
 

 

 االستجابة في المستوطنات الحضریة غیر
 الرسمیة

 هذه وثیقة توجیهیة لألشخاص الذین یعملون مع المجتمع المحلي في المستوطنات الحضریة غیر الرسمیة (تعرف أحیانًا بالعشوائیات
 أو مدن األكواخ أو األحیاء الفقیرة) أثناء استجابتهم لكوفید – 19.

 إبدأ بالعمل اآلن
 

  قم بإعداد األشخاص: بمجرد دخول الفیروس في حي فقیر، سینتشر بسرعة كبیرة.

 تبین األبحاث أن األحیاء الفقیرة تشهد انتشاًرا أسرع للفیروسات وذروة مبكرة  وبالتالي فإن المرافق الصحیة قد تصبح موبوءة
 بسرعة، ومن الضروري اتخاذ تدابیر إلبطاء انتشار الفیروس

 اتبع مبادئ الوقایة الرئیسیة
 هذه التدابیر الوقائیة الموصى بها متشابهة في جمیع أنحاء العالم ، ولكن یصعب تنفیذها في األحیاء الفقیرة والمستوطنات.

 قلل من التواصل االجتماعي مع اآلخرین ومارس التباعد االجتماعي  وابق على بعد مترین من األشخاص الذین یعانون●
 من السعال أو العطس.

 طبق النظافة الصحیة الجیدة، وخاصة غسل الیدین بانتظام ویفضل بالصابون.●

 ضع باعتبارك عزل أو حمایة األشخاص األكبر سًنا واألكثر ضعًفا، ولكن تأكد من أن هؤالء األشخاص یمكنهم الحصول●
 على نظام الدعم وإمدادات الغذاء والدواء.

 االحتیاجات الماسة في األحیاء الفقیرة، هي:

 الدعوة للتدخالت الخارجیة:  وقد یشمل ذلك تركیب محطات جدیدة لغسل الیدین وتحسین إمكانیة الحصول على الماء●
 النظیف والصابون، والحصول على معدات وقائیة بما في ذلك الكمامات الطبیة والقفازات.

 االقتصاد غیر الرسمي:  یجب أن یكون هناك توازن بین القیود وضمان عدم إلحاق األذى بسبل العیش ورفاه األشخاص.●

 الحیز المادي (الجسدي) المناسب:  هناك مشكلة كبیرة تتعلق باالكتظاظ وبالتالي فإنه یصعب االمتثال للتباعد الجسدي.●

 الوصول إلى المرافق الصحیة:  قد یكون الوصول إلى المرافق الصحیة قلیًال أو معدوًما، وهذه قضیة مهمة بالنسبة ألولئك●
 الذین یشعرون بالمرض.
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 موارد التنمیة طویلة األجل:  إذا لم تعترف الوكاالت بهذه الحاجة وتدمجها في تخطیط االستجابة، یمكن أن یضر ذلك بالثقة●
 بین الوكاالت والمجتمعات المحلیة وقد یساهم ذلك في "إرهاق االستجابة" ، حیث تختار المجتمعات عدم االنخراط في

 المشاریع ألنها ال ترى تغییًرا طویل األجل.

 
 یحتاج األشخاص إلى المعلومات وفهم للمخاطر التي یفرضها سیاقهم

عن● مختلف بشكل المرض هذا التعامل الناس من ُیطلب لماذا واشرح الوباء، هذا أهمیة حول التواصل في واضًحا                    كن
 األمراض المعدیة القاتلة األخرى التي تؤثر بالفعل على األحیاء الفقیرة.

 یجب أن تكون قنوات االتصال ثنائیة االتجاه (متبادلة):  یحتاج األشخاص لمعرفة أنه یتم االستماع إلیهم.●

 الرادیو ووسائل التواصل االجتماعي  هي منصات رئیسیة الستخدامها في نقل المعلومات المهمة.●

والمثقفین● المجتمعیین للقادة یمكن حیث الهواء على أو اإلنترنت على الروحیة األنشطة تیسیر الدینیین: القادة ودعم                  إشراك
 الموثوقین أن یقدموا رسائل الصحة العامة وأن یقاوموا التضلیل.

 

 اإلقرار بالقدرة المحلیة وتعبئتها

"ال دائما، تذكر تأثیرهم. ومستوى المجتمع في بهم بالموثوق واعیًا كن استجابتها، ملكیة المحلیة المجتمعات تمتلك أن                   یجب
 غنى عنا فیما یخصنا ".

 

 خذ بعین االعتبار ما یلي:

وتفاعل● اكتراث عدم إلى الشعب) الى المنظمات- -في المسؤولین (من أسفل إلى أعلى من السیطرة تؤدي أن                   یمكن
 المجتمع.

 قم بإشراك المجتمع  لتتأكد أن استجابتك تأخذ في االعتبار التعقیدات الفریدة التي ینطوي علیها هذا السیاق المحدد.●

كیفیة● تعلم إلى وستحتاج رسمیة غیر هذه تكون قد محلًیا: الموثوقة القرار صنع وهیاكل المعلومات بقنوات درایة على                    كن
   العمل معها1.

 تعزیز العالقات الجیدة مع الحكومة (المحلیة) التي تتحكم في الوصول إلى البنیة التحتیة.●

 

___________________________ 

 العلوم االجتماعیة في العمل اإلنساني-  "االعتبارات الرئیسیة: كوفید -19- في المستوطنات الحضریة غیر الرسمیة "

 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15185/SSHAP_COVID-19_Key_Considerations_Informal_Settlements_final.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15185/SSHAP_COVID-19_Key_Considerations_Informal_Settlements_final.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15185/SSHAP_COVID-19_Key_Considerations_Informal_Settlements_final.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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المحلیة● المنظمات تكون أن المرجح ومن المحلي، المجتمع مجموعات مع بالتعاون أو خالل من تدخل أي یتم أن                    یجب
والمادیة االجتماعیة والموارد والمباني المحلیة الجغرافیا حول للمعلومات جیدة مصادر الذاتیة المساعدة              ومجموعات

 واالقتصادیة الجزئیة.

 یفهم السكان المحلیون ما للتدابیر من آثار محتملة وثقافیة، اطلب األفكار والقیادة المحلیة من أجل:●

 تكییف ممارسات التباعد الجسدي مع السیاق المحلي، حیث قد یحتاج ذلك إلى قسم من المجتمع ولیس بشكل○
 فردي أو بواسطة أسرة معینة

 تكییف المرافق المحلیة الستخدامها كعیادات/ مناطق للحجر الصحي○

 تنظیم األشخاص لتنفیذ التدابیر وآلیات الدعم.○

 


