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Today, the management of the spread of the Coronavirus crisis is one of the main
challenges in the world and it is one of increasing importance due to the widespread spread
of the epidemic and its negative repercussions on local communities around the world,
which put local administrations on the front lines to address the pandemic and take the
lead in mitigating its effects. The article attempts to develop a theoretical and applied
model to manage the crisis of the outbreak of the Coronavirus in urban areas by monitoring
and analyzing the forms of local administrations' response to the pandemic and mitigating
its negative repercussions on local communities and the health of the population. The
article is also considered a scientific contribution learned from global experiences in
pandemic management by formulating a scientific methodology in the form of urban
strategies and clarifying their direct objectives, stages of work, and their application
methods at the urban level to serve as a base on which local administrations rely in their
work to reach the recovery stage.
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 وآلياتها التطبيقية،صياغة منهجية علمية على شكل استراتيجيات حضرية وتوضيح أهدافها المباشرة ومراحل عملها
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.على المستوى الحضري لتكون بمثابة قاعدة تستند عليها اإلدارات المحلية في عملها وصوالً إلى مرحلة التعافي
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 .1المقدمة:

تعتبر إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا إحدى التحديات الرئيسية في العالم اليوم ،وذات أهمية متزايدة نظ اًر لالنتشار الواسع للوباء وتداعياته

السلبية على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم ،األمر الذي وضع اإلدارات المحلية في الخطوط األمامية للتصدي للجائحة وتولي
زمام المبادرة في التخفيف من أثارها .حيث قامت اإلدارات المحلية في العديد من المدن باتخاذ مجموعة كبيرة من الق اررات واإلجراءات

المختلفة في إطار سعيها إلدارة أزمة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليها ،وذلك استناداً إلى صالحياتها وامتيازاتها المحلية من جهة واعتماداً

على مواردها وإمكانياتها وقدرتها على التواصل مع السكان من جهة ثانية ،ويعد رصد وتحليل هذه المساعي أم اًر ضرورياً لالستفادة منها في
التعامل بشكل أفضل مع الجائحة ،وذلك في ظل الحاجة إلى وجود استراتيجيات حضرية متكاملة تكون بمثابة قاعدة تستند عليها اإلدارات

المحلية في عملها إلدارة أزمة تفشي فيروس كورونا وتجاوز تداعياتها السلبية على المجتمعات المحلية وصوالً إلى مرحلة التعافي من الوباء.
 .2إشكالية البحث:

 تعدد أشكال استجابة اإلدارات المحلية النتشار فيروس كورونا ،وضرورة االستفادة منها في التعامل بشكل أفضل مع الجائحة.-

الحاجة إلى وجود إطار عمل يعد صيغة قابلة للتنفيذ ويستند إلى استراتيجيات حضرية متكاملة إلدارة أزمة تفشي فيروس كورونا
وتجاوز تداعياتها السلبية نحو الوصول إلى مرحلة التعافي.

 .3مبررات البحث وأهدافه:
 -إبراز دور اإلدارات المحلية في التصدي النتشار فيروس كورونا.

 رصد وتحليل أشكال استجابة اإلدارات المحلية في العديد من المدن النتشار فيروس كورونا.-

الوصول إلى استراتيجيات حضرية متكاملة تشكل خطة عمل إلدارة أزمة تفشي فيروس كورونا والتخفيف من تداعياتها ،مع تحديد

األهداف المباشرة لكل من هذه االستراتيجيات ومراحل عملها وآلياتها التطبيقية على المستوى الحضري.

 .4أهمية البحث والجديد فيه:
تأتي أهمية البحث من خالل إبراز دور اإلدارات المحلية كأداة مساعدة وفعالة في التصدي النتشار فيروس كورونا ،باإلضافة إلى كونه

يتناول أشكال استجابة اإلدارات المحلية للجائحة حول العالم ،والتي تعتبر دروساً مستفادة يمكن أن تساعد مستقبالً في التعامل بشكل أفضل
مع الجائحة ،كما أن البحث يطرح إطار عمل يستند إلى استراتيجيات حضرية متكاملة إلدارة أزمة تفشي فيروس كورونا وتجاوز تداعياتها

السلبية لتكون بمثابة قاعدة تستند عليها اإلدارات المحلية في عملها وصوالً إلى مرحلة التعافي من الوباء.
 .5منهجية البحث:

يعتمد البحث على المنهج التحليلي من خالل رصد وتحليل أشكال استجابة اإلدارات المحلية في العديد من المدن للجائحة ثم استخالص

االستراتيجيات الحضرية إلدارة أزمة تفشي فيروس كورونا وتحديد األهداف المباشرة لكل منها ومراحل عملها وآلياتها التطبيقية انتهاء بالنتائج
والتوصيات.
 .6التعريف بأزمة تفشي فيروس كورونا:

تعرف أزمة تفشي فيروس كورونا أو "جائحة فيروس كورونا  "20–2019أو "جائحة كوفيد "19-والمعروفة أيضاً باسم جائحة فيروس

كورونا ،بأنها جائحة عالمية مستمرة حالياً لمرض فيروس كورونا  ،" COVID-19" 2019سببها "فيروس كورونا "2-المرتبط بالمتالزمة
تفشى المرض للمرة األولى في
التنفسية الحادة الشديدة "ّ )2020 ،World Health Organization( ." SARS-CoV-2

رسميا في 30
مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر كانون األول عام 2019م (Huang, et al., 2020).أعلنت منظمة الصحة العالمية
ً
كانون الثاني من عام 2020م أن تفشي الفيروس ُيشكل حالة طوارئ صحية عامة ،وأكدت تحول تفشي المرض إلى جائحة بتاريخ  11أذار

2020م (World Health Organization, 2020) .ينتقل الفيروس بالدرجة األولى عند المخالطة اللصيقة بين األفراد ،وغالباً عبر الرذاذ

والقطيرات التنفسية الناتجة عن السعال أو العطاس أو التحدث ،وقد ُيصاب األفراد بالفيروس نتيجة لمس العينين أو الفم او األنف بعد لمس
سطح ملوث بالفيروس .تبلغ قابلية العدوى ذروتها خالل األيام الثالثة األولى بعد ظهور األعراض ،مع إمكانية انتقال المرض قبل ظهورها
25
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عبر المرضى الذين ال تظهر عليهم األعراض (Wikipedia, 2020).تتضمن األعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال واإلعياء وضيق
كال
النفس وفقدان حاستي الشم والتذوق )Centers for Disease Control and Prevention,2020( .قد تشمل قائمة المضاعفات ً

من ذات الرئة ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة )Centers for Disease Control and Prevention, 2020( .تتراوح المدة الزمنية
الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية األعراض من يومين وحتى ( )14يوماً (Velavan & Meyer, 2020) ،بمعدل وسطي يبلغ خمسة

أيام .تشمل التوصيات الطبية الوقائية غسل اليدين ،وتغطية الفم عند السعال ،والمحافظة على مسافة كافية بين األفراد ،وارتداء أقنعة الوجه
المشتبه بإصابتهم مع عزلهم ذاتياً (NewZealand Government, 2020).وقد
الطبية "الكمامات" في األماكن العامة ،ومراقبة األشخاص ُ
تسبب الوباء بأضرار اجتماعية واقتصادية عالمية كبيرة (The New York Times, 2020)،مما دعا الحكومات واإلدارات المختلفة حول
العالم إلى القيام بإجراءات عديدة بهدف إدارة الجائحة والتخفيف من أضرارها.
 .7أشكال استجابة اإلدارات المحلية النتشار فيروس كورونا:

قامت اإلدارات المحلية في العديد من مدن العالم باتخاذ مجموعة كبيرة من الق اررات واإلجراءات المختلفة في إطار سعيها إلدارة أزمة

تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليها ،وذلك استنادا إلى صالحياتها وامتيازاتها المحلية من جهة ،واعتماداً على مواردها وإمكانياتها وقدرتها
على التواصل مع السكان من جهة ثانية ،وفيما يلي رصد وتحليل ألشكال استجابة اإلدارات المحلية للجائحة:

 .1-7فرض التباعد المكاني:

يقصد بالتباعد المكاني بأنه جملة من اإلجراءات غير الدوائية غرضها إبطاء أو إيقاف انتشار المرض المعدي ،وقد تتراوح تلك اإلجراءات

في صرامتها من العمل عن بعد إلى فرض حظر تجوال على جميع السكان باستثناء العاملين في القطاع الصحي)Wikipedia, 2020( .
وقد عرفت منظمة الصحة العالمية " "WHOالتباعد المكاني بأنه الحفاظ على مسافة ال تقل عن ذراع عن اآلخرين باإلضافة إلى الحد من
عرفه مركز السيطرة على األمراض والوقاية " "CDCعلى أنه مجموعة من طرق خفض التواتر والتقارب واالتصال
التجمعات البشرية .كما ّ
وعرفه المركز أيضاً خالل انتشار فيروس كورونا بين عامي 2019م و2020م
بين السكان من أجل تقليل خطر انتقال المرض المعديّ ،
على أنه البقاء خارج نطاق التجمعات البشرية والحفاظ على المسافة ال تقل عن ستة أقدام أو مترين عن اآلخرين)CDC, 2020( .

وقد لجأت اإلدارات المحلية في العالم إلى تطبيق إجراءات مختلفة لتحقيق التباعد المكاني كاستجابة فورية في المراحل األولى النتشار
فيروس كورونا ،حيث ألغت معظم اإلدارات المحلية التجمعات البشرية الكبيرة أو قامت بتأجيلها ،مثل حكومة مدينة أوستن " "Austinاألمريكية
التي ألغت مهرجان " "South by Southwestوهو مهرجان لألفالم والموسيقى يقام خالل شهر آذار من كل عام ويجذب أكثر من أربعمائة
ألف شخص سنوياً (Mayor of Austin, 2020) ،وكذلك قامت حكومة مدينة طوكيو في اليابان بإلغاء دورة األلعاب األولمبية التي من
المفترض أن تقام فيها خالل صيف 2020م .كما قامت العديد من اإلدارات المحلية بإغالق جميع الحدائق والفراغات الحضرية ،وتعد مدينة
ميالنو في إيطاليا ومدينة باريس في فرنسا من أوائل المدن التي قامت بمثل هذا اإلجراء بقصد الحد من التجمعات البشرية(The New .
) York Times, 2020وباإلضافة إلى ذلك اتخذت معظم اإلدارات المحلية عدة قرارات بتعليق األنشطة الترفيهية واالجتماعية والثقافية،
وإغالق المرافق الثقافية كالمتاحف وقاعات الحفالت الموسيقية ودور السينما ،مثل حكومة بوينس آيرس في األرجنتين التي قامت بتعليق هذه

األنشطة وإغالق مراكزها لفترة أولية مدتها شهر واحد قابلة للتمديد (Buenos Aires Ciudad, 2020) .كما اشتملت استجابة اإلدارات
المحلية الفورية النتشار فيروس كورونا على إعادة جدولة الفصول الدراسية وتأجيل االمتحانات ،وتشجيع التعلم عبر اإلنترنت وتوفير التطبيقات

التعليمية مجاناً ،حيث وجهت حكومة مدينة فوكوكا " "Fukuokaفي اليابان بتقديم أفالم تعليمية للتالميذ الذين بقوا في المنزل بسبب إغالق
المدارس العامة (Fukuoka City Website, 2020)،كما أنشأت حكومة مدينة موسكو في روسيا "مدرسة موسكو اإللكترونية" حتى
يتمكن الطالب من متابعة دراستهم عبر اإلنترنت(Moscow Mayor official website, 2020) .
وبعد بضعة أشهر من اإلغالق طورت معظم اإلدارات المحلية خططاً للخروج من اإلغالق ،حيث اعتمدت معظم اإلدارات المحلية على

نهج تدريجي تم بموجبه تخفيف القيود على التجمعات البشرية واستئناف األنشطة االقتصادية وذلك تبعاً ألرقام اإلصابات ،ففي المدن الفرنسية

تم إعداد مخ طط وتحديثه باستمرار يوضح تصنيف المناطق على أساس انتشار الفيروس والضغط على المستشفيات باستخدام ثالثة ألوان
26
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وهي األحمر والبرتقالي واألخضر ،ويشار للمناطق األكثر انتشا اًر للفيروس باللون األحمر حيث يزداد الضغط على المستشفيات ،في حين
يشار للمناطق األقل انتشا اًر للفيروس باللون األخضر والتي يتم فيها تخفيف قيود اإلغالق بحذر ،ويخصص اللون البرتقالي للمناطق ذات
االنتشار المتوسط للفيروس .أما في أغلب المدن النمساوية فقد تم تخفيف القيود المفروضة تدريجياً من خالل السماح بإعادة فتح الشركات

الصغيرة في البداية وتبعها إعادة فت ح المتاجر ،وبعد ذلك تم السماح بإعادة فتح المطاعم وحدائق الحيوان والمتاحف والمرافق الترفيهية
وحمامات السباحة والمعالم السياحية .وباإلضافة إلى ذلك كما قامت العديد من اإلدارات المحلية في المدن بتوزيع وسائل الوقاية مثل أقنعة

الوجه تزامناً مع إجراءات تخفيف القيود ،ففي المدن اإلسبانية والفرنسية أصبح ارتداء أقنعة الوجه إلزامياً ،ولدعم ذلك قامت اإلدارة المحلية
في مدينة مدريد في إسبانيا في توزيع األقنعة على النقاط الرئيسية التي تمر بها وسائل النقل العام (Diego, Sara, 2020) ،وقامت حكومة

مدينة باريس في فرنسا بتوزيع أقنعة الوجه على السكان عبر الصيدليات (Alimi, Henry, & Robine, 2020) .وفي إطار تخفيف القيود
والخروج من حالة اإلغالق اتخذت العديد من اإلدارات المحلية ق اررات بإعادة فتح المدارس مع التشديد على تدابير الوقاية والنظافة الشخصية،
حيث أعيد فتح المدارس جزئياً في المدن اإلسبانية اعتبا اًر من  26أيار  ،2019وهو ما يتماشى مع قرار مماثل في إيطاليا(BBC, 2020).

وفي  15نيسان 2019م أصبحت الدنمارك أول دولة غربية تعيد فتح مدارسها االبتدائية مع اتخاذ عدة تدابير للحد من انتشار العدوى مثل

عدم السماح لآلباء بالدخول إلى المدارس ،وعدم تجمع المدرسين في غرفة واحدة ،وأن يكون التباعد بين التالميذ ال يقل عن مترين وأن يكون

لكل طفل مقعد خاص به(Kingsley, 2020).
.2-7

إعادة هيكلة أنماط العمل:

أحدث الوباء تغير جذري في أنماط عمل السكان ،فقد أجبر الوباء الشركات واإلدارات المحلية على تبني سياسات عمل خاصة تهدف

إلى تجنب التجمعات البشرية الكبيرة في مكاتب العمل ووسائل النقل العام ،ففي المرحلة األولى من الجائحة وأثناء فرض إجراءات التباعد
المكاني ،شجعت ا لعديد من اإلدارات المحلية السكان على العمل من المنزل ،ومنها حكومة مدينة ميالنو اإليطالية التي شجعت على ذلك
قبيل فرض إجراءات التباعد المكاني (Yes Milano, 2020) .وفي مدينة سان خوسيه في الواليات المتحدة تم تشجيع موظفي البلدية على
العمل عن بعد ليكونوا قدوة لباقي سكان المدينة (City of San Jose Website, 2020).كما طبقت إدارات محلية أخرى نظام ساعات

العمل المرنة أو المتناوبة ،وكانت حكومة مدينة ريو دي جانيرو في الب ارزيل من األوائل الذين طبقوا ذلك ،حيث أصبح يبدأ دوام العاملين في

القطاع الصناعي في السادسة صباحاً ،وفي القطاع التجاري يبدأ الساعة الثامنة صباحاً  ،وفي قطاع الخدمات الساعة العاشرة صباحاً ،أما
القطاع العام في المدينة فقد تبنى مبدأ العمل في المنزل ،وكل ذلك بهدف تجنب االزدحام في وسائل النقل (Rio de Janeiro City Hall,

) 2020ومن اإلجراءات األخرى التي اتخذتها اإلدارات المحلية أيضاً هو تقديم الدعم الالزم للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للعمل عن
بعد وبمرونة ،حيث شجعت حكومة مدينة طوكيو الشركات الخاصة على اعتماد ساعات عمل مرنة ،وقامت بإجراءات محددة لدعم الشركات

الصغيرة والمتوسطة للقيام بهذا التحول ومنها تقديم المساعدات المالية إلدخال المعدات والبرمجيات الالزمة للعمل عن بعد(Tokyo .

) Metropolitan Government, 2020وفي مدينة براغا " " Bragaفي البرتغال نظمت وكالة التنمية االقتصادية التابعة لحكومة المدينة
ندوة عبر اإلنترنت لمساعدة الشركات الصغيرة على تعزيز المهارات الرقمية ،مثل التجارة اإللكترونية والعمل عن بعد وإقامة االجتماعات
باستخدام تقنية الفيديو ،كما قامت الوكالة بتقدم استشارات مجانية للشركات التجارية حول الموضوعات الرقمية .وبالتزامن مع كل تلك

اإلجراءات لجأت معظم اإلدارات المحلية إلى تطبيق فحوصات السالمة في العمل ،مثل حكومة مدينة موسكو التي فرضت قياس درجات

ح اررة الموظفين في أماكن العمل ومنع األشخاص الذين تظهر عليهم عالمات المرض مثل الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس من القدوم
إلى العمل ،وتحويلهم إلى العالج طبي(Moscow Mayor official website, 2020).
وفي فترة تخفيف قيود التباعد المكاني حذرت منظمة العمل الدولية من أن المدن ستكون معرضة لخطر حدوث انتعاش في أعداد
المصابين في حال عدم تطبيق إجراءات رقابية تضمن أن أماكن العمل تفي بمعايير الصحة والسالمة(International Labour .

) Organization, 2020ولذلك أوصت العديد من اإلدارات المحلية مختلف الشركات والقطاعات على استمرار العمل عن بعد عندما يكون
ذلك ممكناً ،وفي حاالت أخرى أوصت باعتماد ساعات عمل متناوبة لمنع التنقالت المزدحمة والتجمعات في أماكن العمل(BBC, 2020).
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ومن األمثلة على ذلك البرنامج الذي تم اعتماده في إقليم إيل دو فرانس في فرنسا بالتشاركية بين اإلدارة المحلية والشركات التجارية والسكان
وقطاع النقل العام ،وينص البرنامج على تنظيم أوقات الوصول والمغادرة في الشركات وفقا فترات متناوبة(Cabot, 2020).
.3-7

االستمرار بتقديم الخدمات العامة المحلية:

سعت معظم اإلدارات المحلية في العالم خالل أزمة تفشي فيروس كورونا إلى حصول السكان على الخدمات األساسية ،وال سيما خدمات

الصرف الصحي واإلمداد بالمياه ،وفي هذا السياق وافقت العديد من اإلدارات المحلية على تعليق عمليات إيقاف اإلمداد للسكان غير القادرين
على دفع فواتيرهم ،ففي مدينة ديترويت "  "Detroitفي الواليات المتحدة تم إعادة خدمات المياه مؤقتًا إلى آالف األسر التي كانت مقطوعة
سابقاً بسبب الفواتير غير المسددة (Lakhani, 2020).كما سعت حكومة مدينة ليما في البيرو أيضاً إلى ضمان توفير مياه الشرب ألكثر
المناطق ضعفاً في المدينة وذلك من خالل توصيل عشرات الصهاريج من مياه الشرب إليهم (Municipality of Lima, 2020).وقد

ترافق هذا اإلجراء مع إلغاء رسوم المياه والصرف الصحي أو إعفاء جزئي من قيمتها في العديد من المدن ،حيث ألغت حكومة مدينة ألو ار

في إسبانيا رسوم المياه خالل أزمة انتشار فيروس كورونا للشركات المغلقة بسبب الحظر (Twenty Minutes, 2020) .وفي البرتغال
أعفت حكومة مدينة براغا جميع السكان من رسوم المياه والصرف الصحي (Municipality of Braga, 2020)،في حين قدمت حكومة

إعفاء جزئياً من رسوم المياه والصرف الصحي للشركات التي تم إغالقها كلياً أو جزئياً والتي توقفت أنشطتها وانخفض حجم
مدينة بورتو
ً
أعمالها خالل األزمة(Porto, 2020).
ومن الخدمات األساسية التي سعت اإلدارات المحلية أيضاً إلى االستمرار في تقديمها خالل أزمة تفشي فيروس كورونا هي جمع النفايات

الصلبة ،حيث أوصت العديد من وكاالت الصحة العامة بضرورة جميع النفايات التي كانت على اتصال بأي فرد معزول ذاتياً وربطها لمنع

انتشار الفيروس (ACR Plus, 2020) .ففي مدينة ليما في البيرو تم جمع النفايات الصلبة باستمرار من جميع أنحاء المدينة خالل فترة
اإلغالق وبعدها (Municipality of Lima, 2020).في حين قدمت مؤسسة إدارة المياه والنفايات الصلبة في مدينة براغا في البرتغال
إعفاء بنسبة  %25لجميع العمالء التجاريين األخرين.
إعفاء كامالً عن رسوم جمع النفايات الصلبة للشركات الصغيرة فقط ،وقدمت
ً
ً
)(Municipality of Braga, 2020
 .4-7التوعية والتواصل المحلي:

في المراحل األولى من انتشار فيروس كورونا طورت العديد من اإلدارات المحلية أساليب مبتكرة من أجل التواصل مع السكان وتلبية

احتياجاتهم اليومية ومشاركتهم أحدث المعلومات المستجدة حول الوباء ،وتوعيتهم بالقضايا الصحية المستجدة ،حيث لجأت العديد من اإلدارات
المحلية إ لى إنشاء منصات رقمية متاحة للسكان تتعلق باستجابة المدن للوباء المستجد وتطوره ،ومن األمثلة على ذلك حكومة مدينة طوكيو

في اليابان التي أنشأت قاعدة بيانات عامة يتم تحديثها بشكل دوري وتوضح حالة تفشي فيروس كورونا في المدينة من حيث عدد األشخاص

المصابين وحالتهم وأماكن تواجدهم (Tokyo Metropolitan Government, 2020).كما قامت حكومة مدينة ترينتو اإليطالية بتصميم
تطبيق الكتروني حكومي يعرض جميع اإلرشادات والق اررات التي تصدرها إدارة المدينة فيما يتعلق بفيروس كورونا(Trecovid Apss .
) Website, 2020وأطلقت حكومة مدينة فانكوفر في كندا منصة عبر اإلنترنت إلعالم السكان بشكل استجابة المدينة النتشار فيروس
كورونا حيث تعرض هذه المنصة موجز سريع عن جميع خدمات المدينة ،وتقدم معلومات حول القواعد واإلرشادات الضرورية لتفادي انتشار

الوباء ،وتطورات حركة المرور والنقل خالل األزمة(City of Vancouver, 2020).
وفي السياق ذاته قامت العديد من اإلدارات المحلية بحمالت توعية باستخدام وسائل التواصل المختلفة وبشكل يضمن أوسع توعية

مجتمعية ممكنة ،حيث قامت حكومة مدينة سان فرانسيسكو في الواليات المتحدة بتصميم ونشر إعالنات بصرية وبلغات متعددة ،قدمت من

خاللها نصائح حول الوقاية من فيروس كورونا (San Francisco Department of Public Health, 2020)،وفي مدينة سيدني في
أستراليا تم توزيع منشورات تضم معلومات حول تفادي انتشار الوباء ،وذلك عبر مراكز الرعاية االجتماعية والمكتبات ومراكز رعاية األطفال
بالمدينة (City of Sydney, 2020) .وقامت حكومة مدينة مونتريال في كندا بحملة توعية لنشر المعلومات األساسية حول آلية حصول
السكان على المساعدات الحكومية خالل األزمة ،وقامت أيضاً ببث تعليمات الوقاية من الفيروس على شكل رسائل مسجلة وبلغات متعددة
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عبر محطات اإلذاعة المختلفة ،كما أنشأت حك ومة مدينة أثينا في اليونان محطة إذاعية محلية من أجل البث المستمر للمعلومات والرسائل
الصحية الوقائية ،وبثماني لغات غير اللغة اليونانية .وأنشأت بلديو مدينة رافينا اإليطالية مقاطع فيديو بست لغات توضح إرشادات عامة

حول الوقاية من الفيروس ،وقامت بترجمتها إلى أربع عشرة لغة أخرى(Integrazione Migranti, 2020) .
 .5-7دعم الفئات االجتماعية الضعيفة:

اتخذت معظم اإلدارات المحلية خالل أزمة انتشار فيروس كورونا عدة إجراءات بهدف التخفيف من تأثير األزمة على الفئات االجتماعية

الضعيفة والتي تأثرت على المستوى الجسدي واالقتصادي بشكل أكبر من غيرها ،وتشمل تلك الفئات االجتماعية الضعيفة األشخاص الذين

ال مأوى لهم ،والمهاجرين والالجئين ،وكبار السن ،والعمال أصحاب األجور المنخفضة .ومن تلك اإلجراءات توفير المالجئ والخدمات
والسلع األساسية لألشخاص الذين ال مأوى لهم ،ففي مدينة نيويورك في الواليات المتحدة تم نقل ما يقارب ستة آالف شخص ليس لهم مأوى
إلى غرف الفنادق (Black, 2020)،وفي والية كاليفورنيا وضعت الحكومة خطة إلتاحة غرف فندقية ألكثر من خمسين ألف شخص.

) (CBS News, 2020وفي تورنتو في كندا أنشأت الحكومة مرك اًز مؤقتاً لحجر األشخاص الذين ليس لديهم مأوى لحين صدور نتائج

فحصهم الطبي فيما يتعلق بفيروس كورونا ،وخصصت غرفاً فندقية لمن ثبتت إصابته بالفيروس واحتاج إلى عزل صحي لمدة أربعة عشر

يوماً (Patton, 2020).كما قدمت حكومة المملكة المتحدة منحاً مالية للحكومات الحضرية واإلدارات المحلية فيها من أجل توفير المأوى
لألشخاص الذي ال مأوى لهم ،وهذه المبادرة وفرت الرعاية ألكثر من  ٪90منهم.

وقد أثرت األزمة أيضاً في تفاقم وضع المهاجرين والالجئين في العالم ،والذين بلغ عددهم ( )25.9مليون شخص خارج حدود دولهم،
و( )41.3مليون شخص داخل حدود دولهم (McAuliffe & Bauloz, 2020)،حيث أدى حظر التنقل وإغالق الحدود إلى تردي ظروفهم
المعيشية .وقد شملت االجراءات الموجهة بشكل خاص للمهاجرين والالجئين تأمين وصولهم إلى الخدمات العامة ،ففي مدينة نيويورك في
الواليات المتحدة تم إصدار بطاقات شخصية لجميع المهاجرين بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم ،وذلك بهدف تأمين وصولهم إلى
الخدمات والمساعدات المتنوعة التي تقدمها المدينة .كما شملت اإلجراءات أيضاً تأمين السكن للمهاجرين والالجئين ،ففي مدينة دوسلدورف

في ألمانيا تم إسكان العديد من الالجئين في تجمعات سكنية مؤقتة (Landeshauptstadt Dusseldorf, 2020)،وفي ألمانيا أيضاً
أنشأت مدينة شتوتغارت أكثر من ثالثمائة مركز إيواء كان الالجئون والمهاجرون من بين أوائل المستفيدين منها(Schulcz, 2020).

وباإلضافة إلى ذلك عملت بعض اإلدارات المحلية على الحد من التأثير االقتصادي للوباء على الالجئين والمهاجرين ،حيث أعلنت حكومة
مدينة نيويورك في الواليات المتحدة عن إقامة شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني إلنشاء برنامج اإلغاثة الطارئة للمهاجرين خالل أزمة
انتشار فيروس كورونا.
وفي سياق دعم الفئات االجتماعية الضعيفة قامت اإلدارات المحلية بالعديد من اإلجراءات التي تستهدف فئة كبار السن والتي تعتبر من
بين أكثر الفئات االجتماعية الضعيفة عرضة للوباء ،ومن تلك اإلجراءات تقديم الدعم الطبي الالزم لكبار السن ورعايتهم وتكييف األنشطة

التجارية مع احتياجاتهم ،حيث قامت حكومة سان خوسيه في الواليات المتحدة بتحديد األفراد الذين تزيد أعمارهم عن ( )50عاماً والذين
يعانون من حاالت مرضية مزمنة ،وتقديم الرعاية الطبية الخاصة (City of San Jose Website, 2020).وفي مدينة فيينا في النمسا
حولت حكومة المدينة صالة المعارض العامة إلى مركز لتقديم الطعام والرعاية الطبية األساسية لألشخاص كبار السن الذين يجدون صعوبة

في رعاية أنفسهم في المنزل والذين أصيبوا بالفيروس وظهرت عليهم أعراض خفيفة وال تستدعي حالتهم الذهاب إلى المستشفىStadt ( .
 )2020 ،Wienوفي مدينة بلباو في إسبانيا تم الطلب من السكان كبار السن االتصال بمراكز الرعاية االجتماعية في المدينة في حال
وجدوا صعوبة في الحصول على احتياجاتهم األساسية (Bilbao, 2020).وفي معظم المدن الفرنسية منعت جميع الزيارات إلى دور رعاية

المسنين ،وتم إغالق أماكن الطعام المخصصة لهم مع تفعيل خدمة تقديم وتوصيل وجبات الطعام مباشرة لهم (Toulouse, 2020).وذلك
اإلجراء ترافق مع قيام البلديات الفرنسية باتصاالت أسبوعية بالسكان الذين تزيد أعمارهم عن ( )65عاماً ويقطنون بمنازلهم الخاصة بهدف

تلبية احتياجهم وتقديم الدعم األساسي لهم )Garcia, 2020( .وفي مدينة ريكيافيك في أيسلندا فتحت العديد من المتاجر أبوابها قبل ساعة
واحدة من موعدها ،وخصصتها لكبار السن .كما قامت بلدية سلطان بيلي في تركيا بخدمات مجانية لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن

( )65عاماً ،مثل توصيل وجبات الطعام لهم مرتين يومياً وتعقيم منازلهم وتوفير أدويتهم )Sultanbeyli Belediyesi, 2020( .وأنشأت
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حكومة مدينة بوينس آيرس في األرجنتين منظمة تطوعية تهدف إلى التعرف على احتياجات كبار السن عبر الهاتف من خالل المكالمات
اليومية ،ومساعدتهم في تأمين الطعام والدواء.
وباإلضافة إلى ذلك حملت أزمة انتشار فيروس كورونا أيضا أثا اًر صحية واقتصادية ،وخاصة على العمال أصحاب األجور المنخفضة
الذين ال يملكون القدرة على تحمل انخفاض الدخل بسبب االغالق أو تحمل تكاليف الرعاية الصحية .وقد سعت العديد من اإلدارات المحلية
إلى التخفيف من معاناتهم من خالل إج ارءات مختلفة ومنها إصدار تسهيالت لدفع إيجارات وأقساط المنازل مع ضمان استمرار بقائهم في

المنازل ،حيث قدمت حكومة مدينة نيو أورلينز في الواليات المتحدة منحة مالية للمساعدة في اإليجار لألسر ذات الدخل المنخفض ،وفي
الواليات المتحدة أيضاً أعلنت حكومة سان فرانسيسكو عن وقف عمليات اإلخالء السكنية المتعلقة بالتخلف عن تسديد المبالغ المالية المتعلقة
بإيجارات المنازل بسبب فقدان الدخل الناتج عن إغالق الشركات والمصانع خالل أزمة تفشي فيروس كوروناCity and County of ( .

 )San Francisco, 2020كما عّلق مجلس مدينة سينت ار " "Sintraفي البرتغال جباية أقساط المساكن االجتماعي والجمعيات السكنية.

( )Sintra City Hall, 2020وبمثال مشابه أصدرت مدينة لشبونة في البرتغال ق ار اًر بإيقاف جباية هذه أقساط المساكن الحكومية على أن

يتم تحصيلها خالل  18شه اًر بعد تاريخ القرار وبدون فوائد وغرامات )Lisbon City Hall, 2020( .وباإلضافة إلى ذلك قامت العديد من

اإلدارات المحلية بتقديم مساعدات مالية واجتماعية للعمال أصحاب األجور المنخفضة مع ضمان احتفاظهم بوظائفهم ،حيث قدمت حكومة

مدينة شيكاغو في الواليات المتحدة ق ار اًر بوقف إنهاء عقود العمال الذين يمتثلون ألوامر البقاء في المنزل أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا.

( )JD Supra, 2020وعملت حكومة مدينة نيويورك في الواليات المتحدة على ضبط أسعار المنتجات واالحتياجات األساسية ومنع زيادة
أسعارها بشكل كبير ،وذلك بهدف ضمان إمكانية وصولها إلى ذوي الدخل المنخفض )City of New York, 2020( .كما وسعت حكومة

مدينة لشبونة في البرتغال شريحة المستفيدين من صندوق الطوارئ االجتماعية لديها خالل أزمة تفشي فيروس كورونا ليشمل العمال أصحاب

األجور المنخفضة )Lisbon City Hall, 2020( .وقدمت حكومة مدينة باريس في فرنسا مساعدات مالية استثنائية لألسر ذوي الدخل
المحدود وتجاوز عدد المستفيدين من هذه المساعدات ( )28,500أسرة(Henry, Paris releases 3.5 million euros in aid for .

)the poorest families, 2020
.6-7

إعادة هيكلة أنماط التنقل:

ترافقت اإلجراء ات الرامية إلى إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا مع إعادة تنظيم خدمات النقل وتعقيم وسائطه المختلفة في معظم مدن

العالم ففي المرحلة األولى من الوباء تحركت العديد من اإلدارات المحلية تدريجياً نحو تخفيض خدمات النقل وتعقيم جميع وسائل النقل،

وحث األفراد على الحد من تنقالتهم إال في حاالت الضرورة ،ألن المسافة الضئيلة بين الركاب في وسائل النقل العام تلعب دو اًر رئيسياً في

انتشار فيروس كورونا ،ففي مدينة سان فرانسيسكو في الواليات المتحدة احتوت محطات النقل العام والمركبات على معقمات متاحة للركاب

يتم تنظيفها بشكل متكرر )San Francisco Department of Public Health, 2020( .وفي إيطاليا خضعت جميع القوارب النهرية
في مدينة البندقية للتعقيم في المرحلة المبكرة من الوباء ،كما قامت حكومة مدينة نابولي بتنظيف وتعقيم حجرات الركاب في القطارات
والحافالت (The municipality of Naples, 2020).ومنذ بداية الوباء لجأت معظم اإلدارات المحلية إلى إطالق مرافق فحص متنقلة،
حيث أطلقت حكومة مدينة دايجو في كوريا مرافق اختبار فيروس كورونا متنقلة لمواكبة االرتفاع السريع في الطلب على االختبارات حيث

تسمح هذه المرافق بفحص المواطنين مباشرة في سياراتهم(Henry , A drive corona screening center opens at the 17th .
أمانا
) century town hall, 2020وقد طبقت هذه التجربة أيضاً في مدينة باريس ،ويعد إجراء اختبار في السيارة أسرع بكثير وأكثر ً
للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية من زيارة المستشفى أو المركز الصحي.

وفي إطار تخفيف القيود وكجزء من إدارة الحركة المرورية أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا لجأت العديد من اإلدارات المحلية إلى تنفيذ
بنية تحتية سريعة تضمن التباعد الجسدي لمساعدة السكان على التنقل بأمان وكفاءة ،والوصول إلى السلع والخدمات األساسية ،ومنها إنشاء
مسارات مخصصة لركوب الدراجات أو المشي ،حيث قامت حكومة مدينة نيويورك في الواليات المتحدة بتنفيذ ( )100ميل من مسارات

ركوب الدراجات والمشي خالل أزمة فيروس كورونا (Taylor & Laville, 2020).وأنشأت حكومة مدينة باريس في فرنسا ( )50كم من
مسارات الدراجات الهوائية خالل فترة اإلغالق وبعدها (Paris website, 2020).وبحالة مشابهة أقامت حكومة مدينة برلين األلمانية
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مسارات للدراجات الهوائية لضمان التباعد االجتماعي أثناء التنقل الضروري مع منع استخدام السيارة الفردية(Thomsen & Winden, .

) 2020كما قامت حكومة مدينة تورنتو في كندا بتوسع محاور المشاة من خالل إغالق بعض الشبكات الطرقية المخصصة للسيارات.

) (Moore, 2020وباإلضافة إلى ذلك تم استخدام الرسومات التوضيحية لإلشارة إلى مسافات التباعد الجسدي في محطات النقل العام
ومواقف االنتظار ،حيث استخدمت حكومة مدينة بوينس آيرس في األرجنتين الطالء والرسوم التوضيحية لإلشارة إلى المسافات المناسبة
للركاب في محطات النقل العام ومواقف االنتظار .كما أطلقت هيئة النقل في لندن في المملكة المتحدة حملة إعالمية للترويج للمسافة الجسدية
في شبكا ت النقل الطرقي ومحطاته .وحددت إدارة مدينة ميامي في والية فلوريدا في الواليات المتحدة المسافات الضرورية لتحقيق التباعد
الجسدي في محطات النقل العام .وفي السياق ذاته لجأت المدن إلى تخفيض السرعات المسموحة في أغلب شبكات النقل الحضرية السريعة

لتصبح ذات السرعات ا لمنخفضة وذلك لضمان سير السكان فيها بأمان ،حيث حددت حكومة مدينة بروكسل في بلجيكا السرعة المسموحة
في مركز المدينة بـ ( 20كم/ساعة) مما سمح للمشاة بالسير بأمان في مركز المدينة .واستخدمت حكومة مدينة أوكالند في والية كاليفورنيا
في الواليات المتحدة الفتات ثابتة ح ددت من خاللها بعض الطرقات كمداخل محلية فقط مما أدى إلى إنشاء شبكة طرقات ذات سرعات

منخفضة بطول ( ) 74ميل ،كما وافقت حكومة مدينة تدنيدن في نيوزيلندا على خطة تخفيض السرعات المسموحة إلى ( 10كم/ساعة)
وسمحت للشركات في وسط المدينة بالتوسع في الطرقات ،وخلق مساحات مشتركة ألنماط متعددة(Global Designing Cities .
) Initiative, 2020ويظهر الشكل رقم ( )1بعض نماذج وأنماط إدارة الحركة المرورية التي تم اتباعها خالل أزمة تفشي فيروس كورونا.

بوينس آيرس ،األرجنتين

لندن ،المملكة المتحدة

ميامي ،فلوريدا ،الواليات المتحدة

استخدام الطالء لعمل رسومات توضيحية تشير إلى

إطالق حملة إعالمية للترويج للمسافة الجسدية

تحديد المسافات المناسبة لتباعد الجسدي في

المسافات اآلمنة في مواقف االنتظار

الوقائية في شبكات النقل الطرقي ومحطاته

محطات النقل العام

بروكسل ،بلجيكا

أوكالند ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة

دنيدن ،نيوزيلندا

إنشاء منطقة ذات سرعة مخفضة ( 20كم/ساعة)

استخدام الفتات مثبتة حددت بعض الطرقات

تخفيض السرعات إلى ( 10كم/ساعة) ،وخلق

في مركز المدينة

كمداخل محلية فقط

مساحات مشتركة ألنماط متعددة

شكل  – 1نماذج وأنماط إدارة الحركة المرورية التي تم اتباعها خالل أزمة تفشي فيروس كورونا
المصدر(Global Designing Cities Initiative, 2020) :
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اإلنعاش االقتصادي ودعم األعمال التجارية:

أدى انتشار فيروس كورونا إلى توقف العديد من األنشطة االقتصادية والتجارية في المدن ،مما دعا اإلدارات المحلية إلى اتخاذ مجموعة

كبيرة من اإلجراءات لحماية اقتصاد المدن من التداعيات السلبية الهائلة ألزمة تفشي فيروس كورونا ،ومن تلك اإلجراءات تقديم خدمات

استشارية اقتصادية مجانية ل لشركات الصغيرة والمتوسطة ،حيث قدمت بلدية مدينة بلباو في إسبانيا مثل هذه الخدمات عبر الهاتف واالنترنت

للعديد من رواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة (Europa Press, 2020).كما أنشأت مدينة يوكوهاما في اليابان هيئة خاصة
لتقديم الخدمات االستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة (Yokohama City, 2020).وأنشأت حكومة مدينة لشبونة في البرتغال فريق
يضم متخصصين في المجاالت المختلفة مهمته تقديم الخدمات االستشارية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ،وضمان وصول
المعلومات الخاصة بالدعم الحالي إليهم ،وكل ذلك بهدف التخفيف من آثار أزمة تفشي فيروس كورونا وتعزيز اإلنعاش االقتصاديUcci ( .

 )Union of Ibero-American Capital Cities, 2020وفي السياق ذاته عززت حكومة مدينة باريس في فرنسا التواصل مع النقابات
المهنية والجمعيات التجارية والشركات االقتصادية وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب الرامية إلى تجاوز التداعيات السلبية لألزمة.

) (Paris, 2020وقد ترافق تقديم خدمات استشارية اقتصادية مع إصدار إعفاءات عن الضرائب والغرامات المالية أو تأجيل تحصيلها بدون
غرامات  ،ففي مدينة مدريد في إسبانيا وافق مجلس المدينة على إصدار إعفاء ضريبي لمختلف األنشطة االقتصادية والشركات التجارية
ووكاالت السفر والمتاجر بشرط االحتفاظ بوظائف العمال )City of Madrid, 2020( .وقامت مدينة مونتريال في كندا بتأجيل تحصيل

الضرائب البلدية (Montreal, 2020).كما أصدرت حكومة مدينة سياتل في الواليات المتحدة إعفاء عن الغرامات المالية المترتبة على
الشركات ذات الذمم المالية(Cerullo, 2020).
ومن اإلجراءات التي اتبعتها اإلدارات المحلية أيضاً في سياق دعم األعمال التجارية واإلنعاش االقتصادي هو تخصيص أموال لمساعدة
الشركات التجارية المتضررة اقتصادياً بفعل األزمة ،حيث أعلنت حكومة مدينة ميالنو في إيطاليا عن إنشاء صندوق مشترك إلنعاش أنشطة
المدينة ومساعدة الشركات التجارية المتضررة ،وقد قام مجلس المدينة بتغذية هذا الصندوق من ميزانيته الخاصة ،وفي ذات الوقت جعله
مفتوحاً للمشاركة االقتصادية من قبل السكان والشركات ومختلف الجهات التي تستطيع دعم ومساعدة اآلخرين(Agenzia Giornalistica .

) Italia, 2020وباإلضافة إلى ذلك لجأت بعض اإلدارات المحلية إلى تقديم القروض وبشروط ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،حيث
قدمت حكومة مدينة نيويورك في الواليات المتحدة قروضاً بدون فائدة لهذه الشركات ،على أن يتم تسديد قيمة القرض خالل مدى تتراوح بين

 15إلى  20عاماً ،كما طرحت حكومة مدينة طوكيو في اليابان قروضاً لمرة واحدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى إجراءات الحد

من انتشار الفيروس ،وذلك باإلضافة إلى وضع نظام خاص للقروض الطارئة (Tokyo Metropolitan Government, 2020).وفي
مدينة بوينس آيرس في األرجنتين ،أطلق المصرف العام في المدينة برنامج جديد لقروض مخفضة الفوائد ،بهدف توفير الدعم المالي للشركات
الصغيرة والمتوسطة للقيام بدفع رواتب وأجور العاملين فيها(Buenos Aires Ciudad, 2020).
كما عملت العديد من اإلدارات المحلية على التخفيف من اآلثار االقتصادية السلبية ألزمة تفشي فيروس كورونا من خالل السماح
باستمرار عمل بعض األنشطة االقتصادية مع مراعاة اشتراطات الوقاية وقواعد التباعد المادي ،مثل دعم اإلنتاج الزراعي والتوزيع المحلي له
من خالل إقامة أسواق مفتوحة ،حيث قامت حكومة مدينة باريس في فرنسا بدعم القطاع الزراعي ودوائر التوزيع المجاورة من خالل السماح

لجمعيات المزارعين المحليين بإقامة وصيانة بعض األسواق المفتوحة في المدينة )Réseau AMAP Ile de France, 2020( .كما
أقامت مدينة جويانيا " "Goiâniaفي الب ارزيل مشروعاً تجريبياً بعنوان "المعارض اآلمنة" بهدف تشجيع األسواق المفتوحة على العمل وفقاً
إلرشادات منظمة الصحة العالمية لتجنب العدوى .وفي مدينة داالس في والية تكساس في الواليات المتحدة تم السماح لمخازن المنتجات

الزراعية ببيع مخزونها في أسواق مفتوحة من خالل استخدام رفوف خشبية خارجية(Global Designing Cities Initiative, 2020).

كما عملت السلطات المحلية في مدينة كالو " "Kalawفي مقاطعة ميانمار "" Myanmarعلى السماح لبائعين المنتجات الزراعية في العمل
ضمن أسواق مفتوحة وبمسافات آمنة ،من خالل تقسيم الطريق الموجود خلف مركز التسوق الرئيسي في المدينة بواسطة الطالء إلبقاء كل

بائع على بعد ( )1.8متر عن األخر ،مع السماح للمتسوقين بالحفاظ على مسافة مناسبة لتسوق المنتجات .وهذا اإلجراء سمح للعاملين
المياومين والبائعين باالحتفاظ بوظائفهم ،مع المحافظة على التباعد االجتماعي كإجراء للحد من تفشي فيروس كورونا ،وكان الهدف الرئيسي
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من ذلك هو تجنب تعطيل الحركة التجارية المعتادة مع السماح للمزارعين والبائعين المحليين ببيع منتجاتهم على مسافة آمنة ،إضافة إلى

خفض التكاليف الحكومية المتعلقة بتزويد الف قراء بالمواد الغذائية األساسية خالل فترة اإلغالق التام حيث أن اإلدارة المحلية في المدينة ال

تستطيع دعم جميع السكان المحليين أثناء فرض اإلغالق التام ،إضافة إلى صعوبة تعطل البائعين المحليين لألغذية األساسية عن العمل.

كما وضعت اإلدارة المحلية في المدينة بعض الضوابط لهذا السوق المفتوح مثل أن يكون جميع البائعين من السكان المحليين ،وأن يتم العمل

فيه يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً مع إغالق يوم واحد في األسبوع (Nyein, 2020).ويوضح الشكل

رقم ( )2بعض نماذج األسواق المفتوحة التي أقيمت خالل أزمة تفشي فيروس كورونا.

داالس ،الواليات المتحدة

جويانيا ،البرازيل

كاالو ،ميانمار

إطالق مشروع "المعارض اآلمنة" بهدف تشجيع

السماح لمخازن ببيع المنتجات الزراعية من خالل

السوق المفتوح بجوار مركز التسوق الرئيسي في

األسواق المفتوحة على العمل

استخدام رفوف خشبية خارجية

المدينة

شكل  – 2نماذج األسواق المفتوحة التي أقيمت خالل أزمة تفشي فيروس كورونا

المصدر (Nyein, 2020) :و)(Global Designing Cities Initiative, 2020

وفي السياق ذاته سمحت بعض اإلدارات المحلية للمطاعم والمقاهي بالعمل في الهواء الطلق في فترة تخفيف القيود وبشكل يساعد على
االحتفاظ بوظائف عمالهم وإعادة الحياة إلى فراغات المدن مع مراعاة قواعد التباعد الجسدي ،ففي الواليات المتحدة سمحت والية أوهايو
للمطاعم باست خدام مواقف السيارات كمناطق جلوس خارجية لتناول الطعام ،وفي والية فلوريدا تمت الموافقة على العديد من طلبات المطاعم
إلشغال أجزاء معينة من الطرقات العامة واستخدامها كمناطق جلوس خارجية تراعي التباعد الجسدي(Global Designing Cities .

) Initiative, 2020وفي مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا تم السماح للمطاعم والمقاهي المتضررة نتيجة اإلغالق بإشغال ثمانية عشر فراغاً
عاماً بما في ذلك ساحة الكاتدرائية المركزية ،مع مراعاة قواعد التباعد المكاني .ويوضح الشكل رقم ( )3بعض نماذج المقاهي والمطاعم في
الهواء الطلق التي أقيمت خالل فترة تخفيف القيود.

فيلنيوس ،ليتوانيا

والية أوهايو ،الواليات المتحدة

والية فلوريدا ،الواليات المتحدة

السماح للمقاهي والمطاعم بالعمل في الهواء الطلق

السماح باستخدام مواقف السيارات من قبل المطاعم

الموافقة على إشغال أجزاء معينة من الطرقات

من خالل إشغال الفراغات العامة في المدينة

كمناطق جلوس خارجية لتناول الطعام

العامة لصالح المطاعم

شكل  – 3نماذج المقاهي والمطاعم في الهواء الطلق التي أقيمت خالل أزمة تفشي فيروس كورونا
المصدر(Global Designing Cities Initiative, 2020) :
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ومما سبق يظهر رصد وتحليل أشكال استجابة اإلدارات المحلية النتشار فيروس كورونا اعتماد اإلدارات المحلية على سبع استراتيجيات

رئيسية وهي فرض التباعد المكاني ،إعادة هيكلة أنماط العمل ،االستمرار بتقديم الخدمات العامة المحلية ،التوعية والتواصل المحلي ،دعم
الفئات االجتماعية الضعيفة ،إعادة هيكلة أنماط التنقل ،اإلنعاش االقتصادي ودعم األنشطة التجارية ،ويوضح الجدول رقم ( )1األهداف
المباشرة لكل من هذه االستراتيجيات ومراحل عملها وآلياتها التطبيقية استناداً إلى التجارب واألمثلة العالمية التي رصدها البحث.
جدول  - 1االستراتيجيات الحضرية إلدارة أزمة تفشي فيروس كورونا
م

االستراتيجيات

1

فرض التباعد
المكاني

اآلليات المتبعة

األهداف المباشرة
• خفض

التواتر

والتقارب

واالتصال بين السكان من أجل
إبطاء

أو

إيقاف

انتشار الفيروس.

في مرحلة االستجابة األولية

في مرحلة تخفيف القيود

• إلغاء التجمعات الكبيرة أو تأجيلها

• االعتماد على أرقام اإلصابات عند

كالمهرجات واألحداث الرياضية الكبيرة.
• إغالق الحدائق والفراغات الحضرية.
• تعليق األنشطة الترفيهية واالجتماعية

• التقليل من التجمعات البشرية
وتجنبها.
• الحفاظ على المسافة ال تقل عن
مترين بين السكان.

تخفيف القيود واعتماد مخطط يصنف
المناطق وفقا ألرقام اإلصابات.
• تخفيف القيود بشكل تدريجي كالسماح
بإعادة فتح الشركات الصغيرة ثم المتاجر،

وإغالق المرافق الثقافية.
• إعادة جدولة الفصول الدراسية وتأجيل

ثم المطاعم وحدائق الحيوان والمتاحف

االمتحانات وتوسيع نطاق التعليم عبر

والمرافق الترفيهية وحمامات السباحة

اإلنترنت.

والمعالم السياحية وباقي األنشطة ،مع
االلتزام بقواعد الوقاية من الفيروس.
• توزيع وسائل الوقاية على السكان مثل
أقنعة الوجه.
• إعادة فتح المدارس مع االلتزام بقواعد
الوقاية من الفيروس.

2

إعادة هيكلة
أنماط العمل

• تجنب التجمعات البشرية في
أماكن العمل.

• التشجيع على العمل عن بعد.

• استمرار العمل عن بعد واعتماد ساعات

• اعتماد نظام ساعات العمل المرنة أو

عمل متناوبة.

المتناوبة.
• دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة
للعمل عن بعد وبمرونة من خالل تقديم
المساعدات المالية واالستشارات المجانية
حول الموضوعات الرقمية.
• تطبيق اختبارات تعزيز الوقاية في العمل.

3

االستمرار بتقديم
الخدمات العامة
المحلية

4

التوعية

والتواصل
المحلي

• حصول السكان على الخدمات

• تعليق عمليات إيقاف اإلمداد بالمياه للسكان غير القادرين على دفع فواتيرهم.

األساسية خالل أزمة انتشار

• إلغاء رسوم المياه والصرف الصحي أو إعفاء جزئي من قيمتها.

فيروس كورونا.

• االستمرار بجمع النفايات الصلبة خالل فترة اإلغالق وبعدها.
• إلغاء رسوم جمع النفايات الحضرية أو تخفيضها.

• التواصل مع السكان وتلبية
احتياجاتهم اليومية

• القيام بحمالت توعية باالعتماد على وسائل التواصل المختلفة وبشكل يضمن أوسع توعية

• مشاركة السكان بأحدث الق اررات
والمعلومات

المستجدة

• إنشاء منصات رقمية متاحة للسكان تتعلق باستجابة المدن للوباء المستجد وتطوره وانتشاره.
مجتمعية ممكنة.

حول

مرحلة الوباء.
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اآلليات المتبعة

م

االستراتيجيات

األهداف المباشرة

5

دعم الفئات

• التخفيف من تأثير األزمة على

االجتماعية
الضعيفة

في مرحلة االستجابة األولية

الفئات االجتماعية الضعيفة

في مرحلة تخفيف القيود

• توفير المساكن والخدمات والسلع األساسية لألشخاص الذين ال مأوى لهم.
• تأمين وصول المهاجرين والالجئين إلى الخدمات العامة ،وتأمين سكن لهم.

والتي تأثرت على المستوى

• إحداث برامج إغاثة ومساعدة طارئة مخصصة للالجئين والمهاجرين

الجسدي واالقتصادي بشكل

• تقديم الدعم الطبي للكبار في السن وتكييف األنشطة التجارية مع احتياجاتهم.

أكبر من غيرها.

• إصدار تسهيالت لدفع إيجارات وأقساط المنازل التي تقطنها األسر ذوي الدخل المنخفض
مع ضمان استمرار بقائهم فيها.
• تقديم مساعدات مالية واجتماعية للعمال أصحاب األجور المنخفضة مع ضمان احتفاظهم
بوظائفهم.

6

إعادة هيكلة
أنماط التنقل

• تخفيض
كاستجابة

7

االقتصادي ودعم
األعمال التجارية

أولية

النتشار

الفيروس.

المختلفة.
• إطالق مرافق اختبار متنقلة.

والمشي وتشجيع السكان على اعتمادها في
تنقالتهم.

• إدارة الحركة المرورية في مرحلة

• استخدام الرسومات التوضيحية لإلشارة

تخفيف القيود وبشكل يضمن

إلى مسافات التباعد الجسدي في محطات

التباعد

اإلنعاش

الحركة

المرورية

• إعادة تنظيم خدمات النقل وتعقيم وسائطه

• إنشاء مسارات مخصصة لركوب الدراجات

الجسدي

النقل العام ومواقف االنتظار.

لمساعدة

السكان على التنقل بأمان

• تخفيض السرعات المسموحة في أغلب

وكفاءة ،والوصول إلى السلع

شبكات النقل الحضرية السريعة لتصبح

والخدمات األساسية.

ذات سرعات منخفضة.

• حماية

اقتصاد

المدن

من

التداعيات السلبية ألزمة تفشي
فيروس كورونا.

• تقديم خدمات استشارية اقتصادية مجانية
للشركات الصغيرة والمتوسطة
• إصدار إعفاءات عن الضرائب والغرامات

• دعم اإلنتاج الزراعي والتوزيع المحلي له
من خالل إقامة أسواق مفتوحة.
• السماح

للمطاعم

والمقاهي

بإشغال

• االحتفاظ بوظائف العمال.

المالية لمختلف األنشطة االقتصادية

الفراغات الحضرية والعمل في الهواء

• إعادة الحياة إلى فراغات المدن

والشركات التجارية ،أو تأجيل تحصيلها

الطلق.

في مرحلة تخفيف القيود مع
االلتزام
الفيروس.

بقواعد

الوقاية

من

بدون غرامات.

• تخصيص أموال لمساعدة الشركات
التجارية المتضررة اقتصادياً بفعل األزمة.

• تقديم القروض وبشروط ميسرة للشركات
الصغيرة والمتوسطة.
المصدر( :إعداد الباحث)

 .8النتائج:

 أظهر رصد وتحليل أشكال استجابة اإلدارات المحلية النتشار فيروس كورونا دور هذه اإلدارات كأداة مساعدة وفعالة في التصديالنتشار فيروس كورونا من خالل اعتمادها على عدة استراتيجيات حضرية هدفت إلى خفض التواتر والتقارب واالتصال بين السكان
من أجل إبطاء أو إيقاف انتشار الفيروس ،والتقليل من التجمعات البشرية وتجنبها في أماكن العمل ووسائط النقل  ،وتخفيض

الحركة المرورية ،وإدارتها بشكل يضمن التباعد الجسدي ومساعدة السكان على التنقل بأمان وكفاءة ،وضمان حصولهم على
الخدمات األساسية ،والتواصل معهم وتوعيتهم ،ومشاركتهم بأحدث الق اررات والمعلومات المستجدة حول مرحلة الوباء ،وحماية اقتصاد
المدن من التداعيات السلبية ألزمة تفشي فيروس كورونا.
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 -اعتمدت اإلدارات المحلية في المراحل األولى من انتشار الوباء على آليات قصيرة المدى ،ثم تحولت تدريجياً نحو القيام بآليات

متوسطة المدى ،مثل إحداث تغييرات في تصميم واستخدام األماكن العامة في المدن بشكل يسمح بمزيد من المساحة الالزمة للتنقل
اآلمن بواسطة الدراجات الهوائية أو المشي ،وإقامة األسواق المفتوحة وغيرها.

 اعتمدت اإلدارات المحلية في تنفيذ العديد من استراتيجياتها إلدارة أزمة انتشار فيروس كورونا على الوسائل اإللكترونية والرقمية،التي لعبت دو اًر أساسياً في التوعية والتواصل مع السكان والقيام باألعمال التجارية والتعليمية عن بعد.

 -اتخذت اإلدارات المحلية مجموعة واسعة من االستراتيجيات القائمة على خفض التواتر والتقارب واالتصال بين السكان ،بدءاً من

إلغاء التجمعات البشرية الكبيرة ،وإغالق الفراغات الحضرية وتعليق األنشطة الترفيهية واالجتماعية وإعادة جدولة الفصول الدراسية

-

وتأجيل االمتحانات ،حتى تخفيف القيود بشكل تدريجي اعتماداً على أرقام اإلصابات.

شجعت اإلدارات المحلية مختلف القطاعات على العمل عن بعد أو اعتماد ساعات عمل متناوبة كاستراتيجيات فورية تهدف إلى

تخفيض التجمعات البشرية في أماكن العمل ،واستمرت بذلك في مرحلة تخفيف القيود.

 سعت معظم اإلدارات المحلية في العالم خالل أزمة تفش ي فيروس كورونا إلى حصول السكان على الخدمات األساسية ،وال سيماخدمات الصرف الصحي واإلمداد بالمياه ،وخدمة جمع النفايات الصلبة خالل فترة اإلغالق وبعدها.
 حرصت اإلدارات المحلية على إنشاء منصات رقمية متاحة للسكان تعرض أحدث المعلومات المستجدة عن الوباء وتطوره وانتشاره،مع القيام بحمالت توعية واسعة ومستمرة كاستراتيجيات تضمن التواصل مع السكان وتوعيتهم.

 اتخذت اإلدارات المحلية مجموعة كبيرة من االستراتيجيات لحماية مدنها من التداعيات االقتصادية السلبية ألزمة تفشي فيروسكورونا ،حيث قامت بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها ،كما وفرت التمويل الالزم لمساعدة الفئات االجتماعية الضعيفة
التي تضررت بفعل األزمة أكثر من غيرها.
 اتخذت اإلدارات المحلية مجموعة واسعة من االستراتيجيات القائمة على إدارة الحركة المرورية بشكل يساعد السكان على التنقلبأمان وكفاءة ،والوصول إلى السلع والخدمات األساسية وفي ذات الوقت يضمن التباعد الجسدي ،بدءاً من إعادة تنظيم خدمات

النقل وتعقيم وسائطه المختلفة ،وإطالق مرافق اختبار متنقلة ،إلى اإلجراءات التي تستهدف خفض السرعات المسموحة في شبكات

النقل الحضرية وإنشاء مسارات مخصصة لركوب الدراجات أو المشي وتشجيع السكان على اعتمادها ،واستخدام الرسومات
التوضيحية لإلشارة إلى مسافات التباعد الجسدي في محطات النقل العام ومواقف االنتظار.
 .9التوصيات:

يوصي البحث مختلف اإلدارات المحلية بـ:
-

مواصلة ممارسة الدور المساعد والفعال في التصدي ألزمة تفشي فيروس كورونا ،واالستفادة من أشكال االستجابة لجائحة

كورونا التي تم رصدها وتحليلها في البحث ،واعتبارها دروساً مستفادة وتوظيفها في التعامل بشكل أفضل مع الجائحة.

 االعتماد على االستراتيجيات الحضرية المتكاملة إلدارة أزمة تفشي فيروس كورونا وتجاوز تداعياتها السلبية التي توصل إليهاالبحث ،واعتبارها إطار عمل وصوالً إلى مرحلة التعافي من الوباء.
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