
 

 
 

 كوفید - 19
 دلیل لالستجابة في المناطق الحضریة والمستوطنات غیر الرسمیة

 

 الهدف:
 
الرسمیة غیر المستوطنات في العامة الصحة قطاع في یعملون الذین لألشخاص توجیهیة وثیقة هذه                
واألسرة الفرد مستوى 19على – لكوفید مجدیة استجابة استكشافهم أثناء الحضریة              والمناطق

 والمجتمع المحلي.
 

 تختلف السیاقات والسیناریوهات على الصعید القطري، لذا، یرجى التأكد من أن التحلیل والتفكیر الذي تقوم به یتماشى
 مع توجیهات الحكومة.

 

 

 ما هي المناطق الحضریة والمستوطنات غیر الرسمیة؟
 

المیاه تتوافر ال حیث رسمیة غیر مستوطنات في شخص            یعیشملیار
ما وغالًبا محدودة المساحة تكون وحیث األساسیة، االحتیاجات أجل           من
لوصف المستخدمة المصطلحات من العدید هناك الغرف. تقاسم          یتم
غیر والمساكن العشوائیة المستوطنات مثل؛ الرسمیة، غیر         المستوطنات

 التقلیدیة واألحیاء الفقیرة والمباني غیر الدائمة.
 

تشترك وما السیاق، باختالف الرسمیة غیر المستوطنات تعریف          یختلف
التحتیة والبنیة األساسیة الخدمات على الحصول هونقص جمیًعا           فیه

ما وغالًبا باألرض، قانوني حق أي للسكان ولیس اآلمن البناء قوانین مع السكن یتوافق ال األحیان من كثیر في                     للمدینة،
وتعتبر الخضراء ، والمناطق العامة المساحة معنقص وبیئًیا جغرافًیا خطرة مناطق في الرسمیة غیر المستوطنات                 تقع
ویتعرض استبعادًا، و حرمانًا رسمیة الغیر المستوطنات أشكال أكثر الخصوص وجه على الفقیرة األحیاء                مناطق

 األشخاص الذین یعیشون  هناك باستمرار لإلخالء والمرض والعنف١.
 

 لماذا یعتبر األشخاص الذین یعیشون في مستوطنات حضریة غیر رسمیة عرضة بشكل خاص
  لكوفید - 19؟

 
أكثر الرسمیة غیر الحضریة المساكن مثل؛ عالیة، سكانیة كثافة ذات مناطق في یعیشون الذین أولئك یكون ما                   غالًبا

 عرضة  لمخاطر صحیة  كبیرة.

 سوء المرافق الصحیة ومرافق محدودة لتخزین األغذیة وعدم إمكانیة الحصول على میاه شرب جیدة النوعیة●
 یزید من  خطر انتشار  المرض.

 غالًبا ما یكون الحصول على الخدمات الصحیة وغیرها غیر رسمي ویعتمد على الشبكات االجتماعیة.●
 قد یكون  هناك جیوب (جزء من الكثافة السكانیة) كبیرة من األشخاص المعرضین بشدة ، مثل؛ كبار السن●

 والذین یعانون من ظروف صحیة أساسیة ویعیشون في مستوطنات غیر رسمیة دون دعم وغیر قادرین على
 الحصول على الرعایة.

 
________________ 



 

 
 

UNHabitat - (برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة) ١ مأخوذ من موئل األمم المتحدة 
 

 ما التدابیر التي یمكن اتخاذها في المستوطنات غیر الرسمیة للحد من انتشار كوفید – 19؟
 

من شدیدة مقربة على األشخاص مئات فیها ویعیش رسمیة، غیر حضریة مستوطنات في الناس من الكثیر                   یعیش
الرسمیة غیر المستوطنات وتعتبر جدًا، محدود والماء الصابون على الحصول یكون ما وغالًبا البعض،                بعضهم
وتساهم المدینة من أخرى أماكن في الحیاة تدعم األحیان، من كثیر وفي المدینة، نظام من یتجزأ ال جزًءا                    وسكانها
هناك یكون أن و یمكن الحركة، وتقلیل االحتواء على المبنیة المكافحة جهود تنفیذ الصعب من یجعل وهذا                  فیها،
أن المهم من لذلك ، للشعب) المسؤولین (من التنازلیة الرسائل أو الحكومیة الرسائل في أساسي ثقة                  انعدام
واإلشراف الثقة بناء أجل من المحلي المجتمع قوة دینامیكیات و فهم بحساسیة المجتمعات مع التعامل                یتم

 المشترك على أي رسائل أو استجابة.
 

 التدابیر الالزمة لألفراد٢

 النصیحة العامة هي القیام باألشیاء البسیطة التي كنت ستفعلها إذا كنت تعاني من السعال أو البرد.
 

 اغسل یدیك قدر ما تستطیع بالصابون أو بمعقم یدین كحولي بنسبة 60٪ إن كان متاًحا.●
 تجنب مالمسة األسطح حیثما أمكن ذلك، وخاصة األسطح المشتركة، مثل؛ مقابض األبواب ومفاتیح اإلنارة.●
 تجنب المصافحة أو تقبیل بعضكم البعض في التحیة.●
 إذا كان لدیك منادیل، استخدمها عند السعال أو العطس، ثم ارمها بعیًدا بأمان حتى ال یتالمس معها اآلخرون.●
 إذا لم تتمكن من الحصول على المنادیل، اسعل أو اعطس في ثنیة ذراعك لتجنب انتشار الرذاذ إلى أشخاص●

 آخرین، واغسل مرفقك أو مالبسك.
 حاول الحفاظ على مسافة آمنة تبلغ مترین (6 أقدام) عن األشخاص اآلخرین عند المشي عبر المستوطنة.●
 انتبه إلى األشخاص األكثر عرضة للخطر في مجتمعك، وادعمهم في التفكیر من خالل التباعد الجسدي●

 المناسب لتقلیل خطر العدوى.

 
 التدابیر الالزمة لألسر المعیشیة

 حاول الحفاظ على نظافة أسطح المنزل قدر اإلمكان.●
 إذا كان یمكنك الحصول على المنظفات الكحولیة بنسبة 60% ، فاستخدمها ألنها تعمل●

 جیًدا على قتل الفیروسات وحافظ على تهویة الغرف بشكل جید وافتح الستائر والنوافذ
 ودع ضوء الشمس یدخل - األشعة فوق البنفسجیة والحرارة في بعض الحاالت یمكن أن

 تدمر الفیروسات.
 إذا ظهرت أعراض على أحد أفراد عائلتك، حاول مساعدته على النوم وتناول الطعام في مكان مختلف من●

 المنزل إن أمكن،  وإذا لم یكن ذلك ممكًنا، حاول أال تشارك أي أوعیة أو أدوات مائدة أو أكواب جماعیة خالل
 هذه الفترة من المرض.

 ضع باعتبارك أن األفراد یمكن أن یكونوا حاملین للفیروس لبعض الوقت قبل ظهور أي أعراض، لذا مارس●
 النظافة اآلمنة وحاول الحفاظ على مساحة مادیة (حیز جسدي) بین أفراد العائلة.

 
 

 
___________________ 

 أریس - مقابلة مع توم وینجفیلد من مدرسة لیفربول لطب المناطق الحارة  في المملكة المتحدة  في 21 آذار 2020
/http://www.ariseconsortium.org 



 

 
 

 
 

 التدابیر الالزمة للمجتمعات المحلیة

المراقبة تنفیذ أو موثوقة رسائل تسلیم خالل من سواء الوباء، على الفعالة للسیطرة أساسیة المجتمعیة المشاركة                  ستكون
 أو محاولة تقیید الحركة.

 
الناس تشجیع یتم عندما وهي االجتماعي، التباعد استخدام هي 19 - كوفید انتشار من للحد الرئیسیة التوصیات                   إحدى

 على الحفاظ على مسافة جسدیة آمنة بینهم وبین اآلخرین، ولفعل هذا:
 

في● أو التسوق أثناء أو العمل, مكان في االتصال معظم یحدث صغیرة. أو كبیرة - التجمعات جمیع                   تجنب
ما في وفكر وسلوكك، روتینك بتعدیل وقم اآلخرین، مع الرئیسیة االتصال نقاط مكان في فكر العبادة.                  أماكن

 إذا كان یجب علیك االبتعاد عن هذه األماكن مؤقًتا.
 تجنب وسائل النقل العام حیثما أمكن - فكر في المشي أو ركوب الدراجات إن كان ذلك ممكًنا، وإذا كان●

 بإمكانك، فاضبط ساعات رحلتك على أوقات أقل ازدحاًما في الیوم حتى ال تكون في القطارات أو الحافالت
 المزدحمة.

 تجنب التجمعات مع األصدقاء والعائلة. تنطبق نفس المخاطر على تجمعات األصدقاء والعائلة كما تنطبق●
 على التجمعات في المجتمع األوسع. جرب بعض الطرق اإلبداعیة األخرى للبقاء على تواصل خالل هذا

 الوقت.
 حاول أن تذهب بوقت مختلف عندما یذهب األفراد لجمع المیاه، للحد من عدد األشخاص في مكان واحد في●

 كل مرة.

 

 

 

 معلومات التواصل:
humanitarian.support@tearfund.org 
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