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بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها

سخن نخست

شیوع بیماری  COVID-19بر بسیاری از جنبههای زندگی روزمره افراد مؤثر بوده است .یکی از تأثیرات مهم
COVID-19بر شهرها و زندگی شهری بوده که در خصوص آن مدیریت شهری هر شهر به فراخور امکانات و
نیازهای شهر و همچنین ،الگو و میزان شیوع بیماری در شهر اقدامات ر ا در دستور کار خود قرار داده است.
با توجه به شیوع بیماری در شهر تهران و نظر به رسالت مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در رصد و
پایش اقدامات در سایر شهرها و کاربست تجارب آنها برای بهبود وضعیت شهر تهران ،تالش شده است تا گزارش
 OECDیا سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی با عنوان  Cities policy responsesکه در مارس  2020منتشر
شده است ،ترجمه شود و در اختیار عموم بهرهبرداران و دستاندرکاران حوزه شهری قرار گیرد.
اين گزارش در کنار ساير گزارشهاي مرتبط با کوويد  19تهيهشده توسط مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر
تهران روي وبسايت مرکز برای استفادۀ مديريت شهري تهران بارگذاري شده که ميتواند مورد استفادۀ ساير
فارسيزبانان در دورترین نقاط دنيا قرار گيرد.
محمدحسین بوچانی
رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
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این یادداشت توسط «مرکز کارآفرینی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی 1برای بنگاههای کوچک و متوسط،2
مناطق و شهرها »3با همکاری «کارگروه سیاستگذاری شهری» 4و «ابتکار عمل شهرداران قهرمان برای رشد
فراگیر »5تهیه شده است .این یادداشت حاوی مثالیهایی از اقدامات انجامشده توسط شهرها برای پاسخ به
اپیدمی فعلی ویروس کرونا است که در شش دسته طبقهبندی شدهاند:
 )1ارتباطات و آگاهیبخشی؛
 )2محل کار و رفت و آمد؛
 )3فاصلۀ اجتماعی؛
 )4گروههای آسیبپذیر؛
 )6حمایت از مشاغل.
ضمیمۀ الف اطالعات تفصیلی در مورد این ابتکارات شهری ارائه میدهد .این یک سند کاری است که هر
 3-2هفته یکبار بهروزرسانی میشود .6نسخههای آتی این یادداشت ،تحلیلی بر این سیاستها و توصیههاست.
تاریخ نگارش گزارش ۲۷ :مارج  ۸(۲۰۲۰فروردین  )۱۳۹۹می باشد.
پیشینه

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

 )5ارائۀ خدمات محلی؛

بیماری همهگیر  COVID-19بعد از حادثۀ  11سپتامبر و بحران مالی جهانی  ،2008سومین و بزرگترین
شوک اقتصادی ،مالی و اجتماعی قرن بیست و یکم را به همراه آورده است .این شوک که بازتابی از پیامدهای
قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی بهخصوص در مجموعههای شهری است ،سبب توقف تولید در کشورهای
آسیبدیده ،ضربه به زنجیرههای تأمین در سراسر جهان ،کاهش شدید مصرف همراه با فروپاشی اعتماد و
سرانجام ،افت فاحش خدمات میشود .اقدامات سختگیرانهای که اعمال میشود ،اگرچه برای مهار ویروس
ضروری است ،اقتصاد ما را به سمت وضعیت «یخبندان عمیق» بیسابقهای سوق میدهد که خروج از آن ساده
یا خودبهخودی نخواهد بود .ضروریترین اولویت ،به حداقل رساندن تلفات جانی و سالمتی است .با این حال،
این بیماری همهگیر یک بحران بزرگ اقتصادی نیز برپا کرده است .در بسیاری از مکانها ،واکنشهای اولیۀ
بلندپروازانهای در حال اجراست ،اما فقط یک تالش مشترک و هماهنگ در تمام سطوح حکومت و ذینفعان
این چالش را مرتفع خواهد کرد .همکاریهای بینالمللی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کردهاند و از
این نظر ،شهرها نقش مهمی دارند.

 .1سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ()Organisation for Economic Co-operation and Development
 .2بنگاههای کوچک و متوسط ()Small and medium enterprises

)3.OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE
4.OECD Working Party for Urban Policy
5.OECD Champion Mayors Initiative for Inclusive Growth
 .6برای کسب اطالعات بیشتر با ما در تماس باشید در  ،Aziza.Akhmouch@oecd.orgرسانه ،Alexandra.Taylor@oecd.org :به منظور
دسترسی به اطالعات بیشتر رجوع کنید بهwww.oecd.org/coronavirus :
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تأثیر بحران ویروس کرونا بر شهرها

بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و پیشبینی میشود این سهم تا سال  2050به 70
درصد برسد .ممکن است شهرها به دلیل برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب ،بهتر از سایر نقاط
کشور خود برای واکنش در برابر بحران  COVID-19مجهز باشند .با این حال ،شهرها مکانهای پرجمعیتی
هستند که مردم در آنجا زندگی میکنند و تجمع دارند .بنابراین ،به دلیل مجاورت ساکنان و چالشهای اجرای
فاصلهگذاری اجتماعی در خطر انتشار ویروس قرار دارند .بهویژه ،شهرهای بزرگ و ثانویه 1اغلب به عنوان
قطبهای فعالیت و تجارت فراملی عمل میکنند و این امکان وجود دارد که از طریق افزایش تماس افراد ،به این
بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها

همهگیری دامن بزنند .به طور مثال ،در ژاپن ،گزارش شده است که یک جشنوارۀ زمستانی (به نام ساپورو) و یک
کلوپ موسیقی زنده (به نام اوزاکا) تبدیل به خوشههایی شدند که از آنجا  COVID-19در میان جمعیت زیادی
گسترش یافت .2همچنین ،اثبات شده است که چندین گردهمایی مذهبی در شهرها سبب انتشار این ویروس از
کواالالمپور مالزی 3تا دائگو 4در کرۀ جنوبی شده است.
عالوه بر این ،شهرهایی که دارای نابرابری هستند و تمرکز زیادی از فقر شهری دارند ،به طور بالقوه آسیبپذیرتر
از شهرهای با منابع بهتر ،تراکم کمتر و برابری بیشتر هستند .به گفتۀ محققان ،همهگیریها اغلب از حاشیۀ
شهرها بروز پیدا میکنند ،زیرا شیوع ویروسها قبل از گسترش در مرکز شهر غالباً از طریق جوامع حاشیهنشین

و کریدورهای حملونقل حومۀ شهرها تکثیر مییابند و منتقل میشوند.
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میزان آلودگی که در شهرها بیشتر است ،به عنوان عاملی برای آسیب به ریه و قلب شناخته میشود و مسبب
حداقل  7میلیون مرگ زودرس در سال است 6.ساکنان با سابقۀ مشکالت تنفسی ،مانند آسم یا برونشیت مزمن،
میتوانند در برابر  COVID-19آسیبپذیرتر باشند .این ویروس میتواند نسبت به سایرین تأثیر جدیتری بر
ساکنان شهری و کسانی داشته باشد که در معرض دودهای سمی قرار دارند.
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پاسخهای سیاستی به بحران  COVID-19در شهرها

همزمان با گسترش  COVID-19در شهرهای مختلف جهان و آثار مخرب آن بر جوامع محلی و سالمت
شهرنشینان ،دولتهای محلی نیز در خط مقدم مقابله با این شیوع قرار داشتهاند .بیشتر دولتهای مرکزی
رهبری را به دست گرفتهاند تا انتشار این ویروس را به حداقل برسانند و شهرها با واکنش به چالشهای سیاستی
 COVID-19در حال تکمیل این اقدامات هستند.
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 .1یادداشت مترجم -شهر ثانویه ( )Secondary cityبه شهری گفته میشود که جمعیتی کمتر از  500هزار نفر داشته باشد.
2. https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-identifies-15-clusters-as-covid-19-cases-mount
3. https://www.abc.net.au/news/2020-03-19/coronavirus-spread-from-malaysian-event-to-multiple-countries/12066092
4. https://www.vox.com/2020/2/22/21148477/coronavirus-south-korea-shincheonji-church-jesus
5. https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/
6. https://www.who.int/health-topics/air-pollution
7. https://www.theguardian.com/world/live/2020/mar/17/coronavirus-live-news-updates-uk-us-australia-europefrance-italy-who-self-isolation-travel-bans-borders-latest-update?page=with:block-5e70a3248f085e564ad8592c#liveblog-navigation

در بسیاری از کشورها ،نقش شهرها دوگانه شده است:

آنها به لطف ظرفیت اجرایی (به طور مثال ،پلیس شهرداری) و یا اختیارات محلی خود (به طور مثال،
تعطیلی پارکها و باغهای عمومی) تبدیل به ناقالن اجرایی اقدامات سراسری مانند حصر [قرنطینه] و
خانهنشینی شدهاند؛
آنها ضمن توسل به فناوری یا منابع دیگر و ایجاد رابطهای نزدیک و منحصربهفرد با شهروندان (به
طور مثال ،از طریق توجه ویژه به گروههای آسیبپذیر) ،در حال تجربه واکنشهایی از پایین به باال و
ابتکاریتر هستند.
 OECDدر حال گردآوری پاسخهای سیاستی در شهرهایی است که شیوع آن را تجربه میکنند تا از این
کتابخانهای و مشارکت انتخابی رابطان «شهرداران قهرمان برای ابتکار عمل رشد فراگیر ،»1به دنبال بررسی آن
است که چگونه شهرهای سراسر جهان ،در هماهنگی نزدیک با دولتهای مرکزی ،در تالش هستند تا از ساکنان
خود محافظت کنند ،گسترش این ویروس را متوقف کنند و از اقتصاد محلی خود طی این دوران بیسابقه
محافظت کنند.
نمونههای مدون ،مربوط به چند ده شهر (قابل دسترسی در ضمیمۀ الف) هستند که در شش رده از پاسخهای
سیاستی طبقهبندی شدهاند و بسته به سطح پیشروی این بیماری همهگیر ،در درجات مختلفی قرار دارند:

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

طریق به سایر شهرها برای آمادگی در برابر انتشار این ویروس کمک کند .این یادداشت ،بر اساس تحقیقات

ارتباطات و آگاهیبخشی
اقدامات محل کار و الگوهای رفت و آمد
خانهنشینی و فاصلۀ اجتماعی
اقدامات هدفمند برای اقشار آسیبپذیر
ارائۀ خدمات محلی ،به ویژه آب و پسماند
حمایت از کسبوکار و احیای اقتصادی
از تحلیل سریع پاسخهای سیاستی شناساییشده مالحظاتی به دست آمده است که میتوان برای سرمشق
شدن آنها و تقویت تابآوری شهرها و ظرفیت بازیابی از این شوکها بیشتر به آنها پرداخت.
در داخل یک کشور و بین کشورهای مختلف ،شهرها از نظر ظرفیت پاسخگویی به بحران
 COVID-19یکسان نیستند .این ظرفیت ناهمگون به عوامل مختلفی از جمله تخصیص ارائۀ خدمات
عمومی (برای مثال ،مراقبتهای بهداشتی بیشتر تمایل به استقرار در مرکز دارند) ،اندازۀ جمعیت
(شهرهای کوچکتر به نظر میرسد توجه بیشتری به مشارکت داشته باشند) ،چارچوبهای نظارتی،
ظرفیت مالی یا زیرساختهای موجود در محل بستگی دارد؛
شهرها طیف گستردهای از پاسخها را در دست اقدام دارند که از اقدامات فوری برای ارائۀ اطالعات،
محافظت از شهروندان خود (برای مثال ،بهداشت) ،به حداقل رساندن تماسهای اجتماعی و حمایت از
مشاغل (برای مثال ،حمایت مالی) تا تدابیری که برای رفع تأثیر طوالنیمدت (برای مثال ،اصالحات در
1. http://www.oecd-inclusive.com/champion-mayors/
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محیط کار) طراحی شدهاند را شامل میشود؛
 COVID-19فرصتی بینظیر برای گسترش نوآوری و استفاده از ابزارهای آنالین /دیجیتال در شهرها

فراهم میکند .در بسیاری از نمونهها ،اَپهای اینترنتی و تلفنهای هوشمند نقش مهمی در برقراری
ارتباط ،آگاهیبخشی ،دورکاری و حتی یادگیری و توسعۀ مهارتها ایفا میکنند؛

اگرچه بیشتر اقدامات بر مدیریت بحران کوتاهمدت متمرکز است ،برخی شهرها به فراتر از این بحران
نظر دارند و پیشاپیش به دنبال اقدامات بازیابی هستند که پس از شیوع  COVID-19مورد نیاز خواهد
بود.
صرف نظر از سطوحی از تمرکززدایی بایسته ،همواره نیاز است تا شهرها با دولتهای مرکزی کار کنند
بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها

تا از اجرای مؤثر اقدامات سراسری یا پیشرفت پاسخهای مکانمحور مطابق با چارچوبها و ابتکارات ملی
اطمینان حاصل شود.
پاسخ شهرها باید با توجه به ابتدایی یا انتهایی بودن مرحلۀ این همهگیری در کشور خود ،مورد تفسیر
و توجه قرار گیرد .در هر دو مورد ،درسهای آموختهشده میتواند در تقابل بهتر در آینده ،کاهش تأثیر
آن و برنامهریزی برای بازیابی و بهبود آموزنده باشد.
ارتباطات عمومی و آگاهیبخشی

در مواقع بحرانی ،اعتماد به مؤسسهها و شفافیت آنها در برقراری ارتباط با مردم حتی بیش از حد
معمول و عرف ضروری است .بهویژه ،فوریتهای بهداشتی اضطراب و عدم اطمینان را در جوامع برانگیخته
و ممکن است منجر به (یا تشدید) مسائل و مشکالت بهداشت روانی شود .دورههای بستری و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨۀ
ﺧﺎﻧﮕﯽ نیز سبب ایجاد احساس تنهایی و افسردگی میشود .در مواجهه با  ،COVID-19شهرداران و ادارات
محلی متعددی روشهای ابتکاریای برای اطالعرسانی ،قوت قلب دادن و برقراری ارتباط با مردم ایجاد
کردهاند .از طریق برنامههای اطالعرسانی عمومی ،وبسایتها ،پوسترها ،تبلیغات و رسانههای اجتماعی،
شهرها در حال بهرهبرداری از طیف گستردهای از امکانات دسترسی از راه دور هستند .راهبران محلی از
همۀ ساكنان میخواهند كه نقش خود را در محدود كردن شیوع بیماری ایفا كنند و سرسختانه و بیامان
اقدامات اساسی سادهای مانند شستوشوی دستها به مدت  20ثانیه و سرفه در آرنج را انجام دهند ،كه

میتواند سرعت انتشار عفونت را به میزان درخور توجهی ُكند كند .همچنین ،از طریق پرتابلهای آنالین،
پلتفرمهای دیجیتال یا دادههای آزاد ،آنها اطالعات لحظهبهلحظهای را در مورد وضعیت این بیماری
همهگیر در شهرهای خود به اشتراک میگذارند .در بسیاری از موارد ،شهردارها بهشخصه مسئولیت
قوت قلب دادن به شهروندان را با طیف وسیعی از گزینههای خالقانه از تعامل با چهرههای عمومی یا
کاریکاتوریستها تا استفاده از رسانههای اجتماعی برای پرداختن به سؤالهای زنده به عهده میگیرند.
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کادر  :1نمونههایی از ارتباطات عمومی در مورد  COVID-19در شهرها

توکیو (ژاپن) یک پایگاه داده چندمنظوره در مورد وضعیت لحظهبهلحظۀ ویروس کرونا ایجاد کرده است
که حاوی اطالعاتی مانند تعداد افراد آلوده ،وضعیت آنها ،خصوصیات آنها (سن ،جنسیت) ،تعداد استعالم
از مرکز تماس ،تعداد افرادی که از مترو استفاده میکنند و غیره است .همچنین ،این شهر کد منبع این
وبسایت را به صورت داده آزاد ارائه کرده است تا سایر شهرداریها و مؤسسهها بتوانند از این دادهها استفاده
و صفحات وب مشابهی را همانندسازی کنند.1
منطقۀ پیمونت( 2ایتالیا) برای دریافت گزارشهای شهروندان با عالئم آنفوالنزا یا مشکالت تنفسی تعدادی
فروشگاه چندمنظوره برای همۀ شیوهنامهها ،اطالعرسانیها ،سایتهای مرجع ،بهروزرسانیها ،آییننامهها و
فرامین ایجاد کرده است که فقط از منابع معتبر و مجاز جمعآوری شدهاند.

4

سانفرانسیسکو (ایاالت متحده) تضمین کرده است که پوسترهای چندزبانهای که توسط مقامات بهداشت
عمومی حاوی نکاتی دربارۀ محافظت در برابر  COVID-19باشد در فضاهای عمومی نمایش داده میشود
تا در حد امکان از دسترسی هرچه بیشتر جامعه به این نکات اطمینان حاصل شود.

5

دوسلدورف (آلمان) ،یک خط اطالعاتی  24/7در مورد ویروس کرونا باز کرده و یک شمارشگر 6زنده را

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

شماره تلفن رایگان فراهم کرده است و استان خودگردان ترنتو 3یک اپلیکیشن نهادی را به صورت یک

در صفحۀ اصلی خود قرار داده است که تعداد مبتالیان را شمارش میکند .در اوایل مارس ،شهردار در یک
پیام ویدئویی خطاب به شهروندان از ایشان خواست تا از افراد در خطر بهخصوص بیماران و سالخوردگان
مراقبت کنند.7
در براتیسالوا (جمهوری اسلواکی) ،شهردار یک کاریکاتوریست بومی معروف را مأمور کرده است تا به
صورت بصری نشان دهد که چگونه ساکنان میتوانند خود را ایمن نگه دارند .همچنین ،شهردار به طور
منظم برای پاسخ به سؤالهای شهروندان ،جلسات زندۀ فیسبوکی برگزار میکند و ویدئویی را با بازیگران و
چهرههای عمومی تهیه کرده است تا شهروندان را برای مسئولیتپذیر بودن ترغیب کند.

8

فیالدلفیا و نیویورک (ایاالت متحده) با یک شمارۀ ویژه ،هشدارهای متنی کووید را برای ساکنانی که در
این سرویس ثبتنام کردهاند ،در دسترس قرار داده است.9

1.https://stpcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
2.Piedmont
3.Trento
4https://trecovid.apss.tn.it/app/tabs/home
5.https://news.cityofsydney.nsw.gov.au/announcements/coronavirus-how-were-responding
 .6یادداشت مترجم -شمارشگر یا نوساننگار ( :)Tickerپلتفرمی مانند یک صفحه نمایش که نوسانهای لحظهای آمار و ارقام مربوط به یک کاال

یا وضعیت را نشان میدهد مانند شمارشگرهای لحظهای بورس

7.https://www.duesseldorf.de/international/information-on-the-corona-virus/?L=0
8.https://www.youtube.com/watch?v=JBmb-wZDPuM.
9.https://www1.nyc.gov
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وبسایت شهرداری ادینبورگ (انگلستان) روال آزمایش را برای ساکنانی که ممکن است سؤالهایی در
خصوص دسترسی داشته باشند ،بازپخش میکند.

1

وبسایت شهر کیپ تاون (آفریقای جنوبی) گزارۀبرگهایی 2را در مورد این ویروس ارائه داده است.

3

در سیدنی (استرالیا) ،اطالعات بهداشت عمومی در مراکز خدمات اجتماعی شهر ،کتابخانهها و
خانههای کودک توزیع شده است.

4

شهردار بریستول (انگلستان) از طریق ویدئو و با حضوری آرامبخش و دادن آخرین آمارهای واقعی
بهروز و قوت قلب به ساکنان به رسیدگی به امور شهر میپردازد.
بوئنس آیرس (آرژانتین) یک پلتفرم دیجیتال ایجاد کرده است که توصیههایی در مورد اینکه
بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها

چگونه به بهترین وجه میتوان از آلوده شدن جلوگیری کرد ،ارائه میدهد.

5

شهر سائوپائولو (برزیل) به صورت دیجیتالی موارد تأییدشده یا مشکوک را از طریق پزشکی از راه
دور پایش میکند و اپلیکیشنی برای بیماران در قرنطینۀ خانگی راهاندازی کرده است.

6

پاریس (فرانسه) از کوویدیوم ،7یک اپلیکیشن دیجیتال برای نظارت بر بیماران در قرنطینۀ خانگی
استفاده میکند.

8

در لیما (پرو) ،اولین جلسۀ شورای کالنشهر از طریق کنفرانس ویدئویی با رأیگیری زنده برگزار شد.

9

تنظیم اقدامات محل کار و الگوهای رفت و آمد

برای اقدامات اضطراری اتخاذشده توسط دولتهای مرکزی ،شهرها از سیاستهای اجرایی مربوط به دورکاری یا
ساعتهای کاری انعطافپذیر پشتیبانی میکنند ،همچنین مشاغل محلی را ملزم به رعایت این ابتکارات میکنند .بسته
به وضعیت پیشرفت این همهگیری ،شهرها تالش میکنند اقدامات مربوط به فاصلهگذاری اجتماعی ،رفت و آمد به
محل کار و از محل کار و همچنین ،بستری و خانهنشینی را اجرایی کنند .در کشورهای مشمول حصر [قرنطینه] ،قبل
رژیم دورکاری کامل در مقیاس وسیع برای کشور الزامی شود ،بسیاری از مسئوالن شهری ابتدا کارمندان خود
از اینکه ِ
را به کار از خانه ترغیب کردند .نزدیکی مسافران به حملونقل عمومی نقش مهمی در گسترش  COVID-19دارد .این

خطر بهخصوص در شهرها بسیار زیاد است ،جایی که مسافران اغلب در زمانهای اوج در قطارهای شلوغ یا اتوبوسها به
هم فشرده میشوند .در راستای دستورالعملهای ملی برای محدود کردن رفت و آمد ،بسیاری از شهرها و کالنشهرها
ش رفتهاند و دولتهای محلی افراد را ملزم کردهاند تا سفرهای غیرضروری را محدود
بهتدریج به سمت کاهش خدمات پی 
کنند و در آمد و شدها اقدامات بهداشتی مانند ضد عفونی کردن را رعایت کنند.
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1.https://www.edinburgh.gov.uk/coronavirus
2.Fact Sheets
3.https://www.westerncape.gov.za/department-of-health/coronavirus
4.https://news.cityofsydney.nsw.gov.au/announcements/coronavirus-how-were-responding
5.https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
6.http://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sao-paulo-anuncia-novas-medidas-de-combate-ao-coronavirus/
7.Covidom
8.https://www.nouveal.com/covidom-le-suivi-des-patients-porteurs-du-covid-19
9.https://sites.google.com/munlima.gob.pe/coronavirus-lima

کادر  :2نمونههایی از پاسخهای سیاستی برای تنظیم اقدامات محل کار و الگوهای رفت و آمد در شهرها
تنظیم اقدامات محل کار:

میالن (ایتالیا) به عنوان یکی از شهرهایی که بهشدت و بسیار زودهنگام از  COVID-19صدمه دید،
از  24فوریه قبل از وضع حصر [قرنطینه] ملی شروع به ترغیب ساکنان به کار از خانه کرد 1.همانند بقیه
شهرهای ایتالیا ،میالن هماکنون در [قرنطینه] کامل قرار دارد.
مسئوالن کالنشهر توکیو (ژاپن) کارمندان شهرداری را برای دورکاری چهار روز در هفته تشویق و
شرکتهای خصوصی را برای معرفی ساعتهای کاری انعطافپذیر ترغیب میکند 2.در سن خوزه (آمریكا)،
كارمندان شهرداری به دورکاری تشویق شدهاند تا الگویی برای ساكنان شهر باشند.

3

از حضور افرادی كه عالئم بیماری (تب ،سرفه یا مشكل تنفسی) دارند در محل کار خودداری كنند و آنها
را برای معالجه به خانه بفرستند.

4

شهردار ریودوژانیرو (برزیل) شیفتهای کاری چرخشی را تشویق کرده است .پیشنهاد میکند که بخش
صنعت باید در شیفت اول از ساعت  6صبح ،بخش تجارت از  8صبح و بخش خدمات از  10صبح آغاز به کار
کند تا از ازدحام بیش از حد حملونقل عمومی جلوگیری شود .هر زمان ممکن باشد ،کار از منزل باید در

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

شهر مسکو (دولت فدرال روسیه) به محلهای كاری توصیه كرده است كه كاركنان را تبسنجی کنند و

اولویت قرار گیرد .بخش عمومی شهرداری در حال اتخاذ همین اصول و کار در خانه است.

5

الگوهای رفت و آمد

فوکوئوکا (ژاپن) در وبسایت شهر میزان ازدحام مترو را به تفکیک بازههای زمانی منتشر میکند.

6

ایستگاههای حملونقل عمومی و وسایل نقلیه در سانفرانسیسکو (ایاالت متحده) دارای ضدعفونیکننده
هستند و با تواتر بیشتری تمیز میشوند.

7

در ونیز (ایتالیا) ،قایقهای کانال از طریق ضدعفونیهای فوقالعاده در مرحلۀ اولیۀ این همهگیری ضدعفونی
شدند.
ناپولی (ایتالیا) با تمیز کردن و ضدعفونی کردن قسمتهای مسافری قطارها و اتوبوسها و نمایش بصری
گواهینامۀ ضدعفونی مناسب ،اقدامات پیشگیرانۀ مناسبی را برای محافظت از کارمندان و کاربران فراهم
کرده است.

8

1.https://www.yesmilano.it/en/articles/coronavirus-useful-info-events-and-locations-milano
2.https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/en
3.https://www.sanjoseca.gov/news-stories/news/emergency-notifications
4.https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/?adfox&utm_place=893819&utm_ban=3540544&ues=1
5.http://prefeitura.rio/cidade/coronavirus-prefeitura-anuncia-medidas-de-prevencao-na-cidade-contra-a-doenca/
6.https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCFOC/ns/tl.cgi/https%3a//www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/
=hokenyobo/health/kansen/nCorV.html?SLANG=ja&TLANG
en&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
7.https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Updated-DPH-Recommendations_COVID-19-English-03062020.pdf
8.http://www.comune.napoli.it/coronavirus

13

در مسکو (دولت فدرال روسیه) ،در ورودی مترو تبسنجی با روش غیرتماسی انجام میشود.

1

در مادرید (اسپانیا) متروها در  64درصد قطارها مجهز به دربهای اتوماتیک هستند تا از تماس مستقیم
جلوگیری کنند.

2

براتیسالوا (جمهوری اسلواکی) استفاده از ماسک محافظ را هنگام مسافرت با وسایل نقلیۀ عمومی اجباری
کرده است .همچنین ،سازمان حملونقل ورود یا خروج از طریق دربهای جلو را که نزدیک به راننده است،
ممنوع کرده است .دربها به صورت خودکار باز میشوند ،بنابراین مسافران نیازی به فشار دکمه ندارند.

3

بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها

از افزایش فاصلهگذاری اجتماعی تا قرنطینه

4

در پاسخ به خطر ابتال به عفونت  ،COVID-19شهرها در سراسر جهان (برای مثال در فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا
و سایر کشورها) با دولتهای مرکزی خود همکاری نزدیکی داشتهاند تا قبل از تغییر موضع تدریجی به سمت
قرنطینه و جلوگیری از تردد به صورت کلی ،همۀ اجتماعات و فعالیتهای تجاری را بهجز مشاغل ضروری مانند
سوپرمارکتها ،داروخانهها ،بانکها ،بیمه و خدمات پستی محدود کنند .شهرها نیز مناسبتها را لغو یا به تعویق
انداخته و بیشتر امکانات شهری را تعطیل کردهاند.
سلسله اقداماتی هم برای تعطیلی مدارس ،تغییر زمانبندی نیمسالهای تحصیلی و به تعویق انداختن
امتحانات صورت گرفته است که اغلب با تهیۀ ابزار یادگیری آنالین و برنامههای آموزشی به صورت رایگان
همراه است .امکانات فرهنگی مانند موزهها ،سالنهای کنسرت و سینماها تعطیل شدهاند .رویدادهای ورزشی
لغو و زمینهای بازی بسته شدهاند .در جاهایی که تجمعهای بزرگ نمیتواند لغو شود یا به تعویق بیفتد (برای
مثال ،رأیگیری در انتخابات شهرداری در فرانسه) ،از تأمین امکانات شستوشوی دست/ضدعفونیکننده
اطمینان حاصل کردهاند و همواره مکانها را تمیز میکنند .بسیاری از شهرها در زمینۀ تأمین تجهیزات
ماسک و ژل ضد عفونی کار کردهاند.
کادر  .3نمونههایی از پاسخهای سیاستی در خصوص به حداقل رساندن تماس در شهرها

کالنشهر دائگو (کره) امکانات آزمایشگاهی خودرو-گذر COVID-19 5را به منظور مقابله با افزایش
سریع تقاضا برای آزمایش راهاندازی کرد که به کادر پزشکی این امکان را میدهد تا شهروندان را به طور
مستقیم در خودروی خود آزمایش کنند .این آزمایش نسبت به مراجعه به بیمارستان یا مراکز درمانی بسیار
سریعتر و برای بیماران مطمئنتر است .آزمایش حدود  10دقیقه طول میکشد و نتایج طی سه روز از طریق
پیام متنی برای ایشان ارسال میشود.
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1.https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/?adfox&utm_place=893819&utm_ban=3540544&ues=1
2https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medidas-especiales-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
3.http://zvladneme.to/
4.Confinement
 .5سوار-بر-خودرو یا خودرو-گذر ( )drive-thruاشاره به خدماتی دارد که مشتری برای استفاده از آن نیازی به پیاده شدن از خودرو ندارد.

شهرهای میالن (ایتالیا) و پاریس (فرانسه) کلیۀ پارکهای عمومی را برای محدود کردن تفرج گروهی و
حمایت از اجرای اقدامات سراسری در رابطه با قرنطینه بستند.

1

شهر آستین (ایاالت متحده) جشنواره ساالنۀ جنوب از جنوب غربی 2جشنوارۀ فیلم و موسیقیای که قرار

بود از  13تا  22مارس برگزار شود را لغو کرد .این رویداد معموالً بیش از  400شرکتکننده را جلب میکند
و تأثیر اقتصادی آن بر اقتصاد آستین در سال  2019حدود  355/9میلیون دالر تخمین زده شد.

3

شهرداری بوئنس آیرس (آرژانتین) حکمی مبنی بر تعلیق فعالیتهای تفریحی ،اجتماعی و فرهنگی برای
بیش از  200نفر ،برای یک دورۀ اولیه  30روزه صادر کرد.

4

فوکوئوکا (ژاپن) برای کودکانی که به دلیل تعطیلی مدارس دولتی در خانه میمانند ،فیلمهای آموزشی
مسکو (دولت فدرال روسیه) از «مدرسۀ الکترونیکی مسکو» استفاده میکند تا دانشآموزان بتوانند
تحصیالت خود را به صورت آنالین دنبال کنند.

6

دور اول انتخابات شهرداریها در فرانسه در  15مارس  2020با بیشترین ضوابط بهداشت انجام شد .ماسک
ارائه شد ،از رأیدهندگان خواسته شد تا هنگام ورود دست خود را ضدعفونی کنند ،فاصلۀ یک متری خود را
از سایر رأیدهندگان حفظ کنند و هنگام امضای نام خود از قلم شخصی استفاده کنند 7.دور دوم انتخابات

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

ارائه میدهد.

5

که ابتدا قرار بود 22ام ماه مارس برگزار شود تا ماه ژوئن به تعویق افتاده است.
اقدامات هدفمند برای گروههای آسیبپذیر

با علم اینکه اپیدمی  COVID-19احتماالً به آسیبپذیرترین اقشار جامعه آسیب وارد خواهد کرد ،شهرها

اقداماتی را برای کاهش اثر بر اعضای حساس جامعه انجام دادهاند .شهرها بهدرستی برای ایفای این نقش انتخاب
شدهاند ،زیرا به شهروندان نزدیکتر هستند و میتوانند نیازهای محلی را بهتر درک کنند .گروههای آسیبپذیر
شامل کسانی میشود که ممکن است از نظر جسمی و اقتصادی بیشتر در معرض این همهگیری باشند .افراد
سالخورده ،کسانی که دارای سابقۀ بیماریهای زمینهای هستند و افراد بدون سرپناه یا خانهای برای قرنطینه،
بیشتر مستعد ابتال به این بیماری و بروز عالئم جدی هستند .ادارات شهری برای کمک به سالمندان ،بیماران
و بیخانمانها در تالش هستند تا با سیاستهای اجتماعی هدفمند کسانی که بیشتر از همه محروم هستند
را تحت حمایت خود قرار دهند .در برخی موارد ،فضاها و خدمات عمومی به کمک به تالشهای مبارزه با
1.https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/16/world/europe/16reuters-health-coronavirus-france-parks.html
2.South by Southwest
3.http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20Declaration(2).pdf
4.https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
5.https://translate-city-fukuoka-lg-jp.jserver.com/LUCFOC/ns/tl.cgi/https%3a//www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokenyobo/health/kansen/nCorV.htm=l?SLANG=ja&TLANG
en&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
6.https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/?adfox&utm_place=893819&utm_ban=3540544&ues=1
7.https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/municipales-2020-bureaux-vote-ouverts-marseille-consignes-securite-non-respectees-1800090.html
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 COVID-19اختصاص داده شدهاند .در حالی که  COVID-19نابرابری را عمیقتر میکند ،نابرابری نیز

احتماالً گسترش آن را بدتر میکند .تحقیقات نشان میدهد احتمال ابتال به این بیماری در افراد متعلق به اقشار
اقتصادی ضعیفتر بیشتر است 1.اقداماتی همچون به تعویق انداختن پرداخت اجاره و افتتاح یا گسترش بانکهای
غذایی ،به شهرها این امکان را میدهد که تسکین اندکی فراهم کنند.
کادر  :4نمونههایی از پاسخهای سیاستی شهرها برای محافظت از اعضای آسیبپذیر جامعه

بیلبائو (اسپانیا) برای محافظت از اعضای آسیبپذیر جامعه بهویژه سالمندان با شهروندان همکاری
میکند .از شهروندان خواسته میشود در صورت شناسایی شرایطی مانند تنهایی و بیکسی ،مشکالت در
بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها

رفع نیازهای اساسی یا عدم حمایت خانواده یا اجتماعی در محل خود با خدمات اجتماعی شهرداری تماس
بگیرند .فضاهای دیگری نیز برای مراقبت از بیخانمانها ،مهاجران و کودکان بیسرپرست ترتیب داده شده
است 2.در سالنهای ورزشی شهرداری برای اسکان اجتماعی در موارد ضروری تختخوابهایی در نظر گرفته
شده است.
مونترال (کانادا) اقداماتی را برای حمایت از بیخانمانها از جمله بهبود خدمات اسکان ،توالتهای
شیمیایی ،محصوالت بهداشتی ،کمک غذایی و تداوم تدابیر زمستانی اعالم کرد .این شهر با چندین شریک
همکاری میکند تا فضاهایی را پیدا کند که بتوان به پناهگاههای بیخانمانها تبدیل کرد.

3

براتیسالوا (جمهوری اسلواکی) خط تلفنی رایگان ویژۀ سالمندان ایجاد کرده است تا در زمینۀ تحویل غذا،
دارو یا ایجاد ارتباط اجتماعی به آسیبپذیرترین افراد خدمترسانی کند.

4

دوسلدورف (آلمان) پناهندگان را در جاهایی جدید ساکن کرده است و هماکنون از یک مرکز پناهندگان
به عنوان ایستگاه قرنطینه استفاده میکند.

5

اوکلند (آمریكا) خدمات بهداشتی را برای شهروندان بیپناه گسترش داده است.

6

مانند بقیه شهرهای فرانسه ،شهر تولوز همۀ بازدیدهای خانههای سالمندان را ممنوع کرده است .رستورانها
و کافینتهای مخصوص سالمندان بسته شدهاند ،اما یک سرویس تحویل ترتیب داده شده است تا وعدههای
غذایی را به طور مستقیم به خانه شهروندان سالمند ببرد.

7

در بسیاری از شهرداریهای فرانسه (اغلب شهرهای کوچک) ،مانند آنجرویل در منطقۀ ایل–دو فرانس،
مأموران شهرداری سه بار در هفته با شهروندان بیش از  65سال تماس میگیرند تا جویا شوند که احیانا
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1.https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/europe/coronavirus-inequality.html
2.www.bilbao.eus
3.https://montreal.ca/en/news/city-taking-measures-to-support-homeless-residents
4.http://zvladneme.to/
5.https://www.duesseldorf.de/international/information-on-the-corona-virus/?L=0
6.https://www.oaklandca.gov/news/2020/new-coronavirus-covid-19-update
7.https://www.toulouse.fr/web/sante/-/covid19-mesures-mairie-de-toulouse-toulouse-metropole-et-le-centre-com;munal-d-action-sociale

ً نیاز به کمکهای اولیه حیاتی دارند یا خیر 1.در شهر پاریس نیز نقشۀ جمعیتهای حساس و در قرنطینه

2

تهیه شده است و دو مرکز برای افراد بیخانمانی که احتماالً آلوده هستند اما نیازی به بستری ندارند افتتاح
شده است.

3

در ارتباط با آثار مالی ناشی از  ،COVID-19سانفرانسیسکو (ایاالت متحده) به منظور جلوگیری از بیرون
کردن مستأجرانی که به دلیل از دست دادن درآمد ناشی از تعطیلی مشاغل ،اخراج یا هزینههای درمانی
خارج از جیب 4ایجاد شده بر اثر  COVID-19قادر به پرداخت اجارهبهای خود نیستند ،یک مهلت قانونی
برای تخلیۀ منازل مسکونی اعالم کرده است.

5

یوکوهاما (ژاپن) ،نیم میلیون ماسکهای جراحی ذخیرهشده را در میان مؤسسههای بهزیستی سالمندان
شهر نیویورک (ایاالت متحده) برای جلوگیری از هجوم بیش از حد شهروندان به فروشگاهها ،ماسک
صورت ،دستمال مرطوب و ضدعفونیکنندۀ دست را به طور موقت جزء «اقالم با موجودی کم »7اعالم کرده
است .همچنین ،افزایش چشمگیر قیمت را به طور موقت غیرقانونی اعالم کرده است تا به دسترسی افراد
کمدرآمد به این اقالم کمک کند.

8

وین (اتریش) یک سالن نمایشگاهی را به یک نقاهتگاه بزرگ-مقیاس تبدیل کرده است .این نقاهتگاه به افرادی

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

و کودکان توزیع کرد.

6

ارائه میشود که عالئم خفیف  COVID-19دارند و نیازی به مراجعه به بیمارستان ندارند ،اما در مراقبت از خود
در خانه مشکل دارند .این مرکز مراقبتی خدمات تأمین غذا و مراقبتهای پزشکی پایه به افراد ارائه میدهد.

9

سن خوزه (ایاالت متحده) در حال شناسایی افرادی است که بیش از 50سال سن و نیاز به پناه دادن یا

قرنطینه شدن دارند .همچنین ،این شهر ظرفیت پناهگاههای خود را افزایش داده است و معموالً پناهگاههای
بیخانمانهای فصلی را نیز باز نگه میدارد.

10

لیوبلیانا (اسلوونی) برای کودکان خانوادههای در معرض خطر و شهروندان سالخورده ،تحویل غذا درب منزل

1.http://www.leparisien.fr/essonne-91/covid-19-en-essonne-a-angerville-la-mairie-chouchoute-ses-ainesisoles-19-03-2020-8283858.php
2.https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/paris-veut-recenser-les-personnes-fragiles-et-isolees-et-maintenir-lesmarches-842582.html
3.https://www.paris.fr/pages/coronavirus-7545
 .4یادداشت مترجم -خارج از جیب ( )Out-of-Pocketحداکثر مقدار آستانهای است که شخص باید قبل از بیمۀ درمانی هزینههای پزشکی را

بپردازد وباقی هزینهها را نیز پوشش دهد .این شامل مبالغی برای کسر ،پرداخت سهم و شرکت بیمه است .مقدار خارج از جیب همیشه بیشتر
از مبلغ کسور است و مبلغ کسر آن را نیز شامل میشود.

5.https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-moratorium-evictions-related-covid-19-pandemic
6.https://www.city.yokohama.lg.jp/
 .7یادداشت مترجم -اقالم با موجودی کم ( :)short supplyطبق قوانین ایالتی آمریکا ،اقالمی که بنا به شرایطی مانند جنگ ،شیوع بیماری یا

شرایط قهری با کمبود مواجه هستند باید به طور موقت با شرایط خاص و با محدودیت بین مردم توزیع شود .به همین منظور و بنا به شرایط
فهرستی از این اقالم تهیه و رسماً اعالم می شود .این لیست هر  30روز یکبار بهروز میشود.
8.https://www1.nyc.gov/
9.https://www.wien.gv.at/presse/2020/03/17/corona-virus-880-betten-in-betreuungseinrichtung-in-der-messe-wien-stehen-bereit
10.https://www.sanjoseca.gov/news-stories/news/emergency-notifications
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(توسط رانندگان اتوبوس شهری) تدارک دیده است .مرکز بهداشت لیوبلیانا برای همۀ کسانی که به طور بالقوه
درگیر وضعیت اپیدمیولوژیک فعلی هستند ،از طریق تماس تلفنی یا ایمیل ،حمایت روانشناختی فراهم کرده
است .همچنین ،لیوبلیانا اقامت در هتلهای خالی و ضدعفونیشده را برای کارکنان مرکز پزشکی دانشگاهی که
از شهرهای دیگر میآیند ،فراهم کرده است .به این ترتیب ،نیازی نیست آنها هر روز با ماشین به خانه برگردند.

1

لیما (پرو) برای ارائۀ اطالعات در مورد اقدامات پیشگیری از  COVID-19و مشاورۀ پزشکی و
روانشناختی ،ثبتنام آنالین داوطلبان را برای کمک به شهروندان سالمند و یک خط تلفنی ایجاد کرده
است .در کنار سازمانهای جامعۀ مدنی و داوطلبان ،لیما در حال هماهنگی برای تحویل غذا و کاالهای
اساسی به آسیبپذیرترین گروههاست .همچنین ،شهرداری برای جابهجایی و محافظت از افراد بیخانمان،
بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها

کار آمادهسازی یک ساختمان تاریخی را آغاز کرده است.

2

اطمینان از تداوم خدمات عمومی محلی

شهرها در حال کسب اطمینان از این هستند كه مردم به خدمات اساسی مانند تأمین آب متصل باشند ،حتی در
شرایطی كه این تأمین به دالیل ساختاری و احتمالی مداوم نباشد .بسیاری از شهرها و تأسیسات موافقت کردهاند
که قطعی برق ساکنانی که قادر به پرداخت قبضهای خود نیستند را به تعویق بیندازند ،چراکه که رهبران محلی در
تقال برای مقابله با تهدیدهای پیچیدۀ بهداشت عمومی ناشی از همهگیری ویروس کرونا هستند .این تصمیم با توجه
به اصلیترین و مهمترین اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با شیوع این ویروس ،یعنی شستوشوی دست و بهداشت

عمومی کلی اهمیت زیادی دارد .همۀ شهرها جمعآوری زباله را تضمین میکنند ،اما تفکیک الزاماً بر اساس انواع

خاصی از زباله انجام نمیشود .عالوه بر این ،برخی مراکز بازیافت بسته شدهاند .نهادهای بهداشت عمومی توصیه
میکنند که تمام زبالههایی که با هر فرد در قرنطینه خانگی در تماس بوده است ،باید در دو کیسه زباله قرار داده و
کیسهها گره خورده شوند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود (برای مثال ،در انگلیس).

3

کادر  :5نمونههایی از پاسخهای سیاستی برای تقویت استمرار خدمات آب و پسماند

در دیترویت (ایاالت متحده) ،خدمات آب به صورت موقت به هزاران خانواری که پیشتر به دلیل عدم
پرداخت قبوض قطع شده بود ،در میان اعتراضهای بهداشتی دوباره بازگردانده شد.

4

هفت ایالت در ایاالت متحده  -ویسکانسین ،نیویورک ،کانکتیکات ،نیوجرسی ،پنسیلوانیا ،ایلینویز و
لوئیزیانا – حکم به تعویق قطعیها دادهاند.

5

دولت محلی آلورا (اسپانیا) شارژ آب را تا سه ماهه بعدی برای آن دسته از مؤسسههایی که به دلیل
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1.https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-zdravje-in-socialno-varstvo/
koronavirus-informacije-in-ukrepi/
2.http://www.gob.pe/coronavirus
3.https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#italy
4.https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/us-news/2020/mar/12/detroit-water-shutoffs-unpaid-bills-coronavirus
5.https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/90-us-cities-and-states-suspend-water-shutoffs-to-tackle-coronavirus-pandemic

محدودیتهایی که توسط دولت ایجاد شده ،برای عموم بسته ماندهاند ،حذف کرده است.

1

در فرانسه ،بسیاری از شهرها در حال اجرای اقداماتی برای اطمینان از تأمین آب لولهکشی برای مردم
هنگام نیاز شدید به بهداشت هستند.

2

در پارما (ایتالیا) ،جمعآوری زباله به طور معمول برای همه انجام میشود ،بهجز کسانی که در خانه مجبور
به قرنطینه هستند .کلیۀ زبالههای باقیمانده باید طبق پروتکل صادرشده توسط سازمان ملی بهداشت
جمعآوری شوند.

3

جمع آوری زباله بر حسب تقاضا( 4زبالههای حجیم ،زبالههای باغی ،و غیره) تا اطالع ثانوی در شهرهای
لوکزامبورگ 5و نیوآرک( 6ایاالت متحده) متوقف شده است.
مقررات در بخش مدیریت پسماند در مورد این بیماری همهگیر هشدار دهند.

7

شهر کینگستون (کانادا) خدمت پسماندهای خطرناک خانگی خود را لغو کرد.

8

در لیما (پرو) جمعآوری زباله در مرکز شهر تضمین شده است و شهرداری در حال کمک به سایر
دولتهای محلی است .لیما همچنین با تحویل ده آبانبار آب آشامیدنی ،به دنبال تضمین عرضۀ آب
آشامیدنی به آسیبپذیرترین مناطق شهر است.

9

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

در لهستان ،پنج سازمان بزرگ مدیریت زبالههای جامد شهری به دولت متوسل شدند تا در خصوص نبود

حمایت از مشاغل و بهبود اقتصادی
در حالی که دولتهای مرکزی در سرتاسر جهان تالش میکنند تا از اقتصاد خود در برابر بحران COVID-19

محافظت کنند ،مدیریت شهری نیز در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با تأمین اعتبار برای کمک به
مشاغل کمتر برخوردار و توانمندسازی مشاغل به منظور قرارگیری در قدرتمندترین موقعیت ممکن برای
بهبودی سریع از این بحران ،نقش ایفا میکند .برخی شهرها نیز از حاال به فراتر از این بحران نظر دارند و به
دنبال تالشهای بازیابی هستند که پس از اپیدمی  COVID-19مورد نیاز خواهد بود .شهرها همیشه مکانهای
خالقیت و نوآوری بودهاند و رهبران محلی اطمینان میدهند که این مسئله بار دیگر اتفاق خواهد افتاد.
کادر  .6نمونههایی از تأمین مالی در پاسخ به  COVID-19در شهرها

یوکوهاما (ژاپن) خیلی سریع در  30ژانویه یک دفتر مشاوره ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط تأسیس کرد.

10

1.https://www.20minutos.es/noticia/4191062/0/coronavirus-el-ayuntamiento-de-alora-elimina-la-tasa-de-basura-y-agua-a-los-comercios-cerrados-al-publico/
2.http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/actualites/actualite/news/coronavirus-leau-du-robinet-une-alliee-de-confiance/
3.https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#italy
4.On-demand waste collection
5.https://www.vdl.lu/en/city/coronavirus-disease-covid-19/waste-collection
6.https://www.newarkde.gov/531/Trash-Recycling-and-Yard-Waste-Collectio
7.https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#italy
8.https://www.cityofkingston.ca/resident/covid-19
9.https://sites.google.com/munlima.gob.pe/coronavirus-lima
10.https://www.city.yokohama.lg.jp/
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توکیو (ژاپن) برای پشتیبانی هزینههای نصب تجهیزات و نرمافزارهای مورد نیاز برای ترویج دورکاری
یارانههایی را برای شرکتهای کوچک و متوسط فراهم کرده است.

1

بیلبائو (اسپانیا) اقدامات ویژهای را با هدف حمایت از کارآفرینان ،خردهفروشان کوچک و بنگاههای کوچک
و متوسط از طریق یک سرویس مشاورهای فوری ارائه میدهد که توسط شورای شهر برای کمکهای تلفنی
و از راه دور ترتیب داده شده است .رسیدگی به کلیۀ دادرسیهای مالیاتی نیز به تعلیق درآمده است.

2

شهردار میالن (ایتالیا) از ایجاد صندوق کمک مشترک برای کمک به افراد بسیار نیازمند و حمایت از
بهبود فعالیتهای شهر خبر داد .این صندوق عالوه بر تخصیص  3میلیون یورو که پیشتر در شورای شهر
تصویب شده بود ،به روی مشارکت اقتصادی شهروندان ،شرکتها و انجمنها نیز باز است .این صندوق ،در
بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها

روز اول ( 14مارس  800،000 )2020هزار یورو جمعآوری کرد.
شهر مونترال (کانادا) ،حمایت مالی اضطراری ارائه میدهد و تدابیری برای کمک به مشاغل اتخاذ کرده
است .اقدامات کمکی شامل به تعویق انداختن مالیاتهای شهرداری ،کمکهای اضطراری مالی و اعطای
مهلت اتوماتیک قانونی به اصل سرمایه و سود است.

3

کینگ کانتی (ایاالت متحده) برای ایجاد یک صندوق امدادی به سازمانهای بشردوستانه پیوسته است و
یک صفحه رابط کمکهای مالی ایجاد کرده است تا مردم بتوانند آنچه را که الزم دارند ،درخواست کنند و
هر آنچه که در استطاعت دارند ،اهدا کنند.

4

شورای شهر مادرید (اسپانیا)  63میلیون یورو معافیت مالیاتی در دریافتیهای خود از محل مالیات بر
فعالیتهای اقتصادی و مالیات بر مراکز تجاری ،تفریحی ،اقامتی ،آژانسهای مسافرتی و فروشگاههای بزرگ
را به شرط اینکه آنها کارگران خود را تا پایان سال حفظ کنند ،تصویب کرده است.

5

شهر نیویورک (ایاالت متحده) حمایت محلی از بنگاههای کوچک و متوسط از جمله اعطای وامهای با بهرۀ
صفر و بازپرداخت  15تا  20ساله را برای شرکتهای دارای کمتر از  100کارمند وضع کرده است .اعطای
وامهای تا  75هزار دالر مشروط به این است که کاهش  25درصدی مشتری اثبات شود.

6

سیاتل (آمریكا) بخشودگی جریمههای مالی مشاغلی كه مالیات خود را دیر پرداخت کردهاند را اعالم
کرد 7.ابتكارات متعدد تأمینکنندگان خدمات دیجیتالی برای کمکرسانی به مشاغل كوچك 76و همچنین
«صندوقهای امدادی مشاغل کوچک» شركتهای بزرگ فناوری 8نیز وجود دارد.
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1.https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
2.https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-04/coronavirus-sala-milano-rilancio-7325067/
3.https://montreal.ca/en/articles/covid-19-support-measures-montreal-businesses
4.www.kingcounty.gov/covid
5.https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medidas-especiales-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
6.https://www.crainsnewyork.com/small-business/small-businesses-get-loans-wake-outbreak
7.https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-small-businesses-struggle-to-adapt-as-more-workers-stay-home/
8.Large Tech Companies

اقدام

به دنبال دستورالعملهای ملی ،برلین مدارس را تعطیل و مناسبتها را در سالنهای تئاتر دولتی ،اپراها و سالنهای
کنسرت لغو کرد .اجتماعات با بیش از  2شرکتکننده در آلمان ممنوع است.

کشور

آلمان

اسپانیا

شهر

برلین

بیلبائو

بوگوتا

ضمیمۀ الف -نمونههایی از اقدامات شهری برای مقابله با بحران  COVID-19از مراحل اولیه تا پیشرفته این همهگیری
وبسایت
https://www.visitberlin.de/en/current-information-corona-virus-berlinhttps://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/
live-blog-der-faz-zum-coronavirus-alle-entwicklungen-im-ueberblick-16663569.html

www.bilbao.eus

بیلبائو برای محافظت از اعضای آسیبپذیر جامعه بهویژه سالمندان با شهروندان همکاری میکند .از شهروندان
خواسته شده است تا موارد محلی تنهایی و بیکسی ،مشکالت در رفع نیازهای اساسی یا عدم حمایت خانواده
یا اجتماعی را شناسایی کنند .در صورت تشخیص چنین مواردی در بین همسایگان ،آنها موظف هستند با
خدمات اجتماعی شهرداری تماس بگیرند .فضاهای اضافی نیز برای مراقبت از بیخانمانها ،مهاجران یا خردساالن
بیسرپرست ترتیب داده شده است .تاالرهای ورزشی شهرداری با تختخوابهایی در نظر گرفته شدهاند تا در صورت
لزوم بتوانند اقامتگاه اجتماعی فراهم کنند.
تدابیر خاصی با هدف حمایت از کارآفرینان ،خردهفروشان کوچک و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط از طریق
یک سرویس مشاورۀ فوری توسط شورای شهر برای کمکهای تلفنی و از راه دور سازماندهی شده است .رسیدگی به
تمام دادرسیهای مالیاتی به حالت تعلیق درآمده است.
شهردار بیلبائو در  13مارس برنامۀ اضطراری شهرداری را فعال کرد که شامل اقدامات زیر است:
خدمات شهروندی از طریق کانالهای تلفنی و از راه دور ،فرم آنالین برای انجام امور ،خدمات اساسی اجتماعی
ارائهشده توسط رسیدگیهای تلفنی ،همکاری شهروندان برای شناسایی موارد بیکسی و تنهایی ،خدمات نظافتی و
بهداشتی ویژه ،سازگاری حملونقل عمومی ،وقفه در مهلتهای مالیاتی و اجارهبها ،اصالح روال اداری ،مکفی کردن
بازارهای شهرداری و یک برنامۀ اضطراری مسکن.

کلمبیا

شهر بوگوتا هشدار زرد اعالم کرده است .کلیۀ رویدادهای عمومی یا خصوصی که بیش از  1000نفر باشد به تعویق
افتاده است .عالوه بر این ،از سازمانها خواسته شده است كه كار از خانه ،ایجاد سیستم شیفتی برای به حداقل
رساندن تماس افراد ،كاهش رفت و آمد در ساعت اوج و تغییر آموزش به یادگیری آنالین را تسهیل كنند .شهردار
از مشارکت دولتی-خصوصی بین ارائهدهندگان خدمات درمانی برای خرید ماسک صورت ،ژل ،الکل و مواد دیگر به
منظور جلوگیری از کمبود این اقالم خبر داد.

بن

https://www.bonn.de/microsite/en/services/medical-care/Corona.php

https://www.eltiempo.com/bogota/medidas-de-la-alerta-amarilla-en-bogota-por-el-coronavirus-471792

آلمان

نهاد داوطلبانۀ شهر بن و چندین ابتکار عمل محلی برای کمک به آسیبپذیرترین گروههای در خطر در کنار هم قرار
گرفتهاند .آنها با چندین خط تلفن ویژه ،شهروندان نیازمند را به کسانی که مایل به ارائۀ خدمات داوطلبانۀ زندگی
روزمره هستند ،معرفی میکنند .برای کمک به خانوادهها در این شرایط دشوار ،مرکز محلی آموزش و خانواده بن خط
تلفن ویژه دیگری را نیز افتتاح کرده است.
از آنجا که بن یک شهر بینالمللی است ،تاالر شهر ارتباطات خود را برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان خارجی و
غیرآلمانی زبان تشدید کرده است .برای مطلع نگه داشتن همۀ شهروندان ،شهر به طور مرتب وبسایت انگلیسی خود
را بهروز میکند و از یک حساب توییتری انگلیسی استفاده میکند .همچنین ،شهر در حال تدارک ترجمه اضافی به
زبانهای دیگر است.

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
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وبسایت

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/16/coronavirus-confira-aqui-o-que-o-gdf-faz-para-combate-lo/

www.bratislava.sk
zvladneme.to
https://www.ktopomozeslovensku.sk
https://www.youtube.com/watch?v=JBmb-wZDPuM

اقدام

دولت ،کالسها را در سیستم مدارس دولتی در منطقه فدرال به حالت تعلیق درآورد .دبیرخانههای توسعۀ اجتماعی
و آموزش و پرورش یک قرارداد همکاری برای اختصاص کاالها و مواد غذایی از مدارس بستهشده به مؤسسههای
اجتماعی در منطقۀ فدرال امضا کردند .سینماها تعطیل شدهاند .دولت مخزنهای ژل الکلی را در ایستگاه اصلی
اتوبوس نصب کرد .واحد تجارت ،صنعت و خدمات محلی یک سرویس چت آنالین ایجاد کرده است .نرخ مالیات بر
گردش کاال و خدمات ( )ICMS1برای الکل در ژل و سایر محصوالت پیشگیری از ویروس کرونا کاهش یافته است.

براتیسالوا استفاده از ماسک محافظ صورت را هنگام سفر با وسایل نقلیۀ عمومی اجباری کرده است .همچنین،
سازمان حملونقل ورود یا خروج از طریق دربهای ورودی که نزدیک به راننده است را ممنوع اعالم کرده است.
دربها به صورت خودکار باز میشوند ،بنابراین مسافران نیازی به فشار هیچ دکمهای ندارند.
براتیسالوا همۀ بازدیدها از خانههای سالمندان را ممنوع و مدارس را تعطیل کرده است .همچنین ،این شهر خط تلفن
رایگان سالخوردگان را راهاندازی کرده است تا در زمینه تحویل غذا ،دارو یا تأمین ارتباط اجتماعی به آسیبپذیرترین
افراد خدمترسانی کند .از زمان بسته شدن مدارس ،این شهر با همکاری روانشناسان کودک خط تلفن رایگان
والدین را ایجاد کرده است تا در خصوص هرگونه مسئله مربوط به آموزش در خانه یا اضطرابی که ممکن است والدین
و فرزندان با آن مواجه شوند ،صحبت کنند.
کلیۀ ارتباطات شهری در یک صفحۀ وب واحد جمعآوری میشود .شهردار به یک کاریکاتوریست مشهور محلی
مأموریت داد که اصول اساسی حفظ سالمت ساکنان را ترسیم کند .همچنین ،او به طور منظم برای پاسخ به
سؤالهای شهروندان ،جلسات زندۀ فیسبوکی را میزبانی میکند و ویدئویی را با بازیگران و چهرههای عمومی به
منظور ایجاد انگیزه در شهروندان برای مسئولیتپذیر بودن تهیه کرده است.

شهردار از طریق پیامرسانی ویدئویی ساکنان را بهروز نگه میدارد.

شهرداری طی حکمی تعلیق فعالیتهای تفریحی ،اجتماعی و فرهنگی بیش از  200نفر را برای یک دورۀ اولیه
 30روزه اعالم کرد .فعالیتهای مدرسه به حالت تعلیق درآمده است ،اما مدرسه برای اطمینان از دسترسی
آسیبپذیرترین کودکان به مواد غذایی باز است.
بوئنس آیرس در حال هماهنگی اقدامات و مذاکرات دائمی با دولت ملی است.
این شهر یک پلتفرم دیجیتال بمنظور ارائه توصیههایی برای جلوگیری از سرایت ایجاد کرده است.

شهر کمبریج در حال همکاری با مشاغل محلی برای تغذیۀ بیخانمانهاست .به دلیل اینکه بسیاری از برنامههای
سرپناهی تعداد کمی کارمندان دارند و دیگر توانایی تهیۀ غذا در محل را ندارند ،این شهر با رستورانهای محلی
قرارداد بسته است تا برای ناهار و شام ،وعدههای غذایی بستهبندی شده در کیسه یا جعبه تهیه کنند .سپس ،این
وعدههای غذایی به پناهگاهها و برنامههایی تحویل داده میشوند که اعالم نیاز شدید به وعدههای غذایی کردهاند.

کشور

برزیل

جمهور

انگلستان

آرژانتین

انگلستان

شهر

برازیلیا

براتسیلوا

بریستول

بوئنس آیرس

کمبریج

https://thebristolmayor.com/2020/03/17/bristols-response-to-coronavirus-update-17-03-20/

https://www.bristol.gov.uk/crime-emergencies/coronavirus-covid19-what-you-need-to-know

https://www.lanacion.com.ar/cultura/coronavirus-que-dice-decreto-suspende-buenos-aires-nid2342710

https://www.cambridgema.gov/covid19/News/2020/03/ongoingsupportforseniorsandhomelesscommunityduringthecovid19crisis

بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها
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)1.Tax Rate on the Circulation of Goods and Services (ICMS

وبسایت
https://www.westerncape.gov.za/department-of-health/coronavirus

https://www.westerncape.gov.za/department-of-health/coronavirus

http://www.donga.com/news/article/all/20200325/100350229/1

اقدام

وزارت بهداشت کیپ سیستمهای نظارتی برای شناسایی و ردیابی سریع هر مورد مبتال در استان راهاندازی کرده
است .این شامل غربالگری و پایش هر شخص با سابقه سفر و تماس نزدیک با مناطق آلوده نیز میشود.

خدمات آب هزاران خانوار در دیترویت که به دلیل عدم پرداخت صورتحساب ،آب آنها قطع شده بود در میان
اعتراضهای بهداشت عمومی به طور موقت وصل شد [در سال  ،014اندکی پس از تشکیل پرونده بزرگترین
ورشکستگی شهری در تاریخ ایاالت متحده ،این شهر برنامۀ گستردۀ «قطعیها» را راهاندازی کرده .در سال اول ،آب
 31000خانوار قطع شد].

کالنشهر دائگو برای مقابله با افزایش سریع تقاضا برای آزمایش ،امکانات سوار-بر-خودروی آزمایش COVID-19
را راهاندازی کرد .این امکانات به کادر پزشکی این امکان را میدهد که شهروندان را به طور مستقیم در اتومبیل خود
آزمایش کنند .این آزمایش نسبت به مراجعه به بیمارستان یا مراکز درمانی بسیار سریعتر و برای بیماران مطمئنتر
است .آزمایش حدود  10دقیقه طول میکشد و نتایج طی سه روز از طریق پیام متنی ارسال میشود.

کشور

افریقای جنوبی

آمریکا

کره

شهر

کیپ تاون

دیتریوت

کالنشهر
دائگو

دوسلدورف

شهردار گایزل در پیام ویدئویی خطاب به مردم توضیح داد كه دوسلدورف برای مقابله با بحران  COVID-19چه
اقداماتی در نظر دارد انجام دهد .یک مرکز تشخیصی اختصاصی در مکانی در مرکز شهر با هدف تخفیف بار وارد
بر پزشکی عمومی راهاندازی شده است .قرار مراجعه برای آزمون توسط کارمندان شهرداری و از طریق یک خط
اطالعاتی صادر میشود .مركز پناهندگان تخلیه شده است تا به عنوان ایستگاه قرنطینهای برای بیماران احتمالی كه
ممكن است امکان قرنطینه خانگی نداشته باشند یا در دوسلدورف تنها و بیکس باشند ،استفاده شود .همچنین ،این
شهر برای کمک به افراد در معرض خطر به منظور خریدهای ضروری و سایر امور ،خدمات اجتماعی ارائه میدهد .در
یک پیام ویدئویی دیگر ،شهردار گایزل از شهروندان خواست تا مراقب بیماران و سالمندان باشند.

شهر دوسلدورف یک خط اطالعرسانی  7/24در مورد ویروس کرونا که شامل یک شمارشگر زنده در صفحۀ اصلی
خود است ،گشود.

آلمان

ادینبرگ

https://www.edinburgh.gov.uk/coronavirus

_http://www.duesseldorf.de/index.php?id=700021325&tx_pld
frontpage%5Bnews%5D=31720
_https://www.duesseldorf.de/index.php?id=700021325&tx_pld
frontpage%5Bnews%5D=32024

انگلستان

شورای محلی در حال همکاری نزدیک با سطوح باالتر دولت برای نظارت و پاسخگویی به اوضاع ملی و ارائۀ مشاورۀ
محلی در مورد بهداشت شخصی است .وبسایت شهرداری فرایند آزمایش را تسهیل میکند .وزارت بهداشت و درمان
اسکاتلند هر مورد مبتال را تأیید میکند .حفاظت از سالمت اسکاتلند پاسخدهی ،اطالعرسانی و مشاوره در مورد

 COVID-19را هماهنگ میکند .خدمات محلی و ملی  NHSافراد را آزمایش میکند و از طریق تلفنهای تماس
 111 NHSخدمات مشاورهای ارائه میدهد.
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اقدام

کشور

ژاپن

شهر

فوکوئوکا

وبسایت

وبسایت شهرداری اطالعاتی را در مورد اوج سفرها و خدمات آنالین برای کاهش ارتباطات حضوری ارائه میدهد.
فوکوئوکا در حال ترویج ساعتهای کاری انعطافپذیر هم در سطح ادارات دولتی شهر و هم در سطح شرکتهای
خصوصی است .برقراری ارتباط در گرفتگیهای ترافیکی توسط وبسایت شهر انجام میشود .فیلمهایی با محتوای
آموزشی در مورد آموزش در خانه به کودکان در اختیار مدارس گذاشته شده است .همچنین ،این شهر در حال ارائۀ

کینک کانتی

الس و گاس

لسبون

کینگ تأسیسات درمانی موقت اضافی ساخته و در حال بازسازی ساختمانها برای جلوگیری از تردد و قرنطینه است.
این شهرستان برای ایجاد یک صندوق امدادی به سازمانهای بشردوستانه پیوسته است و یک صفحه ارتباطی اهدا
ایجاد کرده است تا مردم بتوانند آنچه را که الزم دارند ،درخواست کنند و هر قدر در توانشان است ،اهدا کنند .مرکز
کنترل بیماریهای آمریكا برای بررسی شیوع این بیماری در اوایل بحران اعزام شد .مدارس و سایر مکانهای تجمع

بسته شدهاند .توصیههای بهداشت عمومی  COVID-19به چندین زبان ارائه شدهاند .دولت محلی در مورد شمار
مبتالیان آمار بهروز لحظهبهلحظه ارائه میدهد.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=330

www.kingcounty.gov/covid

https://translate-city-fukuoka-lg-jp.j-server.com/LUCFOC/ns/
tl.cgi/https%3a//www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokenyobo/health/
kansen/nCorV.html?SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0

آمریکا

آمریکا

پرتغال

وامهای کمبهره و خدمات مشاورهای به شرکتهای کوچک و متوسطی است که از شیوع  COVID-19آسیب
دیدهاند.

در  17مارس ،فرماندار نوادا دستور تعطیلی یکماهۀ کازینوها و سایر مشاغل غیر ضروری مانند بارها ،سالنهای
سینما و سالنهای ورزشی و رستورانها را صادر کرد و آنها را ملزم کرد که کرکرۀ سالنهای غذاخوری را پایین
بکشند و فقط خدمات به سفارشهای تحویلی یا بیرونبر ارائه دهند .به کارمندانی که میتوانند از خانه کار کنند،
https://nvhealthresponse.nv.gov/preparation-in-nv/
توصیه شده است که این کار را انجام دهند .کارمندان بیمار باید در خانه بمانند .مشاغل موظف هستند از كاركناني
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/03/COVكه بايد حضوری کار کنند مطابق با راهنماي فاصلهگذاری اجتماعي متناسب با آن محل كار ،محافظت كنند .به افراد
ID-19-mitigation-press-release.pdf
سالخورده ،افرادی که دارای بیماری زمینهای هستند و یا سایر جمعیتهای پرخطر توصیه میشود در خانه بمانند و
از تماس غیرضروری خودداری کنند .دولتهای محلی موظف هستند پروتکل خالی نگه داشتن  50درصد یا بیشتر
ظرفیت فضاهای تجمع عمومی که در حال حاضر توسط مقامات آتش نشانی مجاز اعالم شده است را به اجرا درآورند.

لیسبون موزهها ،گالریها ،کتابخانهها و تئاترهای شهری را تعطیل کرد .شهرداری کلیۀ فعالیتهای ورزشی،
استخرهای سربسته و زمینهای تفریحی را به حالت تعلیق درآورده است .مدارس تعطیل شدهاند و فعالیتهای
مکمل آموزشی نیز از جمله بازدیدهای آموزشی و گردشها که توسط شهرداری ترویج میشد یا استفاده از خدمات
حملونقل شهرداری نیز لغو شده است.
بازدید از آسایشگاههای معلوالن و سالمندان در سراسر کشور به حالت تعلیق درآمد.
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کشور

شهر

اقدام

لیما

لیوبلیانا

لس آنجلس

وبسایت

پرو

اسلوونی

آمریکا

لیما برای ارائۀ اطالعات در مورد اقدامات پیشگیری از  COVID-19و مشاورۀ پزشکی و روانشناختی ،ثبتنام آنالین
داوطلبانه برای شهروندان سالمند و همچنین یک خط تلفن راهاندازی کرده است .شهرداری با پیوستن نیروهای خود به
سازمانهای جامعۀ مدنی و داوطلبان ،در زمینۀ تحویل غذا و کاالهای اساسی به آسیبپذیرترین گروهها ،هماهنگی و کمک
میکند .شهرداری برای جابهجایی و حمایت از افراد بیخانمان ،آمادهسازی یک ساختمان تاریخی را آغاز کرده است.

است .بیمارستانهای همبستگی شهری به شبکۀ انستیتوهای وزارت بهداشت برای آزمایش  COVID-19اضافه
شدهاند .پلیس محلی دوشادوش نیروی ملی برای کمک به نظارت بر فضاهای عمومی همکاری خواهد کرد .این شهر
برای طراحی و توسعه اقدامات پیشگیری و پاسخ به کووید« ،تیم کاری مدیریت خطر در برابر بالیای شهرداری لیما»
را ایجاد کرده است .این تیم برای اجرای استراتژیهای یکپارچه در هماهنگی با سایر شهرداریهای منطقهای خواهد
بود .اولین جلسۀ شورای کالنشهر از طریق کنفرانس ویدئویی با رأیگیری آنالین برگزار شد.
جمعآوری زباله در مرکز شهر ،بهداشت و پاکسازی عمقی وسایل نقلیۀ عمومی تضمین شده است .شهرداری با
تحویل ده آبانبار آب آشامیدنی به آسیبپذیرترین مناطق شهر ،اقدامات الزم را برای تقویت و تضمین تأمین آب
آشامیدنی آغاز کرده است.

لیما تا اطالع ثانوی پارکهای شهر را بسته است .همچنین کنسرتها ،مسابقات ورزشی و فرهنگی را نیز لغو کرده

شهر لیوبلیانا برای کودکان خانوادههای در معرض خطر و شهروندان سالخورده ،خدمت تحویل غذا در درب منزل
تدارک دیده است .رانندگان اتوبوسهای شهری داوطلبانه انجام این تحویلها را به عهده میگیرند .مرکز بهداشت
لیوبلیانا برای همۀ کسانی که به طور بالقوه درگیر وضعیت اپیدمیولوژیک فعلی هستند ،از طریق تماس تلفنی یا
ایمیل حمایت روانشناختی فراهم کرده است.
شهر لیوبلیانا اتاقهای خالی و ضدعفونیشده را در خوابگاه سلیکا که توسط مؤسسۀ دولتی کستل لیوبلیانا اداره
میشود ،برای استفاده کارکنان مرکز پزشکی دانشگاه به منظور اسکان کارمندان خود ارائه داده است.
این خوابگاه برای کارکنانی در نظر گرفته شده است که از شهرهای دیگر برای کار به آنجا میآیند ،بنابراین نیازی به
بازگشت هر روزه به منزل با ماشین ندارند و اقدامات خودمحافظتی آسانتر میشود.

شهردار گارستی برای حمایت از اقدام سریع و هماهنگی نهادهای بهداشت عمومی محلی ،یک اضطرار محلی اعالم کرد .شهر
لس آنجلس برای ارسال پیامهای صوتی ،پیامهای متنی و ایمیل به ساکنان و مشاغل در مواقع اضطراری و بالیای طبیعی،
یک سیستم رسمی اطالعرسانی گسترده ( )NotifyLAمعرفی کرده است .ساکنان به صورت آنالین ثبتنام میکنند.

https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-suspenden-visitas-a-parques-zonales-y-demas-actividades-masivas-788069.aspx
					
http://www.gob.pe/coronavirus
https://sites.google.com/munlima.gob.pe/coronavirus-lima

https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/
oddelki/oddelek-za-zdravje-in-socialno-varstvo/koronavirus-informacije-in-ukrepi/

https://corona-virus.la/
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کشور

اسپانیا

ایتالیا

فرانسه

شهر

مادرید

میالن

مونپلیه

اقدام

یک همکاری جدید بخشهای دولتی-خصوصی برای افزایش تعداد تختهای بیمارستانی تصویب شده است.
هتلها ،غرفهها و خانههای سالمندان برای آلودگی کمتر طبیسازی خواهند شد .از  10مارس ،روالهای جراحی
زمانبندیشده ،ویزیتهای پزشکی کماولویت ،آزمایشها و پذیرشهای زمانبندیشده به حالت تعلیق درآمده و یا به
تأخیر افتادهاند.
مدارس به همراه کلیۀ امکانات شهرداری از جمله مراکز فرهنگی ،سراهای سالمندان ،کتابخانهها و مراکز ورزشی
تعطیل هستند.

مسئوالن منطقهای ضدعفونی مرتب و روزانه حملونقل عمومی مسافران را اعالم كرد که مشمول همۀ قطارهای
مترو ،قطارهای حومه ،تراموا و راه آهن سبک ،ایستگاه ها و مبلمان شهری میشود .مترو سیستم بازشدن خودکار
دربها را در  64درصد قطارهای مترو برپا کرده است.

شورای شهر مادرید (اسپانیا)  63میلیون یورو معافیت مالیاتی در دریافتیهای خود از محل مالیات بر فعالیتهای
اقتصادی و مالیات بر مراکز تجاری ،تفریحی ،اقامتی ،آژانسهای مسافرتی و فروشگاههای بزرگ را به شرط اینکه
آنها کارگران خود را تا پایان سال حفظ کنند ،تصویب کرده است.
این شهر فعالیت سیاسی را به حداقل رسانده است .جلسات عمومی شورا در همۀ مناطق به حالت تعلیق درآمده است.

شهردار میالن (ایتالیا) از ایجاد صندوق کمک مشترک برای کمک به افراد بسیار نیازمند و حمایت از بهبود
فعالیتهای شهر خبر داد .این صندوق عالوه بر تخصیص  3میلیون یورو که پیشتر در شورای شهر تصویب شده
است ،به روی مشارکت اقتصادی شهروندان ،شرکت ها و انجمن ها نیز باز است .این صندوق در روز اول ( 14مارس)
 800،000هزار یورو جمع آوری کرد.

مونپلیه از اپلیکیشن  Mhlinkاستفاده میکند ،که امکان نظارت از راه دور بیماران مبتال به  COVID-19را که
در خانههای خود قرنطینه هستند و سالمتی آنها نیازی به بستری ندارد ،فراهم می کند.

وبسایت

https://www.chu-montpellier.fr/fr/a-propos-du-chu

https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-dal-comune-di-milano-un-fondo-di-mutuo-soccorso

https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-11/coronavirus-en-madrid-medidas-puestas-en-marcha.html

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medidas-especiales-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
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کشور

کانادا

روسیه

شهر

مونترال

مسکو

اقدام

مونترال طبق توصیهها و دستورالعملهای صادرشده توسط سازمان منطقهای بهداشت عمومی ،مجموعه اقداماتی

را برای محافظت از جمعیت در برابر  COVID-19انجام میدهد .این اقدامات شامل افتتاح کلینیک سرپایی
آزمایش انبوه ،مجموعه منابع و اقدامات اقتصادی برای کمک به مشاغل مونترال ،پشتیبانی از شهروندان بیخانمان و
سازمانهای اجتماعی است .این شهر همچنین برای رسیدگی به وضعیت فعلی با شرکای دولتی و اجتماعی همکاری
میکند.

مونترال مجموعه اقداماتی برای حمایت از بیخانمانها را در جریان بحران  COVID-19اعالم کرد (برای مثال
بهبود خدمات سرپناهی ،توالتهای شیمیایی ،محصوالت بهداشتی ،کمک غذایی ،تداوم تدابیر زمستانه) .این شهر با
چندین شریک همکاری میکند تا فضاهایی را پیدا کند که امکان تبدیل شدن به پناهگاههای بیخانمانها را داشته

باشند .با توجه به  COVID-19و تأثیر شدید آن بر مشاغل ،شهر مونترال حمایت مالی اضطراری را ارائه میدهد
و در حال انجام اقداماتی برای کمک به مشاغل است .شهر یک خط تلفن ویژه و فرم ایجاد کرده است به گونهای که
مشاغل بتوانند اطالعات و پشتیبانیهای ارائهشده را دریافت کنند .اقدامات کمکی شامل تعویق مالیاتهای شهری،
کمکهای مالی اضطراری ،اعطای خودکار مهلت قانونی بر سرمایه و بهره و غیره است

مدارس دولتی ،مدارس ورزشی و سایر مؤسسههای آموزشی تعطیل هستند و دانشآموزان از طریق «مدرسۀ
الکترونیکی مسکو» تحصیالت خود را به صورت آنالین دنبال میکنند .ساختمانهای پزشکی ویژهای برای بیماران

 COVID-19و موارد مشکوک مجهز شده است.
بیمارانی که از کشورهایی با وضعیت اپیدمیولوژیک ضعیف میآیند به بیمارستانهای بالینی بیماریهای عفونی معرفی میشوند.
تختهای اضافی برای آنها در بیمارستانهای شهر آماده شده است .یک مرکز بیماریهای عفونی در حال ساخت است .یک
بیمارستان زنان و زایمان به طور موقت به یک کلینیک بستری برای بیماران مبتال به کروناویروس تبدیل شده است.
شرکتها موظف هستند كارمندانی كه عالمتدار هستند به خانه بفرستند.
در ورودیهای متروی مسکو تبسنجی به صورت تصادفی و از طریق روش غیر تماسی انجام میشود.
دفتر مرکزی امور اقتصادی مسکو در حال تهیهۀ پیشنهادهایی برای حمایت از مشاغل و سازمانهایی است که
فعالیت آنها به دلیل بحران محدود شده است.

وبسایت

https://montreal.ca/en/articles/coronavirus-covid-19
https://montreal.ca/en/news/city-taking-measures-to-support-homeless-residents https://montreal.ca/en/articles/covid-19-support-measures-montreal-businesses

_https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/?adfox&utm
place=893819&utm_ban=3540544&ues=1
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اقدام

کشور

آمریکا

آمریکا

ایتالیا

فرانسه

آمریکا

شهر

نیویورک

اوکلند

پالرمو ،منطقه
سیسیل

پاریس

فیالدلفیا

رسیف

وبسایت

نیویورک برای ارائۀ بهروزرسانیهای منظم در مورد آخرین تحوالت ،یک سیستم اطالعرسانی متنی ایجاد کرده است.
شهر برای جلوگیری از هجوم بیش از حد به فروشگاهها ماسک صورت ،ضدعفونیکننده دست و دستمال مرطوب
را به طور موقت جزء اقالم با موجودی کم اعالم کرده است .همچنین ،افزایش چشمگیر قیمت را به طور موقت
غیرقانونی اعالم کرده است تا به دسترسی افراد کمدرآمد به این اقالم کمک کند.
دولت محلی هزاران کارت با ابعاد کف دست که حاوی نکاتی در خصوص شستوشوی دست و اصول مراقبتی بود،
توزیع کرد و یک صفحه حاوی سؤالهای متداول ،گزارهبرگهایی به  15زبان و مطالب آموزشی برای عموم مردم و
مشاغل ،کارفرمایان و  16هزار همیار اجتماعی ایجاد کرد.
یک کمپین تبلیغاتی دیجیتال چندرسانهای 6/5 ،میلیون دالری در مترو برای تشویق بهداشت و پیگیری درمان هنگام بروز
عالمت راهاندازی شد .یک مرکز آزمایش سوار-بر-خودرو در نیوراشل ،مرکز شیوع این بیماری ایجاد شده است.

اوکلند یک وضعیت اضطراری محلی اعالم کرد و کلیۀ مناسبتهای بزرگ عمومی را لغو و همچنین ،خدمات بهداشتی
را برای شهروندان بیپناه توسعه داد .این شهر تیم برنامه ریزی اضطراری  COVID-19را تشکیل داده و از نزدیک با دفتر
بهداشت عمومی شهرستان و سازمان بهداشت عمومی کالیفرنیا همکاری میکند.

مدارس ،سینماها ،تئاترها و موزهها به همراه بارها ،کلوپهای شبانه ،سالنهای ورزشی و غیره تعطیل شدهاند .مراسم
مدنی و مذهبی از جمله مراسم تشییع جنازه و عروسی لغو شده است .پالرمو بازدیدکنندگان را ماندن در اتاقهای
انتظار کمکهای اولیه منع کرده است.

پاریس در حال هماهنگی جلسات بحرانی روزانه با مشارکت همۀ ذینفعان است .اطالعات در سایت اینترنتی paris.
 frبهروز میشوند.
این شهر از  17مارس ،مانند سایر مناطق فرانسه ،در قرنطینه است .این شهر از کویدیوم ،یک اپلیکیشن دیجیتال
برای نظارت بر بیماران تأییدشده یا افراد مشکوک در قرنطینۀ خانگی استفاده میکند .این امکان را به بیمارستانها
میدهد تا خدمتدهی به بیمار را تنظیم کند.
دو مرکز به طور خاص برای افراد بیخانمانی که ممکن است آلوده باشند اما نیازی به بستری شدن ندارند ،افتتاح
شده است .دسترسی به این مراکز با توصیۀ پزشکی و با مشورت نهادهایهای بهداشتی منطقهای ( )ARSاعطا
میشوذ .تئاتر اپرا و آپولوی پاریس تولیدات خود را به صورت دیجیتالی و رایگان در دسترس قرار داده است.
هشدارهای متنی  COVID-19برای ساکنینی که ثبتنام کرده باشند ،در دسترس است.

برزیل

https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1238211385034706944https://thehill.com/policy/healthcare/
public-global-health/487360-new-york-governor-announces-newpublic-drive-thruhttps://nypost.com/2020/03/13/new-rochelle-getsdrive-thru-coronavirus-testing/

https://www.oaklandca.gov/news/2020/new-coronavirus-covid-19-update

https://www.comune.palermo.it/

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-7545https://www.nouveal.
com/covidom-le-suivi-des-patients-porteurs-du-covid-19

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/environmental-health-hazards/covid-19/covid-19-and-pregnancy/https://
twitter.com/ThomasAMartin2/status/1238146288853671936?s=19

http://www2.recife.pe.gov.br/etiquetas/coronavirus

شهردار در تاریخ  17مارس اعالم کرد که مناسبتهای با بیش از  50نفر ممنوع است و توصیه کرد که بارها و
رستورانها با  50درصد ظرفیت خود فعالیت کنند.
این شهر متخصصان بهداشت را استخدام میکند و برنامه اضطراری ویروس کرونا را با  29اقدام راهاندازی کرده است.
نمایش سنتی مصائب مسیح که قرار بود در ماه آوریل برگزار شود ،به ماه سپتامبر موکول شد.
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2. Shelter in Place

وبسایت

http://prefeitura.rio/cidade/coronavirus-prefeitura-anuncia-medidas-de-prevencao-na-cidade-contra-a-doenca/

اقدام

در  13مارس ،شهردار اقدامات الزم برای محدود کردن شیوع  COVID-19را اعالم كرد .کالسها و کلیۀ
فعالیتهای فرهنگی به حالت تعلیق درآمده است .این شهر توصیه کرده است که برای جلوگیری از ازدحام بیش از
حد حملونقل ،سیستم شیفتهای کاری تناوبی اتخاذ شود تا بخش صنعت اولین شیفت را در ساعت  6صبح ،تجارت
در  8صبح و بخش خدمات در  10صبح آغاز کند .هر زمان ممکن باشد ،کارگران باید دورکاری کنند .به افرادی که
ایمنی کم دارند (مبتالیان به آسم ،ذات الریه ،سل ،سرطان ،بیماریهای کلویوی مزمن و بیماران پیوندیافته) توصیه
شده است که در خانه بمانند.
دولت یک کمپین اطالعرسانی عمومی را در همۀ شبکههای اجتماعی راه انداخته است که با صاحبان امتیاز حملونقل ،تلفن
و رسانهها و با استفاده از مطالب رسمیای که از دولت فدرال به عنوان منبع میگیرد ،همکاری میکند.
یک کابینۀ بحران با اعضایی از دبیرخانههای بهداشت ،فرهنگ ،آموزش ،کمکهای اجتماعی و حقوق بشر ،انضباط
عمومی ،حملونقل ،دارایی ،سرای مدنی و سالمندی سالم ایجاد شده است.

کشور

برزیل

آمریکا

آمریکا

برزیل

شهر

ریودوژانیرو

سانفرانسیسکو

سن خوزه

سائوپائولو

دادن درآمد ناشی از تعطیلی مشاغل ،اخراج ،یا هزینههای درمانی خارج از جیب ایجاد شده بر اثر  COVID-19قادر به
پرداخت اجارهبهای خود نیستند ،یک مهلت قانونی برای تخلیۀ منازل مسکونی صادر کرده است .این مهلت قانونی اخراج
 30روز است و میتواند با یک فرمان اجرایی توسط شهردار تا  30روز دیگر تمدید شود .به ساکنان توصیه میشود به جای
مراجعه به پزشک معالج خود ،مستقیم تماس بگیرند و در صورت لزوم فقط به اورژانس مراجعه کنند.

سانفرانسیسکو یک صفحۀ وب اختصاصی و یک سرویس هشدار خبری اختصاصی متنی ایجاد کرده است .این شهر برای
محافظت از آسیبپذیرترین افراد ،استراتژی «پناهگاه گرفتن در خانه »2را اتخاذ کرده است ،که مستلزم آن است که همه
بهجز شاغالن شغلهای ضروری در خانه بمانند .شهر به منظور جلوگیری از بیرون کردن مستأجرانی که به دلیل از دست

سن خوزه کمکهای  COVID-19را برای بیخانمانها اجرا کرده است .اقدامات انجامشده برای کمک به این گروه
آسیبپذیر شامل موارد زیر است:
تعلیق اردوها به منظور جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن ناخواستۀ افراد؛ایجاد ایستگاههای شستوشوی دست و توالتهای قابل حمل و تأمین آب برای اردوگاهها؛گسترش ظرفیت پناهگاه و باز نگه داشتن پناهگاههای فصلی؛ارسال تیمهای کمکرسانی داوطلبانه به اردوگاهها برای کمک به افراد در درک چگونگی محافظت از خود؛درخواست از تأمینکنندگان خیر پناهگاه برای گسترش خدمات خود؛شناسایی افراد ببش از  50سال با بیماری زمینهای که باید پناه داده شوند یا از هم جدا شوند و تهیۀ پروتکلهاییبرای حملونقل افراد هنگام ممنوعیت تردد یا قرنطینه.

دولت اقدامات الزم برای مبارزه با  COVID-19را گسترش داده و هزار تختخواب مراقبت ویژه جدید را رزرو کرده
است.
شهر سائوپائولو در حال تهیۀ پروتكل كمك برای درمان موارد مشكوك یا تأییدشده (برای مثال ،خدمات
استانداردسازیشده و معیارهای ویژه برای بستری بیماران ،نظارت دیجیتالی از طریق پزشکی از راه دور) است.

https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Updated-DPH-Recommendations_COVID-19-English-03062020.pdfhttps://www.
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asphttps://sfmayor.org/article/
mayor-london-breed-announces-moratorium-evictions-related-covid-19-pandemic

https://www.sanjoseca.gov/news-stories/news/emergency-notifications

http://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sao-paulo-anuncia-novas-medidas-de-combate-ao-coronavirus/
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وبسایت

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/news/2019-ncov.html#Eng

https://primavenezia.it/cronaca/biennale-di-venezia-2020-rinviata-ad-agosto-a-causa-del-coronavirus/

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/
live-blog-der-faz-zum-coronavirus-alle-entwicklungen-im-ueberblick-16663569.html
https://www.wien.gv.at/presse/2020/03/17/corona-virus-880-betten-in-betreuungseinrichtung-in-der-messe-wien-stehen-bereit

/https://www.city.yokohama.lg.jp

اقدام

توکیو یک پایگاه داده چندمنظوره در مورد وضعیت لحظهبهلحظۀ ویروس کرونا ایجاد کرده است که حاوی اطالعاتی
مانند تعداد افراد آلوده ،وضعیت آنها ،خصوصیات آنها (سن ،جنس) ،تعداد استعالم از مرکز تماس ،تعداد افرادی
که از مترو استفاده میکنند و غیره است .همچنین ،این شهر کد منبع این وبسایت را به صورت داده آزاد ارائه کرده
است تا سایر شهرداریها و مؤسسهها بتوانند از این دادهها استفاده کرده و صفحات وب مشابهی را همانندسازی
کنند .این شهر برای حمایت از هزینۀ نصب تجهیزات و نرمافزارها برای ترویج دورکاری یارانههایی را به شرکتهای
کوچک و متوسط اختصاص داده است .همچنین ،یک برنامۀ وام اضطراری و خدمات مشاورهای رایگان برای بنگاههای
اقتصادی کوچک و متوسط که از این بحران متضرر شدهاند ،تهیه کرده است.
دولت کالنشهر توکیو کارمندان شهرداری را به دور کاری برای چهار روز در هفته تشویق و شرکتهای خصوصی را
به معرفی ساعتهای کاری انعطافپذیر ترغیب میکند .این شهر رویدادهای بزرگ را لغو کرده یا به تعویق انداخته و
بسیاری از امکانات عمومی از جمله مدارس را تعطیل کرده است.

ونیز در مراحل اولیه این بیماری همهگیر ضد عفونی ویژه قایقها ،گوندوالها و اتوبوسها را اجرا کرد .مطابق با
دستورالعملهای ملی ،دوساالنه ونیز که باید در ماه می آغاز میشد به ماه آگوست موکول شده است.

با توجه به افزایش مورد انتظار تعداد افراد آلوده ،شهر وین در حال تبدیل یک سالن نمایشگاهی به یک نقاهتگاه
عظیم برای ارائۀ مواد غذایی و مراقبتهای اساسی پزشکی است .این مرکز برای میزبانی افرادی با عالئم خفیف است
که نیازی به مراجعه به بیمارستان ندارند ،اما در مراقبت از خود در خانه مشکل دارند.

یوکوهاما مدارس را تعطیل کرد و برای کودکانی که نمیتوانستند در خانه رسیدگی شوند برنامههای ویژۀ مدارس
ابتدایی تهیه کرد .مناسبتهای تحت نظارت شهر لغو یا به تعویق افتاده و امکانات شهر (کتابخانهها ،مراکز ورزشی،
موزهها و غیره) بسته شدهاند .این شهر یک دفتر مشاورۀ ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط تأسیس کرده است
که برنامههای تأمین مالی ویژهای را برای مشاغل فراهم میکند .ذخیره  500هزار ماسک جراحی بین مؤسسههای
بهزیستی کودکان و سالمندان توزیع شد.

کشور

ژاپن

ایتالیا

اتریش

ژاپن

شهر

توکیو

ونیز ،منطقه
ونتو

وین

یوکوهاما
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ضمیمۀ ب -نمونههایی منتخب از پاسخ برخی سازمانها به بحران  COVID-19در شهرها

نهادهای مختلف جهانی ابتکار عملهایی را برای تسهیل اشتراکگذاری بهترین اقدام بین شهرها
آغاز کردهاند .این اقدامات مانند ابتکار عمل  ،OECDتجارب دست اول را گردآوری و پاسخهای جمعی
را در سراسر جهان ترغیب میکنند .بشردوستان بلومبرگ 1در حقیقت مجمعی متشکل از متخصصان
حوزۀ بهداشت عمومی و تصدی شهر است .همراه با شرکایی از دانشکدۀ بهداشت عمومی جان هاپکینز
بلومبرگ 2و ابتکار تصدی شهر هاروارد بلومبرگ ،3بشردوستان بلومبرگ برنامه جدید حمایتی برای کمک
به شهرداران آمریکا به منظور کمک به شهرداران آمریکایی در پاسخ به بحران به سرعت در حال تحول
ویروس کرونا راهاندازی کرده است .با همکاری اتحادیۀ ملی شهرها ،بشردوستان بلومبرگ:COVID-19 ،
و اقدامات سیاستیای را نشان میدهد که رهبران شهرها در سراسر ایاالت متحده در خصوص گسترش
این ویروس و پاسخ به آثار آن بر جامعه در حال اتخاذ آن هستند 5.رهبران شهرها میتوانند اقدامات خود
را برای درج در ردیاب ارائه دهند ،که هر روز بهروز میشود تا منعکسکنندۀ تحوالت سریع این بحران
باشد .تأکید بر اقداماتی از قبیل آزمون پروتکلها ،منع آمد و شد ،محرکهای کمک مالی و برنامههای
غذایی است تا به رهبران در خصوص شیوههای نوظهور و آنچه در شهرها در حال انجام است ،دید بدهد.

6

مجمع جهانی اقتصاد ( )WEF7که به عنوان شریک سازمان بهداشت جهانی ( )WHOفعالیت میکند،

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

ردیاب اقدام محلی 4را راهاندازی کرد .این ردیاب یک شبکۀ قابل مرتبشدن است که جزئیات تصمیمها

تمام ذینفعان را برای حافظت از حیات و معیشت در مبارزه با  COVID-19بسیج کرده استWEF .

یک ابزار اطالعاتی استراتژیک 8راهاندازی کرده است و اطالعاتی را در مورد سه حوزۀ اولویتدار ارائه
میدهد :برانگیختن جامعه تجارت جهانی برای اقدام جمعی ،حمایت از معیشت مردم و تسهیل تداوم
کسبوکار و بسیج همکاری و پشتیبانی مشاغل برای پاسخ به .COVID-19

9

پارلمان جهانی شهرداران ( )GPM10در وبسایت خود «کمپین شهرداران هماکنون اقدام کنید»
و پارلمان مجازی را به منظور در ارتباط نگه داشتن شهرداران طی این همهگیری و بهاشتراکگذاری
ابتکارات عمل محلی و منطقهای در سراسر جهان راهاندازی کرد.

11

 Eurocitiesنمونههایی از اقدامات شهر را در صفحۀ وب خود به بحران  COVID-19اختصاص داده
است 12.هر ورودی خالصهای کوتاه از اقدامات شهر ارائه میدهد که در پی آن پیوندی نیز برای توضیحات
بیشتر در وبسایت شهر (یا وبسایت اختصاصی دیگر) قرار داده شده است.
1.Blomberg Philanthropies
2.John Hopkins Bloomberg School of Public Health
3.Bloomberg Harvard City Leadership Initiative
4.COVID-19: Local Action Tracker
5.https://www.nlc.org/program-initiative/covid-19-local-action-tracker
6.https://www.bloomberg.org/program/public-health/coronavirus-response/#coronavirus-global-response-initiative
7.World Economic Forum
8.https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
9.https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform
10.Global Parliament of Mayors
11.https://globalparliamentofmayors.org/
12.https://covidnews.eurocities.eu/
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یونسکو به منظور جمعآوری اطالعات مربوط به مداخالت محلی برای برطرف کردن آسیبپذیری
گروههای خاص که دسترسی محدود به خدمات ارائهشده در پاسخ به این بیماری همهگیر دارند و
همچنین ،اطالعات مربوط به ابتکارات شهری که بهطور ویژه برای مقابله با تبعیض و اَنگزنی در همۀ
شکلهای آن انجام شدهاند ،فراخوان داستان راهاندازی کرده است.
شهرها برای بهداشت جهانی ،1به سرپرستی متروپولیس ،2بخشی از «تجربۀ یادگیری زنده :فراتر از
پاسخ فوری به این همهگیری »3است که توسط  UCLGتهیه و توسط  UN-Habitatپشتیبانی شده
است .آنها یک پلتفرم آنالین مشترک ایجاد کردهاند که به دانش ،استراتژیها و برنامههای عملیای
که توسط دولتهای محلی و منطقهای در سراسر جهان اجرا می شود ،دسترسی فراهم کرده است .این
بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همهگیری  COVID19پاسخهای سیاستی شهرها
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فضای مجازی آنچه را که شهرها با ابتکارات خاص یا برنامههایی برای مقابله با همهگیری COVID-19

در حال انجام آن هستند ،برجسته میکند 4.همچنین ،این ائتالف میزبان یک سری تبادالت مجازی در
موضوعات خاص مربوط به نقش ارائۀ خدمات عمومی بین شهرها و شرکا است.

5

شبکۀ جهانی شهرهای تابآور )GRCN(6 86و بانک جهانی سلسله سخنرانیهای آنالین هفتگی در
مورد چگونگی واکنش شهرها به  COVID-19برگزار میکنند .آنها به عنوان شرکای کمپین تابآور
کردن شهرها ،7نشستهای برگزیده را بر مبنای «ارائۀ خدمت به ترتیب ورود» افتتاح میکنند.
( OPEN IDEOشیوۀ نوآوری آزاد  IDEOکه سبب میشود افراد در سراسر جهان گرد هم آیند و
راهحلهایی را برای دشوارترین مشکالت اجتماعی امروز ایجاد کنند) ،در حال حاضر در حال هماهنگی
است با مقامات واکنش جهانی است که میخواهند اطمینان حاصل کنند که افراد اطالعات عملی و
مرتبط در مورد  COVID-19دارند .آنها به دنبال به اشتراکگذاری طیف وسیعی از تجربیاتی از سراسر
جهان هستند که نشان میدهد که مردم چگونه به این اطالعات دسترسی پیدا میکنند.
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1.Cities for Global Health
2.Metropolis
3.Live Learning Experience: beyond the immediate response to the outbreak
4.https://www.citiesforglobalhealth.org
5.https://www.uclg.org/en/media/news/beyondtheoutbreak-live-learning-experience-value-public-services-provision-response
6.https://www.linkedin.com/company/global-resilient-cities-network/
7.Making Cities Resilient Campaign
8.https://www.openideo.com/challenge-briefs/covid19-communication-challenge

