كيف يمكن للسلطات المحلية مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد دون أن يُترك أحد خلف الركب؟
في ظل الظروف اإلنسانية االستثنائية التي يمر بها العالم والناتجة عن جائحة فيروس كورونا ال ُمستجد ،تبرز أهممميمة المدور المعب تم معمبم السم مطما
ع
تمفماعمال ممعمهمم ودرايمة
المح ية ل مدن – إلى جانب كافة الجها الوطنية – في الحفاظ ع ى صحة وسالمة سكانها ،خاصة وأنها األقرب لهم واألكثر
باحتياجاتهم.
وفي خطوة تضامنية ومساندة لجهود المدن العربية المبعولة في هعه المرح ة ،يقترح مكتب اليونسكو اإلق يمي ل ع وم في الدول المعمربميمة فمي مما يم مي
بعض التدابير لضمان أال "يترك أحد خ ف الركب" في مواجهة الجائحة .هعه التدابير المقترحة ليس إال ترجمة عم ية لبعض النصائح التي استقيناها
بالكامل من "دليل المدن العربية لإلدماج الحضرب" (ترد أدناه بال ون األزرق) .ويعكس علك أهمية النصائح التي ساهم بها مممثم مو المممدن المممنمتمسمبمة
لتحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز وكراهية األجانب والتعصب ،ويؤك ّد ع ى أهمية الدليل كمرجع فني "من المدن العمربميمة ولمهما" وعم مى
قاب ية تطبيق في كافة الظروف( .يمكن االطالع ع ى النسخة العربية ل دليل عبر الرابط.)https://ar.unesco.org/node/318773 :

المشاركة العامة :أحد ُكتيبا الدليل العب تناول األساليب واآلليا  -الرسمية منها وغير الرسمية  -التي
تنتهجها المدن لتعزيز المشاركة العامة في كافة شؤون المدينة وصنع القرار ع ى المستوى المح ي.

ا
عامًل تمكينياا للحكومات المحلية في اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن مدنها ،حيث أن ذلك يتتتيت
تُشكّل المشاركة العامة للسكان في شؤون المدينة
التعرف المباشر وعن قرب على أولويات واحتياجات السكان باختًلف فئاتهم.
تتط ّب المواجهة الفاع ة لجائحة فيروس كورونا المستجد التمسّك بمنهج المشاركة العامة العب يش ّكل العنصر الضامن لوجاهة وجدوى القرارا
ضا لثقة السكان بهعه القرارا  ،و ُحسن تقبُّ هم ل تدابير اإللزامية المحتم ة أو الخيارا الصعبة المتع قة بالسياسة الصحيمة
المتخعة وهو الضامن أي ع
في سياق هعه األزمة .ولعلك يستوجب اإلنصا إلى ما يع ن السكان من مخت ف الفئا من آراء بخصوص ت مك المقمرارا قمبمل اعمتمممادهما إعا
أمكن ،وقد يكون علك من خالل تشكيل هيئة مخت طة ،تتض ّمن إلى جانب المسؤولين المح يين أعضاء من المجتمع المدني والقادة المح يين.
لضمان فاعلية المشاركة العامة ،يجب التأكد من إشراك الفئات المهمشة ودفعها للمشاركة وابداء الرأي.
تبرز خالل األزما  ،كما في جائحة فيروس كورونا المستجد ،فئا ضعيفة جديدة ال بد من تحديدها والتنب الحتميماجماتمهما ،إلمى جمانمب المفمئما
ع
أصال في المجتمع .ع ى سبيل المثال:
المهمشة
 المسنون واألشخاص العين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ،من قبيل السكرب وأمراض الق ب والتنفس ،باعتبارهم أكثر عرضة ل خطر؛
 العمال العين يواص ون تأمين خدما أساسيّة ال غنى عنها خالل الوباء ،كالعام ين في القطاع الصحي واالجتماعي؛
 العمالة غير المنتظمة (العمالة اليومية) التي قد تفقد عم ها وتقع تح خط الفقر؛
 المقيمون بالمؤسسا اإليوائية والرعاية االجتماعية واألحداث والسجون؛
سا من ظروف اجتماعية صعبة.
 سكان المناطق العشوائية ،واألجانب والمهاجرون العين يعانون أسا ع
المتضررين أو الفئات غير المستفيدة.
تبني سياسات تعويضية مثل إنشاء صناديق لتعويض
ّ
سا (المسنون ،العمالة غير المنتظمممة ،المممهماجمرون ،إلمر) .ويمبمرز همنما دور
أ ّد جائحة فيروس كورونا المستجد إلى
تضرر الفئا الهشة أسا ع
ّ
الحكوما المح ية في تقديم الدعم المباشر لت ك الفئا  ،والتنسيق والتعاون مع منظما المجتمع المدني في توفير دعم مالي وممعمونما غمعائميمة
وتأجيل االلتزاما المالية من أقساط وخالف لتفادب وقوع كوارث إنسانية.
تطوير حلول جديدة ومبتكرة عبر االستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة لدى بعض السكان والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
يُفضل في ظل األزما ال جوء إلى األطراف الفاع ة المخت فة بالدولة لسد أوج النقص أو التحديا الغير متوقعمة .ممثمل تمأمميمن حمقميمبمة أدوا
نظافة وتوزيعها ع ى الفئا المحرومة ،إقناع السكان بااللتزام بتع يما الس طا من قِبَل القادة المح يين محل ثقتهم ،تمطمويمر نمظمم المكمتمرونميمة
إلتمام عم يا الشراء أو دفع المرتبا والمعاشا  ،تطوير نظم الكترونية داخ ية ل تواصل بين الموظفين دون الحاجة إلى االختالط ،تقديمم دعمم
نفسي ل تخفيف من آثار حظر التجوال أو فقد أحد األشخاص نتيجة لإلصابة بالفيروس ،تطوير قاعدة بيانا الكترونية بالمتطوعين وتحديد أوجم
المساعدة ،إلر.
تمكين السكان من لعب دور ال ُمراقب لمتابعة تنفيذ الخطط المحلية والرجوع إلى الهيئات المحلية لمساءلتها أو تبليغها عن أي تقصير.
يُمكن االعتماد ع ى السكان إلقناع األفراد المعارضة ل سياسا والتدابير االستثنائية التي يمتمم إصمدارهما ،أو المممسماعمدة فمي نشمر المممعم مومما
والتع يما لجيرانهم وأقاربهم وكعلك ضمان التزام الجميع بالتدابير ال ُمع نة وإجراء رقابة اجتماعية.
إنشاء وإدارة البوابات الحكومية اإللكترونية وغيرها من المنصات والوسائل التكنولوجية واستخدام الوسائط ال ُمتعدّدة لتيسير عملية التمتشتاركتة
وضمان وصول المعلومات لكافة الفئات السكانية.
تُقدم التكنولوجيا الحل األنجع لمكافحة الفيروس دون الحاجة إلى التنقل واستخدام وسائل جاعبة ل سكان لتوعيتهم بإجراءا السمالممة أو لم متمنمبميم
باتباع تع يما محددة مثل إجراءا الحظر .يجب التأكد من تضمين عناصر مثل لغة اإلشارة بالوسائل البصرية ،واستخدام لغة بسميمطمة خمالميمة
من التمييز أو الوصم باإلضافة إلى استخدام لغة أجنبية ل وصول إلى غير الناطقين بالعربية (مثالع المهاجرين األجانب) ،وتبسيط المممصمطم محما
ليفهمها معظم السكان.

الوصول إلى المع وما  :أحد ُكتيبا الدليل العب تناول األساليب واآلليا التي تتّبعها المدن لت بية احتياجا سكان
المدينة من المع وما  ،بما في علك توفير المع وما الكافية والدقيقة وإتاحتها ل جمهور العام وتحديثها بانتظام.

تحقيق نظم معلوماتية محلية شاملة للجميع ،وذلك من خًلل االستفادة من البنية التحتية الوطنية للمعلومات ،وبالتنسيق والتعاون متع التجتهتات
الحكومية وغير الحكومية المعنية.
يُنصح بإنشاء قسم ل مع وما حول الفيروس ضمن مركز المع وما المح ي (إن وجد) أو ع ى موقع المدينة االلكتروني .يتيح هعا القسمم لمكمافمة
السكان الولوج إلى مع وما رسمية ُمحدثة حول معدل انتشار الفيروس ،ونصائح طبية وأوج الحماية ،ومعايميمر السمالممة لم طمبماء والسمكمان،
وأماكن الهيئا الصحية /الحجر الصحي وغيرها من المع وما ع ى مستوى المدينة.
الوصول السهل والكامل إلى المعلومات وإتاحة المعلومات في شكل يمكّن الشتختص متن استتتختدامتهتا بستهتولتة ،كتأن يتتت ّم نشتر التجتداول فتي
هيئة ""excelوليس ""pdfفي حالة البيانات اإلحصائية.
إن إتاحة المع وما الخاصة بأماكن ال ُمصابين بالفيروس وأعدادهم ل باحثين والع ماء سيُمكنهم من إجراء أبحاث ع مية دقيقمة ،وإعمداد المنمممعجمة
إلنتاج االفتراضا الع مية بشأن نقاط تركز الفيروس وسرعة انتشاره وكعلك إنتاج رسوم بيانية تُس ِ ّهل ع ى السكان فهم وتقدير خطورة الوضمع.
ومن شأن ت ك البحوث أن ترفع من قدرة الس طا المح ية ع ى اتخاع قرارا رشيدة بشأن المناطق التي تست زم التد ّخل المممبمكمر عمبمر تمكمثميمف
حمال توعية ع
مثال ،أو إجراء اختبارا كشف الفيروس أو وضع خطط اقتصادية طارئة.
إن إشراك أصحاب المصلحة من شأنه أن يُس ّهل عمليات جمع المعلومات ونشرها (بما في ذلك تبسيط المعلومة وترجمتها إن لتمم اممتر ك كتمتا
يمكن االعتماد على مصادر المعلومات المفتوحة ومنها تطبيقات الهاتف الجوال التي تتي إيصال معلومات مختلفة واإلبًلغ عن اممور الطارئة.
تتط ب اإلدارة الناجحة ل زما التعاون مع الفئا الشريكة بالمجتمع لتجميع وتحديث المع وما والبيانا وإصدارها بشكل دورب فمي أوقما
زمنية قصيرة .ع ى سبيل المثال يمكن ل شركاء وأصحاب المص حة العمل ع ى:





إجراء استبيانا عبر الت يفون لمعرفة توارير سفر األفراد وأماكن تواجدهم مما يساهم في حصر وتتبع ال ُمصابين المؤكدين أو المحتمم ميمن
بالفيروس (من خالل الجمعيا األه ية)؛
استخدام التطبيقا المفتوحة ع ى االنترن إلعداد م فا لحصر الحاال  ،وتحديد نقاط جغرافية ل حاال ال ُمصابة والمشتب بمهما ،وتمقمديمر
احتياجا المدينة من المست زما الطبية مثل الكماما (من خالل المتطوعين الشباب)؛
استخدام تطبيقا الهاتف الجوال لإلبالغ عن الحاال المصابة وبالتالي سهولة حصر األعداد مح يعا ،وتقديمم المدعمم المنمفمسمي المالزم (ممن
خالل الهيئا الصحية)؛
استخدام األدوا التكنولوجية المناسبة لمعالجة ونشر المع وما  ،وإرسال إشعارا وتنبيها سريعة عبر الرسائمل المنمصميمة (ممن خمالل
القطاع الخاص).

آن واحد لضمان وصول أكبر عدد من السكان إليها.
يُفضّل استخدام أكثر من وسيلة لنشر المعلومات في ٍ
يُنصح بتنويع الوسائل المستخدمة ل تواصل مع السكان (الت فزيون ،الهواتف سواء عبر المكالما أو الرسائل النصية أو الصوتية ،مواقع /براممج
التواصل االجتماعي ،آلية الدردشة وتكوين مجموعا الكترونيعا) وأشكال هعا التواصل (مثل فيديو قصير ،رسوم متحركة ،تصمميمم جمرافميمكمي)
ل حد من لجوء السكان لقنوا غير رسمية قد تنشر أكاعيب أو مع وما غير دقميمقمة .كممما يُمنمصمح بمإتماحمة خمط سماخمن أو ممنمصمة السمتمشمارة
األخصائيين الصحيين لتصحيح أية مع وما مغ وطة وبالتالي التهدئة من روع السكان وضمان استجابتهم والتزامهمم لم متمعم ميممما واإلجمراءا
المفروضة.
توفر القوانين التي تسم للسلطات المحلية بنشر المعلومات بما يتفق مع احتياجات السكان.
تتط ب أزمة مثل فيروس كورونا المستجد عم ية تدفق مستمر ل مع وما والمرونة في سرعة االستجابة لالحتياجا المع وماتية .بالتمالمي يمجمب
ع ى الس طا المح ية التنسيق مع الجها المخت فة المعنية يجمع المع وما وتح ي ها لت بية متط ّبا هعه المرح ة االستثنمائميمة ممع ضمممان عمدم
خرق القوانين وااللتزام بحماية المعطيا عا الطابع الشخصي.
العناية بدقة المعلومات.
ك ما وفّر المدينة ل جها الرسمية مع وما دقيقة حول الفئة العمرية لسكانها وأماكن سكنهم وتاريخهم الصحي ،ك ما تمكن من المساعدة فمي
احتواء الفيروس ع ى المستوى القومي وتحديد أولويا الرعاية الصحية .ع ى سبيل المثال تحديد أعداد وأماكن إقامة األطباء وال ُمصابين يسمهمم
في رسم خريطة توضح كيفية انتشار الفيروس عبر المدن وداخ ها وبالتالي التنبؤ بكفاية أو احتياج المدينة المتوقع انتشار الفيروس بهما لم طمبماء
والمست زما الطبية وغيرها من االحتياجا .

التربية ع ى المواطنة وحقوق اإلنسان :أحد ُكتيبا الدليل العب تناول مبادرا وبرامج التربية والتدريب التي تنفعها
المدن لتحسين الوعي وإرساء ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان بين موظفي الخدمة المدنية والجمهور بوج عام.

التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان هي عملية تعلم مستمرة ،تشاركية وتفاعلية ،تساهم في تغيير مواقف السكان وسلوكياتهم ،وترفع متن
قدرتهم على التعامل بإيجابية مع التحديات الحياتية.
تتط ّب مواجهة أزمة فيروس كورونا التزام جميع السكان بالتوجيها الرسمية الموجّهة إليهم من الس طا الوطنية والمح ية ،والتعاممل ممعمهما
ع
بإيجابية .لعا يُ ّ
مدخال مه عما لتعزيز المتمعماون بميمن السمكمان والسم مطما
شكل السعي إلى تثقيف السكان بشأن حقوقهم وواجباتهم في هعه المرح ة
المح ية من منط ق المسؤولية المشتركة.
صا للوضع القائم والتواصل الدائم مع أفراد المجتمع ومن ثم معرفة توجهات الرأي التعتام وتتحتديتد أوجته
يتطلّب التخطيط الجيد للبرامج تشخي ا
التدخل المناسبة ومدى تقبلها من جانب السكان.
إن اختيار التدابير المناسبة لمواجهة أزمة كورونا والتي يتقبّ ها السكان من شأن أن يزيد من فرص نجاح ت ك التمدابميمر والمتمزام السمكمان بمهما.
يمتمعمرض
فع ى الس طا المح ية بعل قصارى جهدها ل تواصل مع جميع أفراد المجتمع ،بما في علك األجانب والمممهماجمرون ،خماصمة عمنمدمما
ّ
المهاجرون وغيرهم ل تمييز أو العنف المرتبط بأصل الوباء وتف ّ
شي  .وحيث أن فيروس كورونا ال يميّز بميمن شمخمص وآخمر ،تمجمدر لمعممم ميّمة
التصدّب ل وباء أن تكون شام ة ل جميع.
كما يُنصح بوضع خطة طوارئ ل مدينة إلدارة خدما البنية التحتية األساسية (مياه الشرب ،الصرف الصحي ،إدارة النمفمايما  ،إلمر ).بمهمدف
تق يل التجمعا والتزاحم في حال انقطاع أب من ت ك الخدما ولتالفي ظهور أوبئة أخرى .ويكتسي همعا األممر أهممميمة أكمبمر فمي المممنماطمق
ع
تكون مج ّهزة بفرق طوارئ ل تدخل سمريمععما إلجمراء
العشوائية التي غالبعا ما تكون فيها خدما البنية التحتية ضعيفة
أصال .وال بد ل ب ديا أن ّ
التعفير والتعقيم في األماكن السكنية التي تتط ّب علك.
ا
أوال بتوعية موظفي الحكومة المحلية بأهمية المشروع واموجه الحقوقية التي يسعى إلعمالها قبتل
قبل البدء بمشروع أو برنامج جديد يُنص
التوجه للعامة.
إن اقتناع موظفي المدينة أنفسهم بأهمية التدابير التي سيت ّم اتخاعها ،وتبنّيهم لت ك التدابير ،عامل أساسي لم منمجماح ،وال بمد ممن المبمدء فمي بمنماء
عرضة ل خطر في ظل أزمة فيروس كورونا المممسمتمجمد ،عمبمر
المناصرة من الداخل .كما يجب حث الموظفين ع ى حماية حقوق من هم أكثر ُ
اتخاع اإلجراءا التالية:
 إتاحة الرعاية الصحية ل جميع دون تمييز؛
 إتاحة والوصول إلى المع وما وحرية التعبير عن اآلراء؛
 حماية األمن الغعائي والتأكد من إمداد كافة السكان دون تمييز بالمواد الغعائية الالزمة؛
 تأمين المياه النظيفة ومست زما النظافة الصحية ل فئا الهشة؛
 توفير ح ول إبداعية تضمن استمرارية التع يم؛
 حفظ الكرامة اإلنسانية في كل الحاال  ،بما في علك أثناء توقيع العقوبا ع ى المخالفين لتع يما حظر التجول.
اختيار وسيلة التثقيف امكثر فعالية بحسب الفئة المستهدفة ،وتنويع الوسائل ال ُمستخدمة للتواصل مع السكان مثل وسائل اإلعًلم المتختتتلتفتة،
ووسائل التكنولوجيا الحديثة ،ووسائل التواصل االجتماعي.
تفرض أزمة كورونا قيودعا ع ى التنقل .بالتالي فإن استخدام وسائل اإلعالم والوسائل االلكترونية المخت فة تكون األنسب ل وصول لجميع فمئما
المجتمع وإحداث التوعية المنشودة بالفيروس .يُنصح باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المنخفضة التك فة (مثل وسائل التواصل االجتممماعمي
والتطبيقا مفتوحة المصدر وخاصية التع يم عن بعد  .)MOOCولضمان وصول التوعية ل قرى ول فئا التي ال تمت ك أجهزة تواصل حديثة،
يُمكن استخدام مكبرا الصو  /الميكروفونا والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير األجهزة الالزمة والتوصيل باإلنترن .
ا
طويًل واستمرارية في الجهود.
يتطلب تغيير المفاهيم والسلوكيات وقت اا
قد تؤدب أزمة فيروس كورونا المستجد إلى عرق ة مسيرة بناء المواطنة وثقافة الحقوق؛ حيث تكثر ممارسا الوصم والكراهية والتمييمز بميمن
األفراد في أوقا األزما  .بالتالي يجب ع ى الس طا المح ية التأكد من استخدام لغة تحث عم مى الموحمدة والمتمعماون واالنمدمماج فمي جممميمع
رسائ ها ورفض الممارسا التمييزية كافة .كما ع يها التأكد من وصول الخدما والرعاية الصحية ،خاصة االستثنائية منمهما ،لمكمافمة السمكمان
دون تمييز.
المتابعة والتقييم من خًلل مؤشرات كمية وكيفية محدّدة وقابلة للقياس أمر ضروري لتحسين امداء.
البد من متابعة التدابير المتخعة لمواجهة فيروس كورونا وتقييم مدى فعاليتها وتوثيق عم ية إدارة المدينة ل زمة بهمدف المتمعم ّمم ممن األخمطماء
والسعي لتحسين األداء.

صدر دليل المدن العربية لإلدماج الحضرب في عام  0202عن مكتب اليونسكو اإلق يمي ل ع وم في الدول العربية بالقاهرة ،والمركمز األوروبمي
ل تدريب والبحوث لحقوق اإلنسان والديمقراطية بغراتس ،وبالتعاون مع تحالف المدن العربيمة ضمد المعمنمصمريمة والمتممميميمز وكمراهميمة األجمانمب
والتعصب.

