”مخ طر هات أنه  على  الدولي  العم   منظم  صتتتتتتتتتتتن ته  التي  القط ع ت

 والبيع واإل  م ، األغهي  هل  ويشتتتتتتتتتتتتتم  .19-كوفيد ستتتتتتتتتتتتتي ق  في ع لي “
 التحويليت ، والصتتتتتتتتتتتتتتنت عت  واإلدارة، التجت ريت  والختدمت ت والجملت ، بت لتجزحت 

  البلدان جميع في  العم   ستتتتتتتت ع ت أن ويقد ر .( 62) والضتتتتتتتتي ف   والستتتتتتتتي ح ،
 الربع  خ  الم ح  في  14 بنستب  كبيرا،  انخ  ضت   انخ ضتت  د  والمن طق

 وهتها .( 63) 2019 عت م من األخير بت لربع مقت رنت  2020 عت م من الثت ني
 بتدوام وظي ت  مليون 400 فقتدان يعت د  العمت   ستتتتتتتتتتتتتت عت ت في االنخ ت ض

 في  خ صتتت  بصتتت    شتتتديدة بأنه  اآلث ر تتستتتم الع لم، صتتتعيد وعلى ك م .
 من المت ح  في 67  و المت ح  في 90 يمثت  الهي الرستتتتتتتتتتتتتتمي، غير  القطت ع
 الدخ   المتوستتتتتط  والبلدان  الدخ   المنخ ضتتتتت  البلدان  في العم ل  مجموع

https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/covid-19-will-change-way-shop
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/covid-19-will-change-way-shop
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/covid-19-will-change-way-shop
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_work_and_covid-19.pdf
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  .( 64) الع لم في تج ري    تمؤسس  عشر ك  من نثم  ضموي  التوالي، على
 على المنظم غير القط ع  في العم   فقد األزم ، من األو   الشتتتتتهر وفي

  أفريقي   وفي ع حداتهم. من الم ح  في  60 إلى يصتتتتتتتتتتت  م  الع لم صتتتتتتتتتتتعيد
 .( 65) تقريب  الم ح  في 80 النسب  هه  بلغت ال تيني ، وأمريك 

 واألشتتتتتتتتتتتتخ ص المنظم غير  القط ع في العم    يواجه م  وكثيرا 
 مجتت   في أكبر مختت طر األجر منخ ضتتتتتتتتتتتتتتت  وظتت حف في يعملون التتهين

 المنظم،  القط ع في الع ملين ب لعم   مق رن  المهنيتين والستت م   الصتتح 
 أو  االستتتتتتتتتتتتتتتحقت  ت ت، أو الوظي ي، األمن إلى أيضتتتتتتتتتتتتتت  ي تقرون مت  وكثيرا

 المث  ، ستتبي  فعلى الجم عي. الت  وض وستت ح   أو االجتم عي ، الحم ي 
 في ال قيرة األحيتت ء ستتتتتتتتتتتتتتكتت ن من المتت حتت  في 72 لتتد  متتدخرات توجتتد ال

  تتتدابير تصتتتتتتتتتتتتتتت  لمو  .( 66) نستتتتتتتتتتتتتتمتت  مليون 13,6 عتتددهم البتت ل  البرازيتت 
 من كثير في والوطني  المحلي   الحكوم ت من   لدخ ب  المتعلق  المستت عدة
 في متتتدرجين غير ألنهم المنظم غير القطتتت ع في العمتتت   إلى األحيتتت ن

 األمن وانعتدام والجوع الضتتتتتتتتتتتتتتت حقت  من هلت  ويزيتد الوطنيت . ستتتتتتتتتتتتتتج تال
  لحجرب  لتزاماالو  المنز   في البق ء صتتتتعوب  من كثيرا يزيدو   اال تصتتتت دي،
 ونتت درا .مستتتتتتتتتتتتتتتحيلين يجعلهمتت  لم إن اإلغ ق، فترات أثنتت ء الصتتتتتتتتتتتتتتحي

 تزا  ال التي ال حتتت ت هتتته  لتتتد  للتن يتتته  تتت بلتتت  اإلغ ق تتتتدابير تكون متتت 

__________ 

 (64) economy” informal the and 19-“COVID ILO,،   على متتتتتتتت https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/

documents/briefingnote/wcms_743623.pdf. 
 (65) United Nations, “Work and COVID-19”. 
 (66) L. Richmond, Brazil urban inequalities will exacerbate the impacts of COVID-19, LSE, Latin America and Caribbean Centre, 2020. 
 (67) Error! Hyperlink reference not valid.A. Sumner, C. Hoy and E. Ortiz-Juarez, “Estimates of the Impact of COVID-19 on Global 

WIDER-UNU Helsinki: Poverty”,، 9 على متاح-WIDER/2020/800-https://doi.org/10.35188/UNU. 
 (68) Error! Hyperlink reference not valid.IEA, “Changes in transport behaviour during the Covid-19 crisis”, 27 May 2020، عتلتى متتتتاح  

crisis-19-covid-the-during-behaviour-port -trans-in-https://www.iea.org/articles/changesو ؛ Initiative, Mobility Urban Transformative

2020 May 26 ,Mobility Sustainable and 19-COVID، عتتتتتتتتلتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتتتتتتاح -https://www.transformative

Mobility.pdf-Sustainable-and-19-obility.org/assets/publications/2020_05_TUMI_COVIDmو ؛  “Air Agency, Environment European

19”-COVID and quality،  على متاح covid19-and-quality-https://www.eea.europa.eu/themes/air/airو  ؛  “Call others, and Agrawala Shardul

2020 May 3 ,Health Public of Journal International 19”,-COVID to responses air clean nda climate comments: for، عتتلتتى متتتتتاح  

o3r_u8OOFbROSk-3?sharing_token=i-01394-020-https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038 

TY8LyKeOF-Nj7tmszxT6-7tzlVGLFMIfMxAKFYkKDdd01cUYYvQvcA4cVPojuqmmsHjuSg4bcMAY -h2pG5_e4RwlQNchNByi7w 

S9UeYHRyhw25BMKLeekX1c%3D-7Pysx6X -84wzWKFMEu630CZ3PjDwInQ5hVMXو ؛ Space and Aeronautics National

Administration, “NASA Monitors Environmental Signals From Global Response to COVID-19”, 29 April 2020، عتتتلتتتى متتتتتتتاح 

19-covid-to-response-al -glob-from-signals-environmental-monitors-https://www.nasa.gov/feature/nasaو  ؛  and Pan Yuhang He, Guojun

Takanao Tanaka, “The short-term impacts of COVID-19 lockdown on urban air pollu- tion in China”, Nature Sustainability, 7 July 2020، 

 .y-0581-020-https://www.nature.com/articles/s41893 على متاح
 (69) Parviez R. Hosseini and others, “Does the impact of biodiversity differ between emerging and endemic pathogens? The need to separate 

2017 April 24 ,Publishing Society Royal The risk”, and hazard of concepts the، عتتتلتتتى متتتتتتتاح https://royalsocietypublishing.

org/doi/10.1098/rstb.2016.0129و ؛ novel of risk the and loss biodiversity fragmentation, “Habitat others, and Wilkinson A. David

 على الك  ف، لضتتم ن أجور على  الحصتتو   في تتمث  القصتتو  أولويته 
 العم    يواجه  كم  التعرض.  عن  تنجم   د  التي  الق تل   المخ طر  من  الرغم

 من ك رثي  آث را األصتتتتتتليون، والستتتتتتك ن المه جرون فيهم بمن الضتتتتتتع  ء،
 يدفع أن يرجح حيث ،19-كوفيد عن الن جم  اال تصتتتتتتتتتتت د  تعط   ح الت
 بستبب ال قر براثن إلى  شتخص مليون 580 إلى 420 إلى  يصت  م  هل 

 األستتترة  دخ   في الم ح  في  20 بنستتتب  انكم ش  حدوث  ح ل  في  الج حح 
 .( 67) استه كه  أو المعيشي 

  شببك   االقتصببادي  النشبباط  وانخفاض  اإلغالق  تدا ير  تشبب دو  
 النقي  ال وا  مث   ،األج   ةالقصببببببير   اإليجا ي   ال يئي   اآلثار   عض ك ير
 19- كوفيد  رزيو     الصبح   الضبارة  ال وا    نوعي  المعروف   المدن في
 في نخ  ضاال ويؤدي أخضببر  حضببري  مسببتق   تحقيق  الممكن  من أن

 التلوث انخ  ض إلى المدن من العديد  في اآللي  النق  وستتتتت ح  استتتتتتخدام
 وركوب المشتتتتتتتتتتتتتتي مثتت  اآلليتت  غير النقتت  وستتتتتتتتتتتتتتت حتت  استتتتتتتتتتتتتتتختتدام وزيتت دة

 تنخ ض حيثم  أنه إلى  الدراست ت تشتير ن سته،  الو ت وفي .( 68) الدراج ت
 خ ض يمكن المحلي، البيولوجي التنوع يزدادو  التضتتتتتتتتتت ريس تجزح   درج 

ضتتتتتتتتتتت ف  .( 69) المصتتتتتتتتتتتدر الحيواني   ب ألمراض العدو  معدالت  هه  إلى  وا 
  تعزز التي الطبيع  من المستمدة  للحلو  يمكن المب شرة، الصحي  ال  حدة

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/800-9
https://www.iea.org/articles/changes-in-transport-behaviour-during-the-covid-19-crisis
https://www.iea.org/articles/changes-in-transport-behaviour-during-the-covid-19-crisis
https://www.transformative-mobility.org/assets/publications/2020_05_TUMI_COVID-19-and-Sustainable-Mobility.pdf
https://www.transformative-mobility.org/assets/publications/2020_05_TUMI_COVID-19-and-Sustainable-Mobility.pdf
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038-020-01394-3?sharing_token=i-o3r_u8OOFbROSkh2pG5_e4RwlQNchNByi7w-
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038-020-01394-3?sharing_token=i-o3r_u8OOFbROSkh2pG5_e4RwlQNchNByi7w-
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038-020-01394-3?sharing_token=i-o3r_u8OOFbROSkh2pG5_e4RwlQNchNByi7w-
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038-020-01394-3?sharing_token=i-o3r_u8OOFbROSkh2pG5_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7tzlVGLFMIfMxAKFYkKDdd01cUYYvQvcA4cVPojuqmmsHjuSg4-Nj7tmszxT6-TY8LyKeOF84wzWKFMEu630CZ3PjDwInQ5hVMX7Pysx6X-S9UeYHRyhw25BMKLeekX1c%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038-020-01394-3?sharing_token=i-o3r_u8OOFbROSkh2pG5_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7tzlVGLFMIfMxAKFYkKDdd01cUYYvQvcA4cVPojuqmmsHjuSg4-Nj7tmszxT6-TY8LyKeOF84wzWKFMEu630CZ3PjDwInQ5hVMX7Pysx6X-S9UeYHRyhw25BMKLeekX1c%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038-020-01394-3?sharing_token=i-o3r_u8OOFbROSkh2pG5_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7tzlVGLFMIfMxAKFYkKDdd01cUYYvQvcA4cVPojuqmmsHjuSg4-Nj7tmszxT6-TY8LyKeOF84wzWKFMEu630CZ3PjDwInQ5hVMX7Pysx6X-S9UeYHRyhw25BMKLeekX1c%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038-020-01394-3?sharing_token=i-o3r_u8OOFbROSkh2pG5_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7tzlVGLFMIfMxAKFYkKDdd01cUYYvQvcA4cVPojuqmmsHjuSg4-Nj7tmszxT6-TY8LyKeOF84wzWKFMEu630CZ3PjDwInQ5hVMX7Pysx6X-S9UeYHRyhw25BMKLeekX1c%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00038-020-01394-3?sharing_token=i-o3r_u8OOFbROSkh2pG5_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7tzlVGLFMIfMxAKFYkKDdd01cUYYvQvcA4cVPojuqmmsHjuSg4-Nj7tmszxT6-TY8LyKeOF84wzWKFMEu630CZ3PjDwInQ5hVMX7Pysx6X-S9UeYHRyhw25BMKLeekX1c%3D
https://www.nasa.gov/feature/nasa-monitors-environmental-signals-from-global-response-to-covid-19
https://www.nasa.gov/feature/nasa-monitors-environmental-signals-from-global-response-to-covid-19
https://www.nasa.gov/feature/nasa-monitors-environmental-signals-from-global-response-to-covid-19
https://www.nature.com/articles/s41893-020-0581-y
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2016.0129
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2016.0129
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 اإليكولوجيت  لنظما ختدمت ت توفر أن وحولهتت  المتتدن في البيولوجي التنوع
 والتحكم ،( 70) الحضتتتتتتتتتتتتتري  االحترار  جزر آث ر من الحد مث   ضتتتتتتتتتتتتت في اإل

 الهواء. وتنقي  ب ل يض ن ت

 عن يرةالكب  الشتتتتتتتتتتتتترك ت من العديد يعرب ن ستتتتتتتتتتتتته،  الو ت وفي 
 خ ضي  مم  مستتتتتتتتمى، غير  أج  إلى المنز  من العم  تشتتتتتتتتجيع اعتزامه
  ته وبصتتم  لط   ل ه واستتتخدام تشتتغله  التي  العق رات تك ليف كبير بشتتك 

 أن الكبر  الع لمي  التكنولوجي   شرك ت بعض بل ي و  المدن.  يف الكربوني 
 حين في ،2021 عتت م حتى بعتتد عن للعمتت  يخططوا أن ينبغي العمتت  
 ب لحضتتتتتتتتتتور المكتبي  المه م إلى العودة أن إلى  أخر  شتتتتتتتتتترك ت تشتتتتتتتتتتير

 أن المتو ع ومن المنظور. لمستتتتتتتتتقب ا في اختي ري  تزا  ال  الشتتتتتتتتخصتتتتتتتتي
 التكنولوجي  لشتترك ت جديدا معي را الكبر   الشتترك ت هه   ستتي ستت ت تضتتع

  والبلتدان القطت عت ت من العتديتد في التجت ريت  عمت  لأل كتهلت و  الصتتتتتتتتتتتتتتغيرة،
 .( 71) األخر 

 مسببببببببتق    ل نا   المتاح   ال ائل   اإلمكانات  19-كوفيد  رزوي 
 المجتمعت ت تتتأثرو  المنبا.  ت ير آثبار مع  التكيف على  قبادر حضبببببببببري

 تغير عن الن جم  األخر  لكوارثل  أصتتتتتتتتتتتت  المعرضتتتتتتتتتتتت  والمدن  المحلي 
 ستتتتبي  فعلى .19-كوفيد  جراء من  شتتتتديدا تأثرا الطبيعي  والكوارث المن خ
 وال يضتتتتتتت ن ت  والجراد 19-كوفيد آث ر أفريقي   شتتتتتتترق بلدان تواجه المث  ،

 المنتتتتت خ تغير آثتتتتت ر من التخ يف يزا  ال ثم، ومن .( 72) واحتتتتتد آن في
   درة  محلي  ومجتمع ت مدن لبن ء أس سي  أهمي  يكتسي ن معه  والتكيف

 واالخت الت  الكوارث  في  المتو ع   والزي دة  الج حح   مخ طر  مواجه   على
 ب لمن خ. المتصل  الطبيعي 

 والتنمي   19-كوفيد   ين  ضمنيا    يكون  ما  كثيرا    الذي  واالرت اط 
 الكثاف   تخفيف يشبببجع  أن ويمكن  مضبببل  ارت اط  المتضبببام   الحضبببري 

__________ 

2018 December ,Interface Society Royal The of Journal emergence”, disease infectious، عتتلتتى متتتتتاح https://www.researchgate.net/ 

isease_emergencepublication/329438436_Habitat_fragmentation_biodiversity_loss_and_the_risk_of_novel_infectious_d. 
  عن الناتج  االحترار ذلك  أستتبا  وتشتتم   .بها  المحيطة  الريفية  المناطق من بكثير  احترارا  أكثر  الحضتترية  المناطق فيها تكون  ظاهرة هو “الحضتترية  االحترار  جزر أثر” (70) 

 .صعبا المحتر الهواء انفالت يجع  الذي األبنية وتشييد والسيارات، الحافالت مث  المركبات تركز
 (71) Rachel Lerman and Jay Greene, “Big Tech was first to send workers home. Now it’s in no rush to bring them back”, Washington Post, 

2020 May 18، على متاح home-from-work-google-https://www.washingtonpost.com/technology/2020/05/18/facebook. 
 (72) Somalia” in threat triple and WHO flooding: locusts, 19,-“COVID Organization, Health World، على متتاح -https://www.who.int/news

somalia-in-threat-triple-and-who-flooding-locusts-19-stories/detail/covid-feature oom/r. 
 (73) 2020 April 20 China”, from Evidence Fight: Coronavirus the in Enemy an Not Is Density “Urban Wahba, Sameh and Fang Wanli،  متاح 

 .china-evidence-fight-coronavirus-enemy-not-density-https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/urban على
 (74) Robert Kehew, “New York City: Population Density and Income Levels Versus Incidence of Coronavirus”, UN-Habitat, April 2020. 
 نفسه. المرجع (75) 

 تعج   د الكث ف  أن من  مخ وف عن  اإلعراب ورغم  العشبوائي   والزحف
 هاته  حد في  الكث ف  أن إلى يشتتتتتتتتير دلي   يوجد ال ،19-كوفيد  نتشتتتتتتتت رب 

 على للكثتت فتت  المتصتتتتتتتتتتتتتتورة فتت آلثتت ر .العتتدو  انتقتت   معتتد  بتت رت تت ع ترتبط
 والتدخت  االكتظت ظ مثت  طبيعيت  عوامت  عن الوا ع في نت جمت  19-كوفيتد

مك ني   الخدم ت. على الحصو  وا 

  (73) الصتتتتتتتتتتيني  للمدن تحلي  من يتبين لم المث  ،  ستتتتتتتتتتبي  فعلى 
 واإلص ب   الكث ف  بين  ع     وجود ( 74) نيويور  مدين  ألحي ء  آخر تحلي 
  بين عكستتتتتي   ع    وجود  أظهرت نيويور   دراستتتتت  أن غير .19-بكوفيد
 الرع ي  على  والحصو   االكتظ ظ،  دراس   مواصل  تبرر  واإلص ب   الدخ 

  من  التخ يف إلى الرامي  والجهود .( 75) للتلوث التعرض وتأثير  الصتتتتتحي ،
  التنمي   أهداف تحقيق عن ب لتراجع ستتتتتتتتتتتتتتهدد المدن  في الستتتتتتتتتتتتتك ن كث ف 

 البيولوجي. والتنوع ب لمن خ المتعلق  واألهداف المستدام 

 والموثوق   المنتظم   الحضبببري   واإلحصبببا ات  ال يانات  تؤديو  
 على والوطنيببب  المحليببب  الحكومبببات قبببدرة في مركزيبببا   دورا   والمتينببب 
 على البي ن ت توافر يزا  ال الع لم، صتتتتعيد وعلى   19-لكوفيد  التصبببدي
 على ب لبي ن ت مق رن   محدودا المدن وصتتتتتتتتتتتتتتعيد الوطني دون الصتتتتتتتتتتتتتتعيد

 في وتحليله  البي ن ت هه  جمع تحستين أهمي  وستتزداد الوطني. الصتعيد
 أولوي ت  فيه وتصتتتتتتتتتتتتتبح المدن  في الع لم ستتتتتتتتتتتتتك ن غ لبي   فيه عيشت  عهد

 متزايد. نحو على حضري ط بع هات المستدام  التنمي 

ستتتراحي  وستتتنغ فورة ،الجنوبي  كوري  مث  بلدان واستتتت  دت   من وا 
دارته 19-كوفيد من    ي للو  والر مي  المتين  البي ن ت ومنصتتتت ت  أنظم   وا 

 النط ق  حيث من  التحستتين ت بعض إلى أيضتت  19-كوفيد  أد و  ب ع لي .
 أوجتتهُ  وأعتت  تتت والمحليتت . الوطنيتت  دون البيتت نتت ت في واالبتكتت ر والحجم

 وعلى الوطني دون المستتتتتتتتتتتتتتتو  على البيت نت ت في وال جوات الضتتتتتتتتتتتتتتعف

https://www.researchgate.net/publication/329438436_Habitat_fragmentation_biodiversity_loss_and_the_risk_of_novel_infectious_disease_emergence
https://www.researchgate.net/publication/329438436_Habitat_fragmentation_biodiversity_loss_and_the_risk_of_novel_infectious_disease_emergence
https://www.researchgate.net/publication/329438436_Habitat_fragmentation_biodiversity_loss_and_the_risk_of_novel_infectious_disease_emergence
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/05/18/facebook-google-work-from-home
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/covid-19-locusts-flooding-who-and-triple-threat-in-somalia
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/covid-19-locusts-flooding-who-and-triple-threat-in-somalia
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/covid-19-locusts-flooding-who-and-triple-threat-in-somalia
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/urban-density-not-enemy-coronavirus-fight-evidence-china
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 أضتتتتتعف بين  الرستتتتتمي  غير  المستتتتتتوطن ت في ستتتتتيم  ال المدن، مستتتتتتو 
 بعض في ال ع لين والرصتتتتتتتتتتد  واالستتتتتتتتتتتهداف االستتتتتتتتتتتج ب  تدابيرَ  ال ح ت،

 العنف. ت   م إلى أدتو  السي   ت

 الحضبببببببري   المناطق في  واإلنتاجي   االسبببببببت الك  تراجع
الوطني  االقتصادات على والتأثير 19-كوفيد  س ب

  من الم ح   في 70 إلى تصتتت  بنستتتب  المدن تستتت هم   
 مثتتت   بلتتتدان في الوطني اإلجمتتت لي المحلي النتتت ت 
 المتوستتط،  وفي وكيني . وتونس وبوتستتوان ، أوغندا،
 اإلجمتت لي  المحلي النتت ت  ثلتتث من يقرب متت  يتتأتي

  البلتتتدان في األكبر المتتتدينتتت  من المتتت حتتت ( في 31)
 األفريقي .

 / https://www.un.org  المصدر

-africarenewal/news/coronavirus/eca

-african-19-covid-impact-conomice

-sharp-through-acute-be-likely-itiesc

productivity-eclined . 

 

 للدراجات المشترك االستخدام نظام  

 المشبببببترك  لالسبببببتخدام الع م النظ م استتتتتتتتتخدام ازداد  
  نس   نيويورك مدين  في للدراجات

 آهار/متتتتتتتت رس أواحتتتتتتتت  فتتتتتتتتي  المائ في  67  
  الدراج ت حرك  وازدادت

 الم ح . في 52 بنسب  الرحيسي  المدين  جسور على  

 /https://nyc.streetsblog.org :المصدر  

-show-stats-bike-citi-new-2020/03/12/boom

acting/-not-is-mayor-but-real-is-surge-yclingc 

 مستتوطن ت  خمست  شتملت استتقصت حي   دراست  وفي  
 اإلغ ق فترة  خ   )كيني ( نيروبي في عشتتتتتواحي 

  أ لغ ،2020 نيس ن/أبري  في 19-كوفيد بسبب

 دخل م مصبببببببدر  فقدان  عن  السبببببببكان من  في المائ  81 
  ،كليا أو جزئيا

 طعتت م  وجبتت ت عن التخلي عن منهم المتت حتت  في 87 وأبل   
  ب . هي من أ   طع م كمي ت تن و  أو

 https://www.popcouncil.org: المصدر

uploads/pdfs/2020PGY_CovidKenya

KAPStudyPresentationRound2.pdf . 

 ال وا  تلوث

  بأكثر النيتروجين أكستتتتتيد ث ني مستتتتتتوي ت  انخ ضتتتتتت   
 نيودلهي في اإلغ ق فترة خ   المتتتت حتتتت  في 70 من

 الحضتتري   المن طق في  الم ح  في 40 وبنستتب  )الهند(،
  وألم ني ، بلجيك   في الم ح  في 20 وبنستب  الصتين، في

 من مختل    من طق في الم ح   في 40 إلى 19 وبنستتتب 
 تلوث يستتتتت هم  د ن ستتتتته،  الو ت وفي المتحدة. الوالي ت
 إحتتتتتتد  بينتتتتتتت إه ،19-بكوفيتتتتتتد االعت   في الهواء

 المواد مستتتتتتتتتتوي ت ارت  ع بين  ع     وجود  الدراستتتتتتتتت ت
 الوفي ت معد  وزي دة ميكرومتر 2,5 بقطر  الجستتتتتتيمي 

 .19-كوفيد بسبب

 /www.medicalnewstoday.comhttps//: :المصدر

-19-covid-of-effects-dual-articles/the

-first-quality#The-air-on-ockdownsl

dioxide-Nitrogen-aper:pو ؛  https//: 

pm-projects.iq.harvard.edu/covid . 

  مكتظ  أماكن في العيش ظروف
 ومكتظ   الحق  غير أم كن  في العيش  ظروف بستتتتتتتتبب 19-بكوفيد الرستتتتتتتتمي غير القط ع  في الع ملين إصتتتتتتتت ب   خطر يتزايد
 ن ستته،   الو ت وفي االجتم عي . والحم ي   الشتتخصتتي   الو  ي  ومعدات  الصتتحي ،  الخدم ت على  الحصتتو  إمك ني  توفر وعدم

https://nyc.streetsblog.org/2020/03/12/boom-new-citi-bike-stats-show-cycling-surge-is-real-but-mayor-is-not-acting/
https://nyc.streetsblog.org/2020/03/12/boom-new-citi-bike-stats-show-cycling-surge-is-real-but-mayor-is-not-acting/
https://nyc.streetsblog.org/2020/03/12/boom-new-citi-bike-stats-show-cycling-surge-is-real-but-mayor-is-not-acting/
https://nyc.streetsblog.org/2020/03/12/boom-new-citi-bike-stats-show-cycling-surge-is-real-but-mayor-is-not-acting/
https://nyc.streetsblog.org/2020/03/12/boom-new-citi-bike-stats-show-cycling-surge-is-real-but-mayor-is-not-acting/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-dual-effects-of-covid-19-lockdowns-on-air-quality#The-first-paper:-Nitrogen-dioxide
https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-dual-effects-of-covid-19-lockdowns-on-air-quality#The-first-paper:-Nitrogen-dioxide
https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-dual-effects-of-covid-19-lockdowns-on-air-quality#The-first-paper:-Nitrogen-dioxide
https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-dual-effects-of-covid-19-lockdowns-on-air-quality#The-first-paper:-Nitrogen-dioxide
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 األجور  على منهم الكثيرين اعتم د وبستتتبب الدخ .  كستتتب على  األشتتتخ ص هؤالء   درة على 19-كوفيد احتواء تدابير تؤثر
 شديدا . اال تص دي التأثير يصبح مدخراتهم، ومحدودي  اليومي 

,and Workers Informal 19,-“COVID WIEGO و ؛https://www.wiego.org/covid19crisis .(2020) WIEGO :المصدر

2020 May 15 Crisis”, this during Work WIEGO’s ، على متاح https://www.wiego.org/covid19crisis .  

https://www.wiego.org/covid19crisis؛
https://www.wiego.org/covid19crisis؛
https://www.wiego.org/covid19crisis؛
https://www.wiego.org/covid19crisis
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 المناطق في األخضببببر التعافي  لتحقيق الم تكرة والحلو  السببببياسببببات
 االقتصادي والدعم الحضري 

 المقايض  نظم

 التراجع بستتبب فيه  العم  فرص من الم ح  في  5 فيجي  فقدت 
 انضتتتتتم هل ، مواجه  وفي ا تصتتتتت ده ، دع م  تشتتتتتك  التي  الستتتتتي ح  في

 السلع  مق يض ”  مجموع   إلى  فيجي مواطني من الم ح   في  10 من أكثر
 تقليدي  مم رستتتتتتتتتتتت  إحي ء بهدف اإلنترنت على  “أفضتتتتتتتتتتتت  فيجي  أج  من

 والختدمت ت البنت ء  ختدمت ت مقت بت   الطت زجت  المنتجت ت مثت  الستتتتتتتتتتتتتتلع لتبت د 
 جميع في أخر  وبلتدات متدن وفي ونت دي ستتتتتتتتتتتتتتوفت  في والطبيت  القت نونيت 
 البلد. أنح ء

https://www.theguardian.com/world/2020/may/08/two-  :المصدر

-as-system-barter-to-returns-fiji-kayak-a-for-igletsp

economy-hits-19-ovidc. 
 

 واآلمن المستدام التنق 

 الممرات عرض تزيد أو  للدراج ت جديدة  ممرات المدن تنشتتتتتتتتئ 
  )بلجيك (، وبروكستتتتتتتتتتتتتت  )كولومبي (، وبوغوت  )ألم ني (، برلين -  الموجودة
  صتتتيرة إغ ق عملي ت  وُتستتتتحدث )إيط لي (؛ ومي نو )فرنستتت (، وب ريس
 ودن ر )كنتتدا(، فتت نكوفر - للتتدراجتت ت مؤ تتت  وممرات للشتتتتتتتتتتتتتتوارع األجتت 

 ومكستتيكو )هنغ ري (، وبودابستتت األمريكي (، المتحدة )الوالي ت ونيويور 
 أبيب ت  - للمشتتتتتتتت ة  طقمن  إلى  الشتتتتتتتتوارع وتحو  )المكستتتتتتتتي (؛ ستتتتتتتتيتي

  )كنتدا(؛ وتورونتو األمريكيت (، المتحتدة )الواليت ت ونيويور  )إستتتتتتتتتتتتتتراحيت (،
 للدراج ت  المؤ ت المج ني  االستتتتخدام  الصتتتح   مج   في للع ملين ويوفر

 الصتتتتتتتتتتتتتتحيت  النظت فت  تتدابير وتن ته المتحتدة(؛ )المملكت  لنتدن – الكهربت حيت 
 مكستتتتتتيكو - والتطهير التنظيف  مث  الع م، النق  وستتتتتت ح   في والستتتتتت م 

  األمريكي (، المتحدة )الوالي ت  فرانستتتتتتيستتتتتتكو وستتتتتت ن )المكستتتتتتي (، ستتتتتتيتي
 غست   أجهزة وتركب )ستلوف كي (؛ وبراتيست ف  )إيط لي (، ون بولي والبند ي 
  وكيغتتت لي أفريقيتتت (، )جنوب تتتت ون وكيتتتب )كولومبيتتت (، بوغوتتتت  – األيتتتدي

 )رواندا(.

 -DW (2020) Coronavirus inspires cities to push climate :المصدر

mobility friendly ،  عتتتلتتتى  متتتتتتتاح https://www.dw.com/en/ 

-coronavirus 

  5339-mobility/a-friendly-climate-push-to-cities-inspires 

 .uso fomenta “Bogotá Armario, C و  ؛ 0186

  de bicicletas para prevenir COVID-19”, 

2020 News, AP ،  عتتتلتتتى  متتتتتتتاح com/8c https://apnews. 

0e0770a0e5438d8b7b3c23ad18301a . 

 والعاملين الحجم والمتوسط  الص يرة المؤسسات دعم

 تعتت في العتت لم أنحتت ء جميع في المتتدن حكومتت ت تتتدعم
 المحلي، الصتتتتتتعيد على واال تصتتتتتت د التج ري  األعم  
  )فرنستتتتتتتتتتت (؛ ب ريس - الضتتتتتتتتتتتريبي   الحوافز منه   بطرق

 اإلع  ءات أو )إستتتب ني ( مدريد – الضتتتراحب وتخ يض
 مكستتتتتتتتيكو –  للشتتتتتتتترك ت الم لي   والحوافز )البرتغ  (؛ براغ  – الضتتتتتتتتريبي 

  )كندا(؛ مونتلاير –  الطوارش  ح الت في الم لي والدعم )المكستي (؛ ستيتي
 وال ح ت الرستتتتتتتتتتتتتمي غير  القط ع إلى ستتتتتتتتتتتتتيم  ال المب شتتتتتتتتتتتتترة، والتحوي ت
 في الرواتب على الضتتتتريب  وتخ يض )المكستتتتي (؛ تشتتتتيواوا - الضتتتتعي  
 واالحتم ن ت الصتتتتتتتتغر الب لغ  واالحتم ن ت الحجم،  المتوستتتتتتتتط  الشتتتتتتتترك ت

 -  الحجم والمتوستتتط  الصتتتغيرة والمؤستتتستتت ت  األفراد إلى ب لنستتتب  الن شتتتح 
  وبوينس )اليتتتت بتتتت ن(، وطوكيو األمريكيتتتت (، المتحتتتتدة )الواليتتتت ت نيويور 
 )جنوب ت ون وكيب )المكستتتتتي (، ستتتتتيتي ومكستتتتتيكو )األرجنتين(، آيرس

 خوستتتيه، ستتت ن - األجر  المدفوع   اإلضتتت في  المرضتتتي   واإلج زة أفريقي (؛
  المشتتتتتتتتتت ريع وبرام  األمريكي (؛ المتحدة )الوالي ت فرانستتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتكو ستتتتتتتتتت ن

   )إيط لي (. مي نو - المتب دل  المس عدة وصن ديق اإلنت جي 

 االجتماعي  الحماي   رامج إصالح

 نظم إصتتتتتتتتتتتتتت   في بت ل عت  عربيت  حكومت ت عتدة استتتتتتتتتتتتتتتثمرت 
 إنشتتتتتتتتتتتتتت ء خ   من األزمت   بت  تعتمتدهت  كت نتت التي االجتمت عيت  الحمت يت 
 أجزاء إلى االجتم عي  المستت عدة تقديم بهدف موستتع  اجتم عي   ستتج ت

 الج حح   وخ   ال قيرة. الستتتتتتتتتتتتتتك ني  وال ح ت الرستتتتتتتتتتتتتتمي غير القط ع من
  توستتتتتتيع تستتتتتتريع  في الستتتتتتي ستتتتتت تي  التحتي  البني  هه   استتتتتتُتخدمت الح لي ،
 المس عدة. تقديم نط ق

 في ع ملينلل يمكن إضتتتتت في  دعم برام  الحكوم ت  واستتتتتتحدثت 
  وتونس(، )األردن منه  ل ستتتتتتتتتتتت  دة  طلب ت تقديم الرستتتتتتتتتتتمي غير  القط ع
 وظ ح هم فقدوا الهين  األشتتخ ص  ليشتتم   الصتتحي التأمين  نط ق  ووستتعت

 )المغرب(.

 أنجزتها استتتتئصتتتائية  لدراستتتة  المتحدة  األمم موئ   أجراه  تحلي   إلى استتتتنا ا   :المصدر

 المدن  استتتجابات بتتبع بشتت ن االقتصتتا ي  الميدان  في والتنمية التعاون  منظمة

  عتتلتتى متتتتتاح وهتتو متتديتتنتتة، 40 متتن أكتتثتتر فتتي 19-لتتكتتوفتتيتتد
responses-https://www.oecd.org/coronavirus/policy/ 

fd1053ff-responses-policy-cities.  

https://www.dw.com/en/coronavirus-
https://www.dw.com/en/coronavirus-
https://www.dw.com/en/coronavirus-
https://www.dw.com/en/coronavirus-
https://www.dw.com/en/coronavirus-inspires-cities-to-push-climate-friendly-mobility/a-53390186
https://www.dw.com/en/coronavirus-inspires-cities-to-push-climate-friendly-mobility/a-53390186
https://www.dw.com/en/coronavirus-inspires-cities-to-push-climate-friendly-mobility/a-53390186
https://www.dw.com/en/coronavirus-inspires-cities-to-push-climate-friendly-mobility/a-53390186
https://apnews.com/8c0e0770a0e5438d8b7b3c23ad18301a
https://apnews.com/8c0e0770a0e5438d8b7b3c23ad18301a
https://apnews.com/8c0e0770a0e5438d8b7b3c23ad18301a
https://apnews.com/8c0e0770a0e5438d8b7b3c23ad18301a
https://apnews./
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 تنشبببببببببيط إعبادة إلى الراميب  التبدا ير وتتضبببببببببمن
 والتبوزيع اإلنتبببببا  ودعم ال بببببذائيببببب  المبنبظبومببببب 
 يلي: ما المحليين

 
 )الصين( ن نجين  – الزراعي  المنتج ت في اإللكتروني  التج رة

 - المحلي  المجتمع ت مستتتتتتتتتتتو  على لألغهي  الجم عي  الشتتتتتتتتتتراء تنظيم
 )الصين( ووه ن

 )كيني ( نيروبي - ال قيرة األحي ء في األغهي  على الحصو  تيسير

 )الوالي ت نيويور  - ال قيرة األحي ء في  األغهي  على  الحصتتتتتو  تيستتتتتير
 األمريكي ( المتحدة

  وتربط الضتتعي   وال ح ت الستتن كب ر تستتتهدف التي الغهاحي  المعون  نظم
  )ستتتتتتتتتتتتتتلوفينيت (، وليوبليت نت  )إيطت ليت (، مي نو - بت لمستتتتتتتتتتتتتتتهلكين المزارعين
 )السنغ  ( وداك ر

  ألمريكيتتتت (،ا المتحتتتتدة )الواليتتتت ت نيويور  – المجتتتت نيتتتت  الوجبتتتت ت توزيع
 )إسب ني ( س راغوس و 

 )إكوادور( كيتو – األغهي  لتوزيع المتنقل  الوحدات

 )بيرو( ليم  - المتنقل  الجمل  سوق خدم ت

 )أوروغواي( مونتي يديو – المن ز  إلى األغهي  توصي 

 )البرازي ( برازيلي  – المجتمعي  المط عم

 )كندا( أوت وا – األغهي  لتوزيع المجتمعي  النم ه 
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  السياسات المتعلق  والتوصيات الحلو  -  ا 

 دعم أجبب  من المبباليبب  المسبببببببببباعببدة  رامج إلى حبباجبب  ثمبب  
 علي ا   19-كوفيد أثر  وتخفيف  المحلي   التجاري   واألعما   الشببببببببركات
 الحجم  والمتوستط   الصتغيرة  المؤستست ت استت  دة هل  يعني و د 
 المبت شتتتتتتتتتتتتتتر المت لي التدعم برام  من الرستتتتتتتتتتتتتتميت  غير التجت ريت  واألعمت  
 الضتتتتتتتتتتتتتراحب، دفع وتأجي  النقدي ، التحوي ت )مث  االجتم عي  والحم ي 
ع ن ت  الضتتتتتم ن  واشتتتتتتراك ت المدعوم ،  المرضتتتتتي   واإلج زات األجور، وا 

 غير المستتتتتتت عدة تقديم أو  البط ل ( ضتتتتتتتد والتأمين المدعوم ، االجتم عي
 مطلوب ،  أخر    ط ع ت إلى التج ري  أنشتتتتتطته  تحوي   في له  المب شتتتتترة

 اعتمتدت المثت  ، ستتتتتتتتتتتتتتبيت  فعلى الو ت يت . ومعتدات الطبيت  المعتدات مثت 
 األعم   لدعم التدابير من مجموع  )روستتتتتتتتتي ( موستتتتتتتتتكو في  الستتتتتتتتتلط ت

 المبيع ت على  الضتتتتتتتتراحب دفع تأخير هل   في بم  والشتتتتتتتترك ت، التج ري 
  ب ل  حدة ع د مم  ب لقروض، الدعم  نط ق وتوستتتتتتتتتتتيع  األخر   والضتتتتتتتتتتتراحب

  .( 76) شرك  35 000 حوالي على

  األهمي   المحلي   االقتصببببادي  التنمي   اسببببتراتيجيات  وتتسببببم 
  المتتتدن بين الت تتت وتتتت ت من الحتتتد يمكنهتتت  إه ،التعببافي لتحقيق ال ببال بب 

 ال رص وتوليتتد االجتمتت عي، التمتت ستتتتتتتتتتتتتتت  وتعزيز المحليتت ، والمجتمعتت ت
 حصتتتتتتتتو  وتيستتتتتتتتير المحلي، الصتتتتتتتتعيد على  والوظ حف التج ري  لألعم  
 اال تصتت د وم  هيم المنتج .  العم  فرص على المستتتبعدة وال ح ت النستت ء

 بشتتتتك  م حم   األخر  المجتمعي  واال تصتتتت دات والتضتتتت مني االجتم عي
 الكوكب. وتراعي الن س على تركز التي التنمي  لمس رات خ ص

 تستتتتت عد أن  المحلي   اال تصتتتتت دي   التنمي   الستتتتتتراتيجي ت ويمكن 
 ثم ومن - المدن في ومتنوع  منتج   ا تصتتت دات إنشتتت ء تعزيز  في أيضتتت   
لى الصتتتتمود. على   درة أكثر  حوافز من مب شتتتتر بشتتتتك  يقدم م   ج نب وا 

 مع لج  من بد ال  واألفراد، المعيشتتتي  واألستتتر للشتتترك ت ودعم ا تصتتت دي 
  المتدن  ا تصتتتتتتتتتتتتتت دات منهت  تعت ني التي الكت منت  الهيكليت  الضتتتتتتتتتتتتتتعف  أوجته

 اال تصت دي   القط ع ت بين  والشترك ت العم ل  توزيع  ويشتك  ومؤستست ته .
 المحلي   اال تصتتتتت دات  ضتتتتتعف  أوجه تحديد  في ح ستتتتتم  ع م  المدن في

__________ 

،  2020أيار/مايو  Anti-crisis measures: Giving companies a helping hand during the pandemic” ،20“الموقع الشبكي الرسمي لعمدة موسكو،   (76) 

 .https://www.mos.ruen/news/item/74202073متاح على 
 (77) Alan Berube, “Which city economies did COVID-19 damage first?”, Brookings, 29 April 2020 متتتتتتتتتاح عتتتتلتتتتى ،

first-damage-19-covid-did-economies-city-avenue/2020/04/29/which-blog/the https://www.brookings.edu/. 
 (78) 19”-United Nations, “Work and COVID  19، متاح على.pdf-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_work_and_covid . 
 المرجع نفسه. (79) 

 .19-كوفيتد مثت  الصتتتتتتتتتتتتتتتدمت ت مواجهت  في التعت في على  تدرتهت  ومتد 
 ستتتتيم  ال كبيرة،  مخ طر الضتتتتيق   اال تصتتتت دي  الق عدة  هات المدن وتواجه
 عليه. تعتمد الهي المهيمن القط ع مب شر بشك  يتضرر عندم 

 المتتدن عتت نتتت المثتت  ، ستتتتتتتتتتتتتتبيتت  على المتحتتدة، الواليتت ت ف ي 
  وبيكرست يلد، )الستي ح (، ني  دا  فيغ س، الس مث  ا تصت دي     المتخصتصت 

 التأثيرات من أيضتتتتتتتتتت  (  )الط     تكستتتتتتتتتت س وبومونت،  )الط   (، ك لي ورني 
  المدن أيضتتتتتتتتتت   واجهت أخر ، ن حي  ومن .( 77) القط ع ت تل  في الكبيرة
 إنت جي   صن ع ت غي ب  ظ   في  الرسمي غير  القط ع عليه  يهيمن التي
 ،19-كوفيتد مواجهت  في كبيرة تحتديت ت بهت  االتجت ر يمكن وختدمت ت  ويت 
 القط ع هها على الرستتتتتتمي الط بع إضتتتتتت  ء إلى  الملح   الح ج  يؤكد مم 

  من  المستتتتتتمدة األدل  إلى واستتتتتتن دا   .( 78) الوطني   الستتتتتي ستتتتت ت في تدريجي 
  تنويع أن والوطنيتت  المحليتت  الحكومتت ت تستتتتتتتتتتتتتتتنت  أن يمكن ،19-كوفيتتد

 على   درة أكثر مدن بن ء يتيح الرستتتمي ط بعه  وزي دة المدن  ا تصتتت دات
 ا تص دي  . الصمود

 على  التركيز مع  االجتماعي   الحماي   إلى  ماسب  حاج   وهناك 
 هل  في بم   ،الحضببببري   المناطق في  ت ميشببببا  وأكثرها  الفئات  أضببببعف
  والمتشتتتتتتتردون، الستتتتتتتن، وكب ر  واألط   ، والنستتتتتتت ء  األصتتتتتتتلي ، الشتتتتتتتعوب
 النظر  بصرف  اإلع   ،  هوو  واألشخ ص  المخدرات،  ومتع طو  والسجن ء،

 ب لهجرة. المتعلق  الوضتتع أو الرستتمي  ط بعه حيث من العم   وضتتع عن
 الرستتتتتتتمي غير للقط ع االجتم عي   الحم ي  توفير  نط ق توستتتتتتتيع ويتستتتتتتتم

 - النستتتتتتت ء من منهم وكثير - أجر دون من  الرع ي   مج   في والع ملين
 التع في جهود تؤدي أن ضتتتم ن بمك ن األهمي  ومن االستتتتعج  . بط بع

 لهه  ب لنستتتتتتتتتتب  انتظ ر   ط   تحو   إحداث إلى  اال تصتتتتتتتتتت دي االجتم عي
 ال ح ت.

 في ضتتتتتتتتتروري    استتتتتتتتتتثم را   االجتم عي   الحم ي  تكون أن وينبغي 
  الموارد  أطر  في مراع ته  تعميم ثم من  ويستتتتتتتصتتتتتتوب عبح  ، وليس الن س

  تدابير والمحلي   الوطني  الحكوم ت من العديد ويستتتتتتتتتتتتتتتحدث .( 79) المحلي 
 األج   في عليه   الح  ظ يمكن ،19-لكوفيد  استج ب  االجتم عي   للحم ي 
 المحلي  الحكوم ت من  طلب المث  ، ستتتتبي  على الصتتتتين،  ف ي الطوي .

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/04/29/which-city-economies-did-covid-19-damage-first
https://www.brookings.edu/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/the_world_of_work_and_covid-19.pdf
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 الوطني   الخط  عليه  تنص التي المب ل  عن  االستتتتتتتتتتتتحق   ت مب ل  زي دة
 من المتضتتتتتتتتتررين  األفراد أو المستتتتتتتتتت يدين لجميع االجتم عي  للمستتتتتتتتت عدة

 الهين  شتتتخ صاأل إلى نقدي   تحوي ت  دمت ن م، فييت وفي .19-كوفيد
 البط ل ، ضتتتتتتد التأمين على  للحصتتتتتتو  مؤهلين يكونوا ولم وظ ح هم فقدوا
 .( 80) الرسمي غير القط ع في الكثيرون فيهم بمن

عبادة 19-كوفيبد من للتعبافي ويمكن   أن المبدن في ال نبا  وا 
 لالعت ارات  والمراعي   والمسبببتدام   الخضبببرا   للمسبببارات  األولوي   يعطيا

 و 2020 عت مي في المقررة المت ليت  الحوافز لحزم ويمكن الجنسبببببببببانيب  
 منخ ض مست ر  نحو  اال تصت دي  التنمي   توجيه في تست عد أن إم   2021
م  الصتتتمود، على   درة وأكثر الكربون  المخ طر استتتتمرار  في تستتتهم أن وا 
 المتوستتتط، المد  وعلى    دم . ألجي    الضتتتعف  وأوجه  المدمرة المن خي 
 عن المنت خ تغير تواجته أن والمحليت  واإل ليميت  يت الوطن  للحكومت ت يمكن
 على تنطوي التي القطتتتت عتتتت ت على الحوافز حزم تركيز ك تتتت لتتتت  طريق

يج د  اإليكولوجي  التحو   تحقيق  إمك ن ت  والنس ء.  للرج    العم   فرص  وا 
 المنخ ضتتتتتتت   الحضتتتتتتتري  التنمي  في  االستتتتتتتتثم رات أن إلى  األدل  وتشتتتتتتتير
 مب شتتتر بشتتتك  إضتتت في  عم   فرصتتت  مليون 87توفير على    درة الكربون

 .( 81) المعت دة العم  أس ليب على تقوم بتنمي  مق رن  2030 ع م في

 اال تصت دي  التنمي  إلى تستتند نم ه  تطبيق  األخضتر التع في  وستيتطلب
 وربط القرب،  ستتتتي ستتتت  على الق حم  واالستتتتته   اإلنت   وأنم ط المحلي ،
 أن ويمكن اإلمداد.  ستتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتت  وتقصتتتتتتتتتتتتير الري ي ، ب لمجتمع ت المدن

 المستتتتتتدام  والعن صتتتتتر التحتي  البنى  أيضتتتتت  التح يزي  التدابير  تستتتتتتهدف
 يتم التي األخضتتتتتتر والبن ء  الخضتتتتتتراء والمب ني المتجددة  ب لط    المتعلق 
 المستمدة  الحلو   ج نب  إلى الحضريين، والتصميم  التخطيط في  إدم جه 

  تعتزم  األخضتتتتتتتتتر، والبن ء  الخضتتتتتتتتتراء ب لمب ني يتعلق وفيم  الطبيع . من
 بقيم  تحستتيني تجهيز برن م  تن يه المث  ، ستتبي  على المتحدة، المملك 

__________ 

 (80) International Labour Organization, “Social protection responses to the COVID-19 pandemic in developing countries: 

Strengthening resilience by building universal social protection“, May 2020متاح على ،-https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

soc_sec/documents/publication/wcms_744612.pdf ---d_protect/e--. 
 (81) Coalition for Urban Transitions, Climate Emergency, Urban Opportunity, London and Washington, DC: World Resources 

Institute (WRI), Ross Center for Sustainable Cities and C40 Cities Climate Leadership Group, 2019  متتتتتتتاح عتتتلتتتى ،

https://urbantransitions.global/. 
 (82) Will Ing, “Chancellor to unveil £3 billion retrofit funding”, Architects’ Journal, 7 July 2020 متتتتتتتتتتتاح ،

 ..funding/10047507.article-retrofit-billion-3-unveil-to-co.uk/news/chancellor https://www.architectsjournalعلى
 (83)  Cailin Crowe, “4 cities win smart intersection challenge to reduce congestion “, Smart Cities Dive, 29 June 2020 متتتتتتتاح ،

 ..congestion/580698-reduce-to-challenge-intersection-smart-win-cities-smartcitiesdive.com/news/4 https://wwwعلى
، متتاح على  2020نيستتتتان/أبريت   14، “ بيتان من الشتتتتراكتة من أجت  اقتصتتتتا  أاضتتتتر: الذيتارات التي نتذتذهتا ا ن ستتتتتشتتتتكت  المستتتتتئبت  ” برنتامج األمم المتحتدة للبي،تة،  (84) 

stshkl-alan-ntkhdhha-alty-alkhyarat-akhdr-aqtsad-ajl-mn-alshrakt-mn-walqss/alqst/byan-https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar . 

 المن ز  في  الط    ك  ءة تحستتتتتتتتين إلى  يهدف إستتتتتتتتترليني جنيه ب يين 3
 المنت طق في منهت  عتدد يوجتد التي المتدارس، مثت  العت مت  المبت ني وكتهلت 

   .( 82) الحضري 

 المتكتتت ملتتت  النقتتت  نظم على للح تتت ظ متتتدروس جهتتتد بتتته  ويلزم 
 الحضتتتتتتتري   والمن طق المدن في وتوستتتتتتتيعه  وتكيي ه   الوستتتتتتت حط والمتعددة
 استتتتتتتخدام عن التحو  وضتتتتتتم ن وتحويله، الع م النق   في الت كير إلع دة

 وصتتتح  للجميع، وشتتتموال استتتتدام ، أكثر أشتتتك   إلى  الخ صتتت   الستتتي رات
 المث  ، ستتتتتتتبي  على المتحدة الوالي ت ف ي  والرج  . النستتتتتتت ء لتنق  وأم ن 

 االزدح م من للحد تدابير )تكستتتتتت س( أوستتتتتتتن مث  مدن عدة تستتتتتتتكشتتتتتتف
 تحستتتتتتتتتتتتتتن من تحقق متتتت  بعض على الح تتتت ظ بغرض اعتمتتتت دهتتتت  يمكن
 المتعلقتتتتتت  اإلغ ق فترة خ   االنبعتتتتتت ثتتتتتت ت وخ ض الهواء نوعيتتتتتت  في

 التي واإلنتتت جيتت  التكتت ليف في الوفورات تحقيق جتت نتتب إلى ،19-بكوفيتتد
 .( 83) إليه  الح ج  تشتد

 االقتصباد  من  االنتقا   تحفيز  ل ا يتي   فريد وضبع في  والمدن 
 والغتتهاء الطتت  تت  نظم دم  طريق عن ،البدائري االقتصبببببببببباد إلى الخطي

 تجمع فهي والمستتتتتهلكين. المنتجين  صتتتت وف في ب ع لي  والنق  والن  ي ت
 وتوحد  المستت ف ت  تختصتتر بطرق والمواهب والبي ن ت  الم    ورأس الموارد
  الموارد. استتتتتتتتتتخدام من ال رد نصتتتتتتتتتيب من بدور   يقل  مم  التحتي ، البنى
 فرص إيج د  في الداحري  اال تصتتتتتتتتتتتتت د مب دش تطبيق يستتتتتتتتتتتتت عد أن ويمكن
 أنم ط ومن الهدر من ن ستتتتتتتتتتته  الو ت في والحد التع في  فترة  خ   العم 

 .( 84) المكل   االسته  

 المناطق  في  الكثاف   تراجع  دون  الحيلول    مكان  األهمي   ومن 
 ينبغي هل ، من وبدال  19-لكوفيد  االسبببببتجا    سبببببياق في  الحضبببببري 

 والختدمت ت التحتيت  البنى تعمت  أن لك ت لت  االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيت  الكثت فت  تعزيز
  انبع ث ت ومن الموارد  استتتتتتتتتتتخدام من الحد ج نب إلى بك  ءة  الحضتتتتتتتتتتري 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744612.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744612.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744612.pdf
https://urbantransitions.global/urban-opportunity
https://www.architectsjournal.co.uk/news/chancellor-to-unveil-3-billion-retrofit-funding/10047507.article
https://www.architectsjournal.co.uk/news/chancellor-to-unveil-3-billion-retrofit-funding/10047507.article
https://www.smartcitiesdive.com/news/4-cities-win-smart-intersection-challenge-to-reduce-congestion/580698/
https://www.smartcitiesdive.com/news/4-cities-win-smart-intersection-challenge-to-reduce-congestion/580698/
https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/byan-mn-alshrakt-mn-ajl-aqtsad-akhdr-alkhyarat-alty-ntkhdhha-alan-stshkl
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 والمصتتتتتتتتتمم  الم حم   الحضتتتتتتتتتري  التضتتتتتتتتت م فمستتتتتتتتتتوي ت الدفيح .  غ زات
 اال تصتتتتتتتتتت دي  اإلنت جي  من أعلى مستتتتتتتتتتتو  على  تح فظ جيدا   تصتتتتتتتتتتميم 
 الضتتتتتتتتتتتتعف  أوجه لمنع الب لغ  ب ألهمي  يتستتتتتتتتتتتتم ن اللتين البيحي ، والك  ءة

  بيح ت أيضتتتتتت    المستتتتتتتوي ت تل  وتهيئ .19-بكوفيد المرتبط  األستتتتتت ستتتتتتي 
 .( 85) الصح  وتعزيز األمراض من الو  ي  تتيح تمكيني 

  لتعزيز  واإل ليمي  الحضري  التخطيط  جهود  تتض فر  أن وينبغي 
 المستتتت ف  تقلص التي االستتتتتخدام  والمختلط  والمتك مل  المتضتتتت م  المدن
 من يك ي متتت  توافر ضتتتتتتتتتتتتتتمتتت ن مع اإل تتت متتت ، ومكتتت ن العمتتت  مكتتت ن بين

 المكتظ ، األحي ء في ستتتتتيم  ال والم توح ،  الع م   الخضتتتتتراء  المستتتتت ح ت
 ب ريس تعهدت المث  ،  ستتتتتتتتبي  فعلى اآللي . وغير  الع م  النق  ووستتتتتتتت ح 
 تلبي  س كن  لك  يمكن حيث  “د يق  15  التتتتتتتتتتتتتت  مدين ” تصبح بأن )فرنس (

 ب ستتخدام أو مشتي    مستكنه من  صتيرة  مست ف  ضتمن  األست ستي  احتي ج ته
 .( 86)  الدراج

 المنبا. ت ير تحمب  على  القبدرة  تبدعم أن  الحوافز لحزم ويمكن 
 الصبببببمود على  القادرة التحتي   ال نى  ومشببببباريع  المحلي  الصبببببعيد  على
 إلى  العم ، فرص لتوفير  ع لي  بإمك ني ت تتمتع التي  المنا.،  ت ير  أمام

 التتتدفيحتتت ، غتتت زات انبعتتت ثتتت ت ومن الموارد استتتتتتتتتتتتتتتختتتدام من الحتتتد جتتت نتتتب
 البيحي  النظم واستتتتتتتتتتتتتتع دة الطبيع ، من المستتتتتتتتتتتتتتمدة الحلو   واستتتتتتتتتتتتتتحداث

 المدين . في الطبيعي 

 مكي   تأهب  خطط وتعزيز وضتتتتتتع المستتتتتتتحستتتتتتن من ن ستتتتتته،  الو ت وفي
 )متتثتتتتتتت  بتتهتتتتتتت  التتتتتنتتبتتؤ يتتمتتكتتن التتتتتي والتتكتتوارث التتمتتختتتتتتت طتتر لتتمتتواجتتهتتتتتتت 

 بستتتتتتتتتتبب تت   م   د والتي المن خي (  والطوارش الحر  وموج ت األع صتتتتتتتتتتير
 .19-كوفيد آث ر

 الحضبببببري   المناطق في  الصبببببمود على  القدرة   نا  ويسبببببتلزم 
 عميق  ثغرات عن 19-كوفيد  ويكشتتتتف  ال يانات  إلى  تسبببتند  ُن ج  ات اع
  ويبرز والحضتتتتري،  الوطني دون الصتتتتعيدين على المصتتتتن   البي ن ت في

 تصتتتتتتتنيف تك   الوطني   اإلحصتتتتتتت حي  النظم  في تدابير اتخ ه إلى  الح ج 
 وفي والعمر.  الجنس نوع  وحستتب  محلي مستتتو  أصتتغر  حستتب البي ن ت
 واإلحصتتتتتتتتتتتتتت ءات البيت نت ت توافر بمكت ن األهميت  من الحضتتتتتتتتتتتتتتري، العت لم

 المستدام ، التنمي   أبع د جميع  في  محلي مستو   أصغر  حسب  المصن  
 ومحددة  فع ل   ستتتتتتتتتي ستتتتتتتتت ت ووضتتتتتتتتتع  المحرز التقدم رصتتتتتتتتتد بهدف وهل 

 التنمي  أهداف ستتتتتتتتتتي ق  في مهم وهها محددة. بموا ع  وخ صتتتتتتتتتت   األهداف
 تحديد  أج  من  خ ص  بشتتك  أيضتت    ولكن أوستتع، منظور من  المستتتدام 
  وعمق     د   أكثر فهم وتكوين له ،  والتخطيط الصتمود على  القدرة مواضتع
 جهود  في  الشتتحيح  للموارد ال ع    واالستتتخدام  الحضتتري، المستتتو  على

عط ء  الستتتتت خن ، النق ط وتحديد ال وري ،  االستتتتتتج ب   للتدخ ت األولوي  وا 
.( 87) الصمود على واألفراد المجتمع ت  درة لك  ل  الهدف المحددة

 
 الحضري  المناطق في الصمود على القدرة لتعزيز الم تكرة والحلو  السياسات

 السا ق  الكوارث من المكتس   التجارب من االستفادة

 المخططين من ف لعديد -  “األزم ت من المكتستتتتتتتتتتتتب   الهاكرة” من أفريقي ( )جنوب ت ون كيب تستتتتتتتتتتتتت يد 
  ويستتتتتتتتعملون 19-كوفيد  مواجه  على ح لي    أن ستتتتتتتهم هم يعملون  للج  ف استتتتتتتتج ب  وضتتتتتتتع على عملوا الهين
 الح ل . لتتبع القي ستت ت مت بع   لوح  ووضتتع ضتتع      األشتتد ال ح ت يحدد  مؤشتتر  استتتحداث مث  مم ثل ، أدوات
 فريق أعضتتت ء يقو  أن الغريب من  ليس” أنه إلى ت ون كيب في  الصتتتمود على  ب لقدرة المعني المدير وأشتتت ر
 نضتتعه أن ينبغي واليوم  الج  ف،  خ   م  شتتيح  تعلمن  إنن  نعقده  التي  التخطيط اجتم ع ت  في  مرارا مدينتن 

 .“الحسب ن في
 . https://www على متتتت   تتتت ون، كيتتتب في الصتتتتتتتتتتتتتتمود على بتتت لقتتتدرة المعني المتتتدير مورغتتت ن، غتتت ريتتتث من ا تبتتت س :المصدر    

-response-health-covid19-coronavirus-pandemic-weforum.org/agenda/2020/05/cities

rebuild-esponser. 

__________ 

 (85) , “Urban design, transport, and health” seriesThe Lancet متاح على ،design-https://www.thelancet.com/series/urban. 
 (86) United Nations Environment Programme, “Climate leadership for inspiration on Women’s Day and every day”, 6 March 2020 ،

 .day-every-and-day-womens-inspiration-leadership-stories/story/climate-and-https://www.unenvironment.org/newsمتاح على 
 (87) www.urbanresiliencehub.org. 

 

https://www.thelancet.com/series/urban-design
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خاتم : مستق   المدن

 والتكيف التحو  على  ت در المجتمع أن الحت ليت   الجت ححت  تثبتت 
 إلى  العودة  تجنب مضبببببى وقت أي  من  إلحاحا  أكثر وأصببببب    بستتتتتتتترع .
 تحوي  إلى  ذلك من   دال  والسببعي  الجائح   ق    قائما  كان  الذي  الوضببع
 الصبببببببببمود، على  القبدرة  نبا  أجب  من العبالمي الصبببببببببعيبد على المبدن

 أن ندر  ونحن  المستق    في  واالقتصادي   ال يئي   واالستدام   واإلدما 
 ممكن. هها

 القدرة  ل نا  ضبببروري  للجميع  شبببام  حضبببري  مسبببتق    و نا  
 إه الق حم ، المستت واة عدم  أوجه ت   م إلى  الج حح  وتؤدي  الصببمود   على
 المدن غي ب وفي مدنن . في  وضتتتتتتتتوح   األشتتتتتتتتد التصتتتتتتتتدع  خطوط تظهر

 واإلجه د  الصتتتتتدم ت آث ر تكون   د الحضتتتتتري ، والتنمي  للجميع  الشتتتتت مل 
 أو -  الح لي   الج حح   خ    المستتتج  الحدة مستتتتو  بن س المستتتتقب  في
ها منه.  أشتتتتد  الدخ ،  أستتتت س على  صتتتت رخ  بشتتتتك  المدن تقستتتتيم  استتتتتمر وا 

  ستتتتتتتتزداد  الهجرة،  حيث من والوضتتتتتتتع والعرق،  الخدم ت، إلى والوصتتتتتتتو 
 في واالستتتتثم ر الركب.  خلف أحد تر  عدم  هدف بلو، صتتتعوب  تدريجي 
 والحد للجميع. الشت مل   الدو  في االستتثم ر يعني للجميع الشت مل  المدن
 أفضتت  جميع    نكون أن لضتتم ن  زاوي   حجر هو  الحضتتري  الت  وت ت من

 و تت درين المستتتتتتتتتتتتتتتقبتت  في واألزمتت ت الصتتتتتتتتتتتتتتتدمتت ت لمواجهتت  استتتتتتتتتتتتتتتعتتدادا  
 االزده ر. على

 جز ا اال تكبار يكون أن ضبببببببببمبان من متعبددة فوائبد وتتحقق 
دارت ببا  وتخطيط ببا المببدن تصبببببببببميم من يتجزأ ال  الجتتت ححتتت  وتعجتتت  وا 

 بعتتتد، عن الطتتتب هلتتت  في بمتتت  الختتتدمتتت ت، تقتتتديم مجتتت   في بتتت لر منتتت 
 مختل ت  جوانتب على التكنولوجيت  وتطبيق بعتد، عن العمت  إلى والتحوالت

دارته . األزم ت من الو  ي  جهود من  التحوالت تشتجيع أهمي  وتستتمر وا 
  19- الستتتتتتتتلوكي  وتطبيق الحلو  الق حم  على التكنولوجي  في إدارة آث ر كوفيد 

 اإلدارة مجتت الت في للر منتت  هتت حلتت  إمكتت نتت ت وتوجتتد األزمتت . بعتتد حتى
  التصتنيع. هل  في بم  الرحيستي ،  اال تصت دي  والقط ع ت  والعم  والتج رة

 الحلو  تطبيق ويجعتت  تالمجتت ال هتته  في التقتتدم 19-كوفيتتد ويستتتتتتتتتتتتتترع
دارته   الحضتتتتتتتري  التحتي  والبنى المدن  تخطيط  في الر مي  واالبتك رات   وا 

 الر مي  المستتتتتت واة عدم  ألوجه  التصتتتتتتدي وستتتتتتيكون حتمي  . أمرا   وحوكمته 
 األستتتتتت ستتتتتتي   الحقوق  حم ي  ضتتتتتتم ن ج نب إلى بينه ، وفيم  المدن  داخ 

 المسعى. هها في أس سي    أمرا   والر مي ،

 أخضببر  تحو    إحداث  يتسبب ب  أن  االقتصببادي  للتعافي ويمكن 
 فترة خ    لوحظتت التي األجت  القصتتتتتتتتتتتتتتيرة البيحيت  اآلثت ر وتثبتت عميق 
 وح ستتتتتتتتتتتتم . جم عي  تدابير اتخهن  م  إها  يتحقق أن يمكن م  19-كوفيد
 التع في تدعم التي جيدا   تصتتتتتتتتتتتتتتميم    المصتتتتتتتتتتتتتتمم  التح يز لتدابير ويمكن

 وتمنع األج ، طويل   ا تصتتتتتتتت دي  فواحد تثمر أن األخضتتتتتتتتر  اال تصتتتتتتتت دي
 ونظم التحتي  البنى  في االستتتتتتتتتمرار وتتجنب الحبيستتتتتتتت ،  األصتتتتتتتتو  تك ون
 لعقود. تستتتتتتتتتتتتتتتمر أن يمكن التي التلوث والعت ليت  االنبعت ثت ت العت ليت  النقت 
 والكوكب اإلنست ن  صتح  مع الحضتريين والتنمي   التخطيط  مواءم  وتتستم
 التعرض  خطر وزي دة اإليكولوجي ،  االخت الت  لتجنب ضتتتتتتتتتتتتروري  بأنه 

 إيجتت د يمكن وال جتتديتتدة. أمراض وظهور الجتتديتتدة، الممرضتتتتتتتتتتتتتتت  للعوامتت 
 على والتخ يف المستتتتتتتتتتتتتتتقبت  في األزمت ت مخت طر من والحتد داحمت  حلو 
 ال رصتتتتتتتتتتتتتتت  هتته  اغتنتت م طريق عن إال المنتت خ تغير آثتت ر من كتت ف نحو

 النحو وعلى الع د .  األخضتتتتتتر  التحو  في االستتتتتتتثم رات  نط ق لتوستتتتتتيع
 نطتتت ق وعلى المحليتتت  الحكومتتت ت أمتتت م يوجتتتد الموجز، هتتتها يبينتتته التتتهي
 مستت ر على المدن وضتتع  أج  من  الستتي ستت تي   الخي رات من العديد أوستتع
 واحترام والمستت واة، واالبتك ر، الميستتر، والوصتتو   االستتتدام ، إلى ي ضتتي
 مع  ب لستتتتتتتتي ستتتتتتتت ت المتعلق  التوصتتتتتتتتي ت كييفت  ويمكن اإلنستتتتتتتت ن.  حقوق

 ال ريدة والتحدي ت القوة بنق ط ل عتراف  فقط ليس – المحلي   الستتتتتتتتتتتتي   ت
 أيضتتتتتتتتتتتتتت  ولكن المتدن، داخت  األحيت ء وحتى المتدن مختلف تواجههت  التي

 على تدابير أيضتتتتتتتتتتتتت    وتقتر  ال ريدين. وثق فته  ط بعه  احترام لضتتتتتتتتتتتتتم ن
 مستعدة المتحدة واألمم المسعى. هها  في المدن لدعم الوطني   الحكوم ت

 الصدد. هها في البلدان مع للعم 

 مستدام  ك نت إها اليوم، تتخه التي  السي س ت  لخي رات ويمكن 
 المستتتتتتتتتتتتتتتقبت ، في الجت ححت ت مواجهت  على  تدرتنت  متد  تحتدد أن وعت مت ،

  و درتن  الحي ة، تغير التي واال تصتتتتتت دي  المن خي   والصتتتتتتدم ت  واألخط ر
 من متدننت  بنت ء إعت دة ويمكننت  المستتتتتتتتتتتتتتتتدامت . التنميت  أهتداف تحقيق على
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 أوجبه معبالجب  أوال، (1  األهميت : البت لغت  التت ليت  الخطوات اتخت ه خ  
 قدرات  تعزيز  ثانيا، (2   التنمي ؛ في  القصبببببببور وأوجه  المسببببببباواة  عدم

 ثبالثبا ، (3  المحليب ،  الحكومبات سبببببببببيمبا وال المحليب ، الفباعلب  الج بات
 الصبببببببمود  على  قادر  أخضبببببببر  اقتصبببببببادي  تعاف تحقيق  إلى  السبببببببعي
   للجميع وشام 

 صتحيح،  نحو على تم م  إها الحضتري ،  األزم  لهه  والتصتدي 
لى ثورة إلى يؤدي أن يمكنتتته  متتتدن ألولويتتت ت جمتتت عيتتت  ترتيتتتب إعتتت دة وا 
  واالبتكت ر، المستتتتتتتتتتتتتتتتدام، والعمت  والشتتتتتتتتتتتتتتمو ، التنوع، تحقيق نحو العت لم:

  وبنت ء الجنستتتتتتتتتتتتتتت نيت ، ل عتبت رات المراعيت  والنظم البيحيت ، واالستتتتتتتتتتتتتتتتدامت 
 مع . فيه  نعيش التي الحضري  المن طق في متم سك  محلي  مجتمع ت

 

 


