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االستجابة الطارئة لجائَِحة »كوفيد-19«

متويل الحكومات املحلية

مذكرة إرشادية التخاذ إجراءات فورية

ن قسامً جديداً بشأن اإلعانات اإلجاملية لإلنفاق  تتضمَّ
التشغييل لترسيع جهود االستجابة لجائَِحة »كوفيد-19« 



ــة »كوفيــد-19« املـُـوىص بهــا للحكومــات املحليــة. وتتســُم  تتنــاول هــذه املذكــرة اإلرشــادية االســتجابات الفوريــة لجائَِح
هــذه املذكــرة بطابــعٍ استشــاري وعمومــي وُيكــن تكييفهــا لتتــاءم مــع مختلــف الظــروف الفرديــة. وتُركِّز عىل االســتجابات 
ــن هــذا العــدد الرابــع قســاً ُموّســعاً حــول  التــي ُيكــن تنفيذهــا خــال أيــام وأســابيع، بــدالً مــن أشــهر وســنوات. ويتضمَّ
اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل لترسيــع جهــود االســتجابة لجائَِحــة »كوفيــد-19«. وســيجري الحقــاً إصــدار مذكــرة 

أخــرى تُغطـّـي مرحلــة التعــايف املبكــر. 

ــون  ــد جاكســ ــف   (Dmitry Pozhidaev)  و ديفيــ ــري بذهدايــ ــل ديــ ــن قبــ ــة مــ ــذه الوثيقــ ــة هــ ــت   كتابــ  تـمـ
  (David Jackson)  مــــع املســــاهامت مــن الفريــق. ملزيــد مــــن املعلومــات الرجــاء زيــارة موقعنــا اإللكرتوين   عىل  

.nan.zhang@uncdf.org   http://www.uncdf.org/local-development-finance   أو   التواصــــل   مــــع 
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 اســتعراض عــام: الحكومــات املحليــة يف طليعة االســتجابة 
لجائَِحــة »كوفيد-19« 

ــال والرسيــع ودوره يف إبطــاء انتشــار الفــروس. وعــىل حــّد تعبــر منظمــة  أثبتــت جائَِحــة »كوفيــد-19« األهميــة الكــرى للعمــل املحــيل الفعَّ

الصحــة العامليــة »الفحــص، ثــم الفحــص، ثــم الفحــص«. فإجــراء الفحــص، حتــى لألشــخاص الذيــن ال يعانــون مــن أعــراض، يُتيــح عــزل املصابــن، 

وتحديــد األشــخاص الحاملــن لألجســام املضــادة، وعــاج املــرىض ذوي الحــاالت الخِطــرة. وقــد أظهــرت التجربــة بالفعــل أنَّ الفحــص املُبكِّــر عــىل 

ــدان، أظهــرت  ــال. ويف معظــم البل ــز ُيكــن أن توقــف انتشــار الفــروس بشــكٍل فعَّ ــد االجتاعــي، والعــاج املُركَّ املســتوى »الصناعــي«، والتباُع

ــاً كبــراً عــر األقاليــم الوطنيــة. وال يعكــس هــذا التفــاوت االختافــات يف  ــة »كوفيــد-19« تفاوتــت تفاوت ــة االســتجابة لجائَِح التجربــة أنَّ فاعليَّ

االنتشــار الجغــرايف للفــروس فحســب، بــل يعكــس أيضــاً االختافــات يف النُّهــج التــي تتبعهــا الحكومــات املحليــة بوصفهــا أول املســتجيبن. 

والواقــع أنَّ بعــض البلــدان أهملــت دور الحكومــات املحليــة يف االســتجابة املُبكِّــرة، واعرتفــت يف مــا بعــد علنــاً بفداحــة التكلفــة التــي ترتّبــت عــن 

هــذا اإلهــال. فعــىل ســبيل املثــال، يف اململكــة املتحــدة، أبلــغ جريــي هانــت، وزيــر الصحــة الســابق والرئيــس الحــايل للجنــة الرملانيــة املعنيــة 

ــه »مــن األســباب التــي جعلــت الفحــص يســتغرق وقتــاً طويــاً للغايــة هــو أّن كل يشء جــرى تنفيــذه مركزيــاً... أعتقــد  بالصحــة، الجمهــوَر أنَّ

أنَّ أحــد الــدروس التــي ُيكــن اســتخاصها بشــكٍل معقــول مــن بــطء عمليــة التحكــم يف األمــور مركزيــاً هــو أنَّنــا يجــب أن نثــق يف الحكومــات 

.(https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000h93y ،مقابلــة مــع يب يب يس، برنامــج وورلــد آت وان، 17 نيســان/أبريل) »املحليــة ملســاعدتنا

يتضّمــن هــذا العــدد الرابــع مــن املذكــرة اإلرشــادية بيانــات جديــدة وقســاً ُموّســعاً حــول اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل التــي يكــن 

أن تكــون طريقــة محســوبًة وفّعالــًة للحكومــات املحليــة لترسيــع جهــود االســتجابة لجائَِحــة »كوفيــد-19« يف الوقــت املناســب ووفقــاً للمرحلــة 

التــي بلغتهــا الجائَِحــة يف املنطقــة املحليــة. ُيكــن االطــاع عــىل هــذه املعلومــات الجديــدة يف قســم ’التدابــر الفوريــة التــي يتعــن اتخاذهــا‘، 

بــدءاً مــن الصفحــة 7. 

ــر  ــن الجدي ــدان. وم ــن البل ــة م ــٍة متنوع ــى اآلن يف مجموع ــد-19« حت ــة »كوفي ــات تفــي جائَِح يوضــح الشــكل 1 منحني
بالذكــر أنَّــه يف حــن بلــغ املنحنــى ذروتــه يف رشق آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــالية، فــإنَّ االنتشــار ال يــزال يتســارع يف أماكــن 

أخــرى، عــىل ســبيل املثــال يف بنغــاِدش وبــرو.

ايُظِهر الشكل 2 الفرق يف منحنيات تفي جائَِحة »كوفيد-19« عر مختلف املناطق دون الوطنية واملدن يف مختلف البُلدان، 
حيث يوجد تباين ملحوظ بن املناطق الجغرافية داخل البلد الواحد.

الشكل 2 مسار الوفيات حسب املناطق دون الوطنية

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000h93y


22 نيسان/أبريل 2020 4     مذكرة إرشادية التخاذ إجراءات فورية

الشكل 1 - مسار الحاالت حسب البلد

.https://www.ft.com/coronavirus-latest :املصدر
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يف حــن أنَّ الشــكل 2 يجمــع بــن الحكومــات املحليــة والحكومــات اإلقليميــة، مــن الواضــح أنَّ بعــض املناطــق نجحــت أيضــاً يف إبطــاء معــدل 

ــو جــريس  ــة ني ــك يف والي ــات، لكــن مل يحــدث ذل ــورك ذروة اإلصاب رت نيوي ــة، تصــدَّ ــات املتحــدة األمريكي ــال، يف الوالي النمــو. عــىل ســبيل املث

ــات أنَّ ذروة  ــات والتحلي ــة. وتكشــف البيان ــذ البداي ــن الســيطرة عــىل الفــروس من ــة دايغــو م ــت مدين ــة، متكَّن ــا الجنوبي املجــاورة. وىف كوري

اإلصابــات تحــدث يف أوقــاٍت مختلفــٍة يف مختلــف املــدن واملقاطعــات وفقــاً ملعــدل االنتشــار، وتوقيــت بــدء انتقــال العــدوى – وهــي ظاهــرٌة 

ــاً  ــل أرقام ــايل مُتثِّ ــتخَدم عــىل نطــاق الســجل اللوغارمثــي وبالت ــام تُس ــا اســم »ذروة التدحــرج«. وتجــدُر اإلشــارة إىل أنَّ هــذه األرق ــق عليه يُطلَ

ــط:  ــن خــال هــذا الراب ــات م ــاً. بإمكانكــم االطــاع عــىل أحــدث املعلوم ــث يومي ــة وتخضــع للتحدي ــام بالديناميّ ــة. وتتســُم هــذه األرق مرعب

https://www.ft.com/coronavirus-latest

ــة لتنســيق مشــاركة  ــامل، وتقــف يف خطــوط املواجه ــع أنحــاء الع ــد-19« يف جمي ــة »كوفي ــود االســتجابة لجائَِح ــة جه ــات املحلي ــود الحكوم تق

املواطنــن وتقديــم الخدمــات وإدارة األماكــن العامــة. وقــد أظهــرت الدراســات والشــهادات واســتجابات الحكومــات مــن جميــع أنحــاء العــامل أنَّ 

صــة  ــب، ومــا متلكــه مــن هيــاكل أساســية، ورأس مــال بــري، وقــدرة عــىل الحصــول عــىل األمــوال املُخصَّ قــدرة الحكومــات املحليــة عــىل التأهُّ

لحــاالت الطــوارئ، وقــدرة عــىل التنســيق، وتدفــق لاتصــاالت مــع الحكومــة املركزيــة، تُعــّد جميعهــا مــن بــن التدابــر الرئيســية الحتــواء تفــي 

اإلصابــة بالفــروس وضــان التعــايف الرسيــع. وتتحّمــل الحكومــات املحليــة يف جميــع أرجــاء العــامل مســؤولية توفــر الخدمات األساســية لشــعوبها. 

ومــع األخــذ بتدابــر الوقايــة واالحتــواء، يُصبــح الحفــاظ عــىل مســتوى كاٍف مــن هــذه الخدمــات مــع ضــان االمتثــال للتدابــر التقييديــة الشــاغَل 

الرئيــي للحكومــات املحليــة. تضطّلــع الحكومــات املحليــة بــدوٍر أســايس يف ضــان تنفيــذ بروتوكــوالت االســتجابة لجائَِحــة »كوفيــد-19«. 

ــا الجنوبيــة أهميــة الحكومــات املحليــة وفاعليّتهــا يف تعبئــة جهــود االســتجابة لــدى املجتمعــات املحليــة.  ــنِّ األمثلــة األخــرة للصــن وكوري تُب

وكان مــن أبــرز اإلجــراءات التــي اضطَّلعــت بهــا الحكومــات يف أثنــاء تفــي جائَِحــة »كوفيــد-19« اتخــاذ قــرارات فوريــة يف الوقــت املناســب، 

الشكل 2 - مسار الحاالت حسب املنطقة دون الوطنية
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الــة.  ســات املناســبة لكفالــة االســتجابة الفعَّ وتوجيههــا إىل األماكــن الصحيحــة، واالســتعانة باملُؤسَّ

ــة  ــات املحلي ــة إىل الحكوم ــح املالي ــل املَِن ــة تحوي ــم ورسع ــادة الدع ــىل زي ــز ع ــاز، جــرى الرتكي وبإيج

لتعزيــز جهودهــا الراميــة إىل التصــدي لفــروس كورونــا. ويف حــن أنَّ الحكومــة املركزيــة هــي التــي 

ــقت االســتجابة الشــاملة يف مقاطعــة ووهــان، فــإنَّ تنفيذهــا الفعــيل كان مــن مســؤولية حكومــات  نسَّ

ــار دوالر  ــا 8.6 ملي ــبَّقٍة قيمته ــٍة ُمَس ــن دفع ــن ع ــت الص ــة. وأفرج ــات املحلي ــات والحكوم املقاطع

ــٌغ إضــايف قــدره  ــص مبل ــة يف عــام 2020. كــا ُخصِّ ــة للحكومــات املحلي أمريــي كمدفوعــاٍت تحويلي

16 مليــار دوالر أمريــي مــن الحكومــة املركزيــة إىل الحكومــات املحليــة للتخفيــف مــن التحديــات املاليــة التــي تواجههــا، وذلــك يف الفــرتة مــن 

ــة. ــة دايغــو يف إدارة األزم ــه مدين ــذي حققت ــنِّ الشــكل 2 النجــاح النســبّي ال ــارس 2020. ويُب ــون األول/ديســمر 2019 إىل آذار/م كان

إنَّ الــدور القيــادي الــذي تضطَّلــع بــه الحكومــات املحليــة يف مواجهــة تحــدي جائَِحــة »كوفيــد-19« وكذلــك األوبئــة الســابقة، مثــل إنفلونــزا 

الطيــور وســارس وإيبــوال، يُعــّد مناســباً بشــكٍل خــاص ليــس فقــط ألنَّ آثــار مثــل هــذه األوبئــة تتخــذ طابعــاً محليّــاً (ينطبــق األمــر نفســه عــىل 

أي أزمــة أخــرى) بــل ألنَّــه بالنســبة إىل جائَِحــة »كوفيــد-19« عــىل وجــه الخصــوص، فــإنَّ اإلجــراءات املحليــة مثــل التباُعــد االجتاعــي لهــا تأثــٌر 

مبــارش كذلــك عــىل النتيجــة. وتتمتــُع الحكومــات املحليــة بوضــعٍ فريــٍد ُيكَّنهــا مــن صياغــة اســتجابة شــاملة لألوبئــة وتكييفهــا وتنفيذهــا. ونظــراً 

ألنَّ الوبــاء يُنِتــج آثــاراً اجتاعيــة - اقتصاديــة متعــددة األوجــه تهــدد النســيج االجتاعــي واإلداري واالقتصــادي ذاتــه، فإنَّــه يتطلَّــب اســتجابًة 

متاســكًة عابــرة لحــدود القطاعــات لضــان املواءمــة والتــآزر بــن مختلــف التدخــات القطاعيــة يف منطقــة محليــة معيّنــة. 

استجابة مالية فورية من الحكومات املحلية

متويل الحكومات املحلية 

يتطلّــب كل تدبــر وقــايئ واحتــوايئ توفــر املــوارد ولــكل تدبــر جوانبــه املاليــة. ولتمويــل اســتجابتها لألوبئــة، تعتمــد الحكومــات املحليــة عــىل 

ثاثــة مصــادر رئيســية هــي: إيراداتهــا الخاصــة، والتحويــات الحكوميــة الدوليــة، واالقــرتاض دون الوطنــي. وال يتوفــر هــذا األخــر إال يف البُلــدان 

التــي توجــد فيهــا بيئــٌة تريعيــة وسياســاتية داعمــة.

تُعــّد إيــرادات املصــادر الخاصــة مبثابــة أكــر مصــادر التمويــل مرونــة ُيكــن إعــادة توجيههــا بســهولة نســبياً نحــو التصــدي للوبــاء. ولكــن يف 

العديــد مــن البُلــدان، وال ســيا البُلــدان الناميــة، تقــّل حصــة إيــرادات املصــادر الخاصــة عــن10٪ مــن مجمــوع ميزانيــات الحكومــات املحليــة، 

ــر مــن  ــل إىل حــدٍّ كب ــا تُقلِّ ــإنَّ اســتجابة الصحــة العامــة لفــروس كورون ــك، ف ــاء. وعــاوًة عــىل ذل ــة للوب ال ــة لاســتجابة الفعَّ وهــي غــر كافي

إيــرادات املصــادر الخاصــة بثــاث طــرق:

يــؤدي التباُعــد االجتاعــي والعمــل مــن املنــزل واإلقفــال إىل تدمــر صناعــات التجزئــة والنقــل ويحــرم الحكومــات  	
املحليــة مــن عائــدات الرضائــب.

يؤدي ارتفاع البطالة إىل خفض مدفوعات رضيبة اإليجار واملمتلكات. 	

يُقلِّل انخفاض النشاط االقتصادي بشكٍل عام وذلك يقلل الرضائَب التجارية وإيرادات الرسوم. 	

ال تــزال التحويــات الحكوميــة الدوليــة املصــدَر الرئيــي لتمويــل الحكومــات املحليــة يف كثــرٍ مــن البُلــدان. ومــع ذلــك، فــإنَّ مــا بــن 70 و80 

ــدر  ــرتك ســوى ق ــة وال ت ــة معيّن صــة ألنشــطة قطاعي ــة ُمخصَّ ــر اختياري ــح غ ــة ِمَن ــأيت عــىل هيئ ــة ت ــة املركزي ــات الحكوم ــن تحوي ــة م يف املائ

ــك، فــإنَّ  ــاء. وعــاوًة عــىل ذل ــة للوب ــة لتكييــف هــذه املــوارد مــع احتياجــات االســتجابة املحلي ــة للحكومــات املحلي ــة مــن املرون ضئيــل للغاي

املَِنــح املتكــررة غــر الرأســالية ال تكفــي عــادًة إال لتغطيــة نفقــات كشــوف الرواتــب، يف حــن أنَّ تكاليــف العمليــات والصيانــة كثــراً مــا يجــري 

الــة لألوبئــة التــي تتطلَّــب (1) اتبــاع نهــج قطاعــي شــامل، مــا يعنــي إعــادة  إهالهــا. وتتناقــض هــذه الحالــة تناقضــاً واضحــاً مــع االســتجابة الفعَّ

تخصيــص التمويــل بــن مختلــف القطاعــات؛ و(2) زيــادة النفقــات غــر الرأســالية لتوعيــة املجتمــع املحــيل وتعبئتــه، وإنفــاذ النظــام العــام، 

بوضــعٍ  املحليــة  الحكومــات  وتتمتــُع 

فريــٍد ُيكَّنهــا مــن صياغــة اســتجابة 

شــاملة لألوبئــة وتكييفهــا وتنفيذهــا.
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ــة ملخاطــر  ــة عــىل اإلدارة املحلي ــر القانوني ــدان، تنــصُّ األُطُ ــرٍ مــن البُل ــم الخدمــات العامــة لضــان اســتمراريتها. ويف كث ــة تقدي وإعــادة هيكل

الكــوارث، غــر أنَّ هــذه اآلليــات مل تحــظ يف كثــرٍ مــن األحيــان باالهتــام املــايل الــكايف، وحيثــا وجــدت، تتطلَّــب األمــوال إجــراءات معقــدة 

دة ُمَســبَّقاً. للحصــول عليهــا كل مــرة، بــدالً مــن أن تكــون اســتجابًة ذات ســيولة فوريــة وإجــراءات ُمحــدَّ

ــة  ــز املــايل للحكومــات املحلي ــق الحيِّ ــة بســبب ضي ــة، يتســم باملحدودي ــدان النامي ــإنَّ االقــراض دون الوطنــي، وال ســيا يف البُل ــام، ف ويف الخت

وقدرتهــا املنخفضــة عــىل الســداد، فضــاً عــن القيــود القانونيــة املفروضــة عــىل ســلطاتها يف مجــال االقــرتاض. وبنــاًء عليــه، فــإنَّ اقــرتاض أي أمــوال 

كبــرة لاســتثارات الرأســالية يبــدو مســتبعداً، ولكــن حيثــا أمكــن ذلــك مــن الناحيــة القانونيــة، قــد تلجــأ الحكومــات املحليــة إىل االقــرتاض 

القصــر األجــل لألنشــطة التنفيذيــة العاجلــة إذا مل تكــن مصــادر التمويــل األخــرى متاحــة.

التدابري الفورية التي يتعني اتخاذها

إيــرادات املصــادر الخاصــة واإلدارة املاليــة: ســيتأثر الحيِّــز املــايل للحكومــات املحليــة تأثُّــراً شــديداً بهــذه األزمــة. وســيؤدي ذلــك إىل الحــّد مــن 

قدرتهــا عــىل توفــر خدمــات الصحــة العامــة الشــاملة التــي تُشــكِّل جــزءاً أساســياً مــن دعــم الجهــود الوطنيــة. يـُـوىص باتخــاذ اإلجــراءات التاليــة 

عــىل الفــور:

ــل العنــر األكــر احتــاالً يف . 1 ــة. يتمثَّ ــة املقبل بع/األشــهر الثالث ــة للرُّ ــة النقدي تقييــم املــوارد املتاحــة ومراجعــة امليزاني
صــة لإلنفــاق الرأســايل إىل النفقــات التشــغيلية؛ وال يضيــف هــذا اإلجــراء مــوارد جديــدة ولكنــه يُعيد  نقــل املــوارد املُخصَّ
توزيــع مــا هــو متــاح - فهــو إجــراء يقــع تحــت ســيطرة الحكومــات املحليــة التــي تتطلَّــب فقــط توجيهــاً سياســاتياً مــن 
الحكومــات املركزيــة حــول أنــواع املــوارد املدرجــة بالفعــل يف امليزانيــة التــي ُيكــن إعــادة توزيعهــا. وتُعــّد مثــل هــذه 
التوجيهــات رضوريــًة ألنَّ بعــض الحكومــات املركزيــة قــد تكــون مفرطــَة الحــذر وتنتظــر قــدوم التحويــات، يف حــن أنَّ 
صــة للمدفوعــات الحرجــة مثــل الرواتــب،  حكومــات أخــرى قــد تبالــغ يف رّدة الفعــل وتعمــُد إىل اســتخدام املــوارد املُخصَّ

لــراء معــدات التعقيــم.

م املدفوعــات ِمــن ِقبــل وكاالت الحكومــة املركزيــة وغريهــا إىل الحكومــات املحليــة الســتخدام األصــول . 2 يجــب أن تُقــدَّ
الرأســاملية للحكومــة املحليــة )املبــاين ومــا إىل ذلــك( كجــزٍء مــن جهــود االســتجابة. نعــم، إنّهــا أزمــة ولكــن الدفــع مقابل 
اســتخدام هــذه األصــول ســيجدد اإليــرادات الخاصــة املفقــودة، ويحافــظ عــىل الســيولة املطلوبــة للخدمــات األساســية 

ويفيــد جهــود االســتجابة. 

ــا، . 	 ــاً مــن ديونه ــة مؤقت ــد ُيكّنهــا مــن إعفــاء الحكومــات املحلي ــُع بوضــعٍ جي ــي تتمت ــوكاالت والــركات الت ينبغــي لل
م ضانات/تعويضــات للــركات  وغريهــا مــن املدفوعــات الصــادرة، أن تفعــل ذلــك. وينبغــي للحكومــة املركزيــة أن تُقــدِّ
التــي تُعفــي الحكومــات املحليــة مــن ســداد هــذه املدفوعــات. وينبغــي إعــادة جدولــة املدفوعــات بالتعــاون مــع كبــار 

املســؤولن املاليــن.

ــة . 	 ــا. دراســة كيفي ــوج إليه ــز ســالمتها وإتاحــة الول ــة لضــامن وتعزي ــب والرســوم املحلي ــع الرضائ ــة دف ــة أنظم مراجع
دفــع الرضائــب والرســوم املحليــة ِمــن ِقبــل املواطنــن والــركات لتحديــد ُســبُل الحــد فــوراً مــن االتصــال الشــخيص عنــد 
االقتضــاء مــع الحفــاظ عــىل ســبل التواصــل قــدر اإلمــكان، والتغطيــة، وتجنُّــب »الرضائــب الرقميــة«، أو فقــدان الســيطرة 
عــىل نظــام الدفــع. وُيكــن أن يشــمل ذلــك تعظيــم اإليــرادات مــن الــركات التــي ُيكنهــا االســتمرار يف تشــغيل املنصــات 

الرقميــة للحفــاظ عــىل النشــاط االقتصــادي العــام.

وكإجــراٍء فــوري، مــن الهــاّم تجنُّــب النفقــات اإلضافيــة املفرطــة أو الــراء الطويــل األجــل أو االلتــزام بعقــود طويلــة األجــل مــع 

مقدمــي الخدمــات. 

الــًة للحكومــات لتنفيــذ اســرتاتيجياتها املتعلقــة باالســتجابة لجائَِحــة  التحويــالت الحكوميــة الدوليــة. ُيكــن أن تكــون هــذه التحويــالت وســيلًة فعَّ

»كوفيــد-19«. ويف معظــم البُلــدان، هنــاك مــا ال يقــل عــن أربــع قنــوات موجــودة ُيكــن اســتخدامها:

ــف  	 ــب وتكالي ــة عــى الروات ــة املتكــررة إىل الحكومــات املحلي ــالت التقديري ــح النفقــات والتحوي ــق ِمَن ــا تُطبَّ عــادًة م
ــاً  ــة وفق ــة املحلي ــع إدارات الحكوم ــة يف جمي ــا متاح ــاة يف أنَّه ــذه القن ــزة ه ــل مي ــات. وتتمثَّ ــلع والخدم ــفر والس الس
لتقديــر القيــادة املحليــة. وُيكــن زيــادة هــذه املَِنــح وإعــادة اســتخدامها كِمَنــح اســتجابة تشــغيلية لجائَِحــة »كوفيد-19« 
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لتنفيــذ الروتوكــوالت املحليــة. وُيكــن أن يجــري اإلبــاغ مــن خــال القنــوات القامئــة مــع اإلرشاف الــذي توفــره الهيئــة 
ــادة تفويــض الســلطة أو  ــات القامئــة، مــع زي ــة. وينبغــي رشاء الســلع والخدمــات مــن خــال اآللي ــة ذات الصل الصحي
الحــدود القصــوى للمشــرتيات املحليــة عنــد االقتضــاء. إّن زيــادة القيمــة لهــذه التحويــات ســتمّكن التمويــَل املشــرتك 

ــة إضافيــة.  مــع الفئــة التاليــة أدنــاه لتحقيــق فاعليَّ

املَِنــح املروطــة املقدمــة إىل إدارات التعليــم والصحــة املحليــة مــن الــوزارات املركزيــة. مــن الواضــح أنَّ هــذه القنــاة  	
ينبغــي أن تكــون وســيلًة رئيســيًة لاســتجابة. وال يكــون ذلــك مــن أجــل املــوارد املاليــة الوطنيــة وحســب، وإمنــا للمــوارد 
اإلضافيــة أيضــاً الــواردة كجــزٍء مــن جهــود اإلغاثــة الدوليــة. وينبغــي عــىل الــركاء اإلمنائيــن، حيثــا أمكــن، أن ينســقوا 

مــع هــذه الــوكاالت، وأن يبنــوا عــىل معارفهــم املحليــة وقدراتهــم التشــغيلية، وأن يتجنبــوا النُّظــم املوازيــة. 

ــهر  	 ــة يف األش ــتجابة الفوري ــل لاس ــاالً أق ــوال مج ــذه األم ــر ه ــة. تُوف ــات املحلي ــة للحكوم ــاملية التقديري ــح الرأس املَِن
ــًة  ــر ُحج ــة توف ــة الطارئ ــإنَّ هــذه الحال ــك، ف ــع ذل ــاء واملشــرتيات. وم ــد عــىل دورات البن ــا تعتم ــة ألنَّه ــة املقبل القليل
إلعــادة تطبيقهــا عــىل رشاء املعــدات الطبيــة واملركبــات وغرهــا مــن بنــود اإلنفــاق الرأســايل املؤهلــة يف إطــار مخطــط 
الحســابات وتصنيفــات اإلنفــاق العــام لإلنفــاق الرأســايل. وُيكــن التعجيــل بالــراء.  وِمــن الهــاّم للحكومــات املحليــة أن 
د لهــا تكاليــف هــذه االســتجابة الفوريــة الحقــاً، تفاديــاً لتعطُّــل املشــاريع الرأســالية الجاريــة.  ومــن مزايــا هــذا  تُســدَّ
اإلجــراء أنَّ كثــراً مــن املشــاريع الرأســالية ســتتوقف بســبب التباُعــد االجتاعــي وغــر ذلــك مــن التدابــر، وبالتــايل قــد 

توجــد بعــض الســيولة. 

ــّدة دول  	 ــدى ع ــد-19«. ل ــة »كوفي ــتجابة لجائَِح ــود االس ــم جه ــوارث لدع ــر الك ــدوق إدارة مخاط ــكيل صن ــادة تش إع
ــل  نصــوص قانونيــة تتعلـّـق بإنشــاء صناديــق لاســتجابة ملخاطــر الكــوارث، وهــذه الصناديــق يف كثــر مــن البُلــدان مل تُفعَّ
قــط أو تـُـدار بالكامــل مــن املركــز. وُيكــن إعــادة رســملة هــذا الصنــدوق عــىل وجــه الرسعــة ونقلــه إىل الحكومــات دون 

الوطنيــة لدعــم خططهــا لاســتجابة. 

ــّد اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل نوعــاً خاصــاً مــن التحويــات املاليــة الحكوميــة الدوليــة التــي ُيكــن أن  يــة لإلنفــاق التشــغييل. تُع

ــل الجانــب املــيء يف اإلعانــات  ــة »كوفيــد-19«. ويتمثَّ الــة يف يــد الحكومــات لتنفيــذ اســرتاتيجيات االســتجابة لجائَِح تشــّكل أداًة مفيــدًة وفعَّ

اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل يف أنَّهــا تجمــع بــن العنــارص األكــر فاعليَّــة مــن املنحــة الرأســالية التقديريــة واملنحــة املتكــررة التقديريــة. فآليــة 

ــة  ــن امليزاني ــوارد م ــتّمد امل ــالية. وال تُس ــح الرأس ــل املَِن ــتخدمة يف تحوي ــة املس ــة لآللي ــغييل ماثل ــاق التش ــة لإلنف ــات اإلجالي ــل اإلعان تحوي

املتكــررة للمــوارد البريــة ونفقــات التشــغيل األساســية، بــل تُســتّمد مــن أمــواٍل أخــرى وتســتخدم الطريقــة اإلمنائيــة (أو امليزانيــة الرأســالية) 

حســب االقتضــاء. ولهــذه الطريقــة أربــع مزايــا: 

ــي  	 ــا يعن ــو م ــة أو رأســالية، وه ــرة إمنائي ــاريع كث ــىل مش ــاق ع ــأ اإلنف ــادي، يتباط ــره االقتص ــال وأث ــاً لشــّدة اإلقف تبع
ــة. ــود امليزاني ــار بن ــة يف إط ــيولة فوري ــر س ــة توف احتالي

عــادًة مــا يُعــاد تقييــم النفقــات يف إطــار امليزانيــة اإلمنائية/الرأســالية ســنوياً وال تتحمــل التزامــات طويلــة األجــل (عــىل  	
ســبيل املثــال، للمــوارد البريــة).

ــات  	 ــة، واملعون ــة الدولي ــن املســاعدات اإلمنائي ــي مســاهات م ــاً لتلق ــر انفتاح ــة أك ــة اإلمنائي ــون امليزاني ــا تك ــادًة م ع
الخريــة، والجمهــور، ومصــادر أخــرى. وُيكــن إعــادة توظيــف الحســابات اإلمنائيــة الحاليــة التــي تتبــع إجــراءات إبــاغ 

تتّســم بالشــفافية. 

ُيكــن أن يُعهــد مبهمــة تخصيــص امليزانيــة اإلمنائيــة إىل تقديــر رئيــس البلديــة أو مجلــس إدارة الســلطة املحليــة، وال يلــزم  	
تخصيصهــا ُمَســبَّقاً ألي إدارة أو قطــاع معــن.

ــة  يكــن االســتعانة فــوراً باإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل، مبجــرد توفرهــا للحكومــات املحليــة، لتنفيــذ بروتوكــوالت االســتجابة لجائَِح

ــالية.  ــة الرأس ــة أو امليزاني ــة العادي ــة اإلمنائي ــن امليزاني ــغييل ع ــاق التش ــة لإلنف ــات اإلجالي ــف اإلعان ــار ، تختل ــذا االعتب ــد-19«. ويف ه »كوفي

فلهــذه اإلعانــات معايــر وقواعــد محــددة. عــىل ســبيل املثــال، ال ُيكــن االســتعانة بهــا يف أي نفقــات يرتتـّـب عنهــا التزامــات طويلــة األجــل، مثــل 

املوظفــن الدامئــن الُجــُدد املدرجــن يف كشــوف الرواتــب أو مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرة الجديــدة التــي تتطلَّــب تشــغياً وصيانــة. ومــع ذلــك 

ُيكــن اســتخدامها لتغطيــة تكاليــف املوظفــن (املؤقتــن)، وتكاليــف الســلع والخدمــات، والبنــود الرأســالية الصغــرة (مثــل املعــدات الطبيــة أو 

الدراجــات الناريــة). وبالتــايل، تُغطِّــي اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل املجموعــة الكاملــة مــن بنــود امليزانيــة ورمــوز النفقــات، وهــو مــا 

يُســاهم يف توفــر مرونــٍة حاســمة ُيكنهــا:
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إضافــة مبالــغ تكميليــة للتدخــالت واملشــاركة يف متويلهــا مــن ِقبــل اإلدارات باســتخدام األمــوال املروطــة املخصصــة  	
ــًة).  مركزيــاً (عــىل ســبيل املثــال، لجعــل مبــادرةٍ جاريــة ِمــن ِقبــل مستشــفى محــيل، ممــوَّل مــن وزارة الصحــة، أكــر فاعليَّ

ــل  	 ــن ِقب ــة ِم ــادرٍة جاري ــال، اســتكال مب ــة (عــىل ســبيل املث ــل إدارات مختلف ــن ِقب ــذة ِم ــني التدخــالت املُنفَّ الجمــع ب
مستشــفى محــيل بتنفيــذ نشــاط متابَعــة تضطَّلــع بــه الخدمــات االجتاعيــة أو األشــغال العامــة، مثــل إعــادة تركيــب 

ــد االجتاعــي). ــز التباُع املنشــآت لتعزي

ــارين  	 ــن واستش ــف موظف ــال، توظي ــبيل املث ــىل س ــاً (ع ــوين تقريب ــاق القان ــات اإلنف ــع فئ ــى جمي ــوال ع ــع األم توزي
(مؤقتــن)، ورشاء الوقــود أو معــدات الوقايــة الشــخصية، ورشاء الدراجــات الناريــة لفريــٍق مــن موظفــي إنفــاذ الحجــر 

الصحــي). 

إدارتهــا إمــا ِمــن ِقبــل اإلدارات املعنيــة أو ِمــن ِقبــل الوحــدة املعنيــة باالســتجابة لجائَِحــة »كوفيــد-19« برئاســة رئيــس  	
البلديــة أو املجلــس، أو االثنــن معــاً. 

يتميــز األداء واإلبــاغ يف مــا يتعلــق باإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل املخصصــة لجائَِحــة »كوفيــد-19« بالشــفافية وتواتــر اإلبــاغ. وبالتــايل، 

ُيكــن تكييــف ســات اإلبــاغ القامئــة لتائــم امليزانيــة اإلمنائيــة. وتـُـدار اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل عــىل أفضــل وجــه عــن طريــق 

ل بانتظــام مبــا يتــاىش مــع تطــور الجائَِحــة يف املنطقــة املحليــة. وُيكــن إقــرار هــذه  مــة محليــاً، بحيــث تُعــدَّ دة ُمَســبَّقاً وُمصمَّ وضــع خطــة ُمحــدَّ

الخطــة ِمــن ِقبــل الجهــات املشــاركة يف جهــود االســتجابة لجائَِحــة »كوفيــد-19« نظــراً ألهميتهــا. وُيكــن إجــراء التحويــات ذات الصلــة باإلعانــات 

اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل عــىل نحــٍو أكــر تواتــراً مقارنــًة بالتحويــات اإلمنائيــة العاديــة، ومثــاً عــىل أســاٍس ربــع ســنوي، مقابــل تحقيــق 

مقاييــس األداء أو األهــداف الــواردة يف الخطــة. وهنــا تــرز ثــاث ِســات هاّمــة. أوالً، أّن الحكومــة املحليــة هــي املســؤولة عــن تصميــم الخطــة 

ــة مبــا يكفــي للســاح بإجــراء تنقيحــات  ــاً أنَّ مقاييــس األداء ســتكون مرن ــا وتنفيذهــا، وثاني وإدارته

رسيعــة ومتكــررة (بــدون تكلفــة) عــىل امليزانيــة وإجــراء تغيــرات يف توزيــع النفقــات بــن األنشــطة، 

ــن الحكومــة املحليــة مــن »التســابق مــع  وثالثــاً أنَّ نظــام اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل ُيكِّ

م الجائَِحــة.  املنحنــى« بشــكل دينامــي وتكييــف اســتجابتها وأنشــطتها مبــا يتــاىش مــع تقــدُّ

وأخــراً، يتوقــف املبلــغ املناســب مــن اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل عــىل املــوارد املتاحــة، 

ومرحلــة انتشــار الوبــاء، ودرجــة مشــاركة الحكومــة املحليــة يف االســتجابة الوطنيــة، والطاقــة 

ــة أداًة  ــة. وقــد طــّور صنــدوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي ــدى الحكومــة املحلي االســتيعابية ل

ــق  ــر املتعل ــه اآلخ ــة يف عمل ــاق املطبَّق ــد النط ــة تحدي ــتناداً إىل منهجي ــة، اس ــاق برسع ــد النط لتحدي

ــة  ــات اإلجالي ــرتَح لإلعان ــم مق ــاج تصمي ــن إنت ــاً م ــن رسيع ــة، إذ تتمّك ــات املحلي ــل الحكوم بتموي

لإلنفــاق التشــغييل بالراكــة مــع الحكومــات املركزيــة أو املحليــة. وُيكــن لصنــدوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة أيضــاً أن يُتيــح هيــكل 

املِنــح اإللكــرتوين الخــاص بــه ملعالجــة املســاهات الخارجيــة، املقدمــة مــن رشكاء إمنــاء ، يف نظــاٍم خــاص باإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل 

ــر بشــأنها عــىل وجــه الرسعــة. ورفــع التقاري

االقــراض دون الوطنــي. ينبغــي عــىل الحكومــات املحليــة، حيثــا يكــون ذلــك مناســباً، أن تســتعرض أثــر جائَِحــة »كوفيــد-19« عــىل التزاماتهــا. 

توجــد يف كثــر مــن البُلــدان مصــارف إمنائيــة وطنيــة، وبعــض البلــدان لديهــا مصــارف إمنائيــة دون وطنيــة. وُيكــن أن توفــر هــذه املصــارف 

الضانــات وأن تدعــم االقــرتاض دون الوطنــي لضــان اســتمرارية الرامــج واالســتثارات القامئــة. وقــد تلجــأ الحكومــات املحليــة إىل االقــرتاض 

املعــري القصــر األجــل لتغطيــة نفقــات الطــوارئ (مثــل املرتبــات واملعــدات). 

وستغطي املذكرة املقبلة بشأن االسرتداد املُبكِّر خطوط االئتان الطويلة األجل وغرها من الحلول.

التمويــل الخــريي. متكَّنــت كثــٌر مــن الحكومــات املحليــة مــن جمــع متويــل خــري إضــايف الســتكال مصــادر التمويــل التــي نوقشــت أعــاه. 

وُيكــن تحويــل التمويــل الخــري إىل الحكومــات املحليــة مبــارشة كترعــات (وهــو النــوع األكــر مرونــة مــن التمويــل) أو كمســاهاٍت ماليــة 

دة، مثــل دعــم اإلســعاف لنقــل املــرىض، ودعــم املاجــئ لضحايــا العنــف الجنســاين  أو غــر ماليــة (معــدات ومــواد) يف مرافــق وخدمــات ُمحــدَّ

والجنــي والفئــات الضعيفــة األخــرى، واملــواد الغذائيــة لــألرس الضعيفــة خــال فــرتة اإلقفــال، ومراكــز تقديــم الوجبــات ونقــاط التوزيــع، ومــا 

لطرائــق  األولويــة  إعطــاء  وينبغــي 

قــدٍر  أقــى  تُتيــح  التــي  التمويــل 

ــة  طي ــن الرَّ ــدٍّ أدىن م ــة وح ــن املرون م

ــات  ــتجابٍة لشــاملة للقطاع ــق اس لتحقي

املختلفــة عــى الصعيــد املحــيل.
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إىل ذلــك. ويُنشــئ عــدد مــن الحكومــات املحليــة صناديــق محليــة لحــاالت الطــوارئ لتعبئــة التمويــل الخــري. وتعمــل هــذه الصناديــق كهيــكل 

د الغــرض لــه ترتيباتــه اإلداريــة وإجــراءات اإلنفــاق الخاصــة بــه لضــان املاءمــة والشــفافية يف العمــل. ُمحــدَّ

ُيكــن للحكومــات املحليــة أن تزيــَد فاعليَّــة هــذه الصناديــق يف تعبئــة التمويــل الخــري مــن خــال االســتفادة مــن املنصــات الرقميــة للترعــات 

دة مثــل رشاء  التــي تســتعن مبصــادر جاعيــة. كــا ُيكــن االســتفادة مــن املنصــات الرقميــة يف جهــود التعبئــة املبــارشة لتلبيــة احتياجــات ُمحــدَّ

ــع أثرهــا بســهولة. وُيكــن أيضــاً تعبئــة أشــكال أخــرى مــن التمويــل العــام مــن خــال االســتعانة  مجموعــات الفحــص أو األدويــة وُيكــن تتبُّ

مبصــادر جاعيــة لاســتفادة مــن املنصــات الرقميــة.

بالنســبة إىل جميــع هــذه املعايــر، ُيكــن إضافــة تقاريــر وشــفافية إضافيــة خاصــة بجائَِحــة »كوفيــد-19«، ولكــن بالنظــر إىل أنَّ هــذه االســتجابة 

الفوريــة تتعلــق بأيــام وليــس أســابيع، وألنَّ التدابــر معمــوٌل بهــا فعــاً وخاضعــة للتنظيــم، ينبغــي للرسعــة أن تحظــى باعتبــار رئيــي يف هــذا 

طيــة لتحقيــق اســتجابٍة لشــاملة  الشــأن. وينبغــي إعطــاء األولويــة لطرائــق التمويــل التــي تُتيــح أقــى قــدٍر مــن املرونــة وحــدٍّ أدىن مــن الرَّ

للقطاعــات املختلفــة عــىل الصعيــد املحــيل. 

ال، التعلُّم املبادرون األوائل، بدء التشغيل، الدعم الفني الفعَّ

م صنــدوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة الدعــَم بالفعــل لحكومــات بنغاديــش،  قــد يتطلَّــب تنفيــذ هــذه التدابــر دعــاً فنيــاً. وقــد قــدَّ

وجمهوريــة الو الديقراطيــة الشــعبية، والســنغال، والصومــال، وأوغنــدا لتنفيــذ بعــض التدابــر املذكــورة أعــاه. وتُجــَرى محادثــات ماثلــة مــع 

الحكومــات املحليــة والســلطات املركزيــة يف أماكــن أخــرى. ونتطلــُع إىل تبــادل هــذه التجربــة مــع رشكائنــا يف منظمــة املــدن واإلدارات املحليــة 

املتحــدة، والرابطــة العامليــة للمــدن الكــرى، وبرنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البريــة (برنامــج املوئــل)، مــن خــال شــبكة االســتجابة 

ــم املبــارش يف 23 نيســان/أبريل 2020.  لجائَِحــة »كوفيــد-19« الحكوميــة املحليــة، مبــا يف ذلــك يف جلســة التعلُّ

nan.zhang@uncdf.org مزيٍد من التفاصيل، يُرجى التواصل معنا عر الريد اإللكرتوين

ــا  ــع به ــي تضطَّل األبعــاد الرئيســية لجهــود االســتجابة الت
ــة ــات املحلي الحكوم

مزايا التصدي لألوبئة ِمن ِقبل الحكومات املحلية 

يســتند األســاس املنطقــي ملشــاركة الحكومــات املحليــة يف التصــدي لجائَِحــة »كوفيــد-19« إىل املنطــق العــام للحكومــة الامركزيــة، الــذي يــؤدي 

إىل نتائــج أفضــل يف أربــع مجــاالت: الكفــاءة واإلنصــاف وتقديــم الخدمــات، والرعيــة.

ــة  ــن الحكوم ــة م ــٌم أفضــل لالحتياجــات املحلي ــا فه ــة لديه ــة املحلي ــة أنَّ الحكوم ــص، بحقيق ــاءة يف التخصي ــاءة، وال ســيام الكف ــُط الكف ترتب

ــة  ــوارد لتلبي ــص امل ــة بتخصي ــات املحلي ــك للحكوم ــمح ذل ــد-19«، يس ــة »كوفي ــل جائَِح ــة، مث ــة واألوبئ ــات الصحي ــياق األزم ــة. ويف س املركزي

االحتياجــات املحليــة بطريقــٍة توّســع تأثرهــا إىل أقــى حــدٍّ ممكــن. يتســبب الوبــاء يف إصابــة أســواق العمــل بتشــوهات عــن طريــق زيــادة 

الطلــب عــىل القــوى العاملــة املشــارِكة يف التصــدي للوبــاء والحــد مــن الطلــب عــىل املهــن األخــرى. ومــن املحتمــل أن تكــون الحكومــات املحليــة 

ات الحاصلــة يف ســوق العمــل وأن تعيــد تخصيــص املــوارد بطريقــٍة تُقلِّــل اآلثــار الســلبية عــىل االقتصــادات املحليــة إىل حــد  أكــر اســتجابًة للتغــرُّ

رة مــن الوبــاء، التــي ال تغطيهــا الرامــج الوطنيــة أو متويــل  أدىن. وقــد يشــمل ذلــك، عــىل ســبيل املثــال، دعــم األعــال التجاريــة املحليــة املُتــرضِّ

األشــغال العامــة ذات العالــة الكثيفــة املتصلــة بالتصــدي للوبــاء. كــا أنَّ املِلْكيــة املحليــة األقــوى لتدابــر االســتجابة تعنــي أيضــاً تحســن رصــد 

النفقــات العامــة وصونهــا.
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يتحقــق اإلنصــاف ألّن الحكومــات املحليــة تعمــل تحــت رقابــٍة عاّمــٍة أكــر مــن الحكومــة املركزيــة نظــراً لُقْربهــا مــن الســكان. ويــؤدي ذلــك إىل 

شــة وَمــن  إدارة أكــر فاعليَّــة لاســتثارات وغرهــا مــن املــوارد املاليــة مــن أجــل التصــدي لألوبئــة، وال ســيا بالنســبة إىل الفئــات الســكانية املُهمَّ

يعيشــون يف أماكــن نائيــة. وتُبــنِّ التجربــة املســتخلصة مــن التعامــل مــع األوبئــة الســابقة (مثــل إيبــوال)، وكذلــك جائَِحــة »كوفيــد-19« املنتــرة 

راً. ومــن املرجــح أكــر أن توســع الحكومــات املحليــة تدابــر التصــدي لألوبئــة  حاليــاً، أنَّ الفقــراء واملحرومــن هــم مــن بــن أكــر الفئــات تــرضُّ

ــن  ــة الشــخصية عــىل الباعــة املتجول ــوزع معــدات الحاي ــاه وخدمــات الــرف الصحــي أو أن ت ــر املي ــل توف لتصــل إىل املناطــق الفقــرة، مث

وجامعــي النفايــات وغــر ذلــك مــن العاملــن يف القطــاع غــر الرســمي.

تســتعنُي الحكومــات املحليــة يف تقديــم الخدمــات بنفــس ميــزة املعلومــات واملعرفــة املحليــة التــي تســاعدها عــى تحقيــق مســتوى أفضــل مــن 

الكفــاءة واإلنصــاف. وال يقتــر األمــر عــىل تحــيّل الحكومــات املحليــة بفهــٍم أفضــل أنــواع الخدمــات ونطاقهــا الــذي تتطلَّبــه مختلــف فئــات 

الســكان، بــل ُيكنهــا أيضــاً أن تعتمــد عــىل املــوارد والخــرات املحليــة إلنتــاج مثــل هــذه الخدمــات وصيانتهــا. ويكتــي هــذا األمــر أهميــًة كبــرًة 

د املــواد املحليــة الرخيصــة  للغايــة يف أثنــاء االســتجابة لألوبئــة عندمــا تكــون املــوارد شــديدة املحدوديــة. وُيكــن للحكومــات املحليــة أن تُحــدِّ

صــة ملعــدات الحايــة ومرافــق الحجــر الصحــي وغرهــا مــن التدابــر، وتعبئــة العالــة املحليــة غــر املُكلِّفــة واملتطوعــن  الثمــن والحلــول املُخصَّ

مــن أجــل التصــدي للوبــاء.

إنَّ رشعيــة الحكومــة هــي أســاس العقــد االجتامعــي الــذي يضمــن التامســك واالســتقرار االجتامعيــنْي. يــؤدي الوبــاء، ال ســيا إذا داَم لبعــض 

عــات اجتاعيــة واقتصاديــة تُقــّوض هــذا األســاس. ومــن األهميــة مبــكان أن يظــل الســكان واثقــن يف حكوماتهــم ومقتنعــن  الوقــت، إىل تصدُّ

مبــدى ماءمــة تدابــر االســتجابة يف مثــل هــذه الحــاالت. إنَّ التضامــن االجتاعــي والعدالــة القانونيــة عامــان أساســيان ُيكِّنــان مــن التصــدي 

ــال للوبــاء، والحكومــات املحليــة هــي أدىن طبقــة يُبنــى عليهــا رصح الرعيــة الحكوميــة بأكملــه. الفعَّ

ما الذي ُيكن عمله؟

زيــادة قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة املحــيل، وتوعيــة املجتمــع املحــيل وتعبئتــه، وتعزيــز تدابــر الحايــة االجتاعيــة، وإنفــاذ النظــام العــام 

ــة. ويتوقــف نطــاق االســتجابة  ــة لاقتصــادات املحلي ــر اإلغاث ــر الخدمــات األساســية، وتداب ــة توف ــا، ومواصل ــع العــدوى واحتوائه ــح ملن واللوائ

دة عــىل االختصاصــات واملســؤوليات القانونيــة للحكومــات املحليــة ووضعهــا املــايل الــذي يحــدد حجــم املــوارد املاليــة املتاحــة. واإلجــراءات املُحــدَّ

إّن زيــادة قــدرات نظــام الرعايــة الصحيــة املحــيل يشــكّل عــى األرجــح الشــاغَل الرئيــي للحكومــة املحليــة. فالضغــط عــىل النظــام الصحــي 

املحــيل يتضاعــف كثــراً يف زمــن األوبئــة، بينــا تكــون القــدرة الزائــدة محــدودًة للغايــة يف العــادة أو منعدمــة براحــة. وُيكــن للحكومــات 

املحليــة أن تســتعن مبوظفــن طبيــن إضافيــن لتعزيــز القــدرة الحاليــة (عــىل ســبيل املثــال، املتقاعــدون أو طــاب كليــات الطــب). ويجــوز لهــا 

ســات العامــة والخاصــة، والســكان عمومــاً، مبــا يف ذلــك اقتنــاء معــدات  رشاء املعــدات الازمــة لصالــح مرافــق الرعايــة الصحيــة القامئــة، واملُؤسَّ

الحايــة الشــخصية وتأمــن مــوارد مناســبة لفحــص الصاحيــة بواســطة أطــراف ثالثــة مــن بائعــي معــدات حايــة الجهــاز التنفــي وغرهــا مــن 

املعــدات، مثــل لــوازم مكافحــة العــدوى، وموازيــن الحــرارة الرقميــة، وغرهــا مــن تكاليــف املعــدات املرتبطــة بالحجــر الصحــي والعزلــة. ويجــوز 

للحكومــات املحليــة أن تحــّول املبــاين القامئــة وأن تبنــي مرافــق جديــدة لألنشــطة املتصلــة بالعزل/الحجــر الصحــي ومختــرات الفحــص؛ وتوفــر 

وســائل النقــل والســكن للموظفــن الطبيــن وتوفــر الخدمــات الرضوريــة مثــل الخدمات/الدعــم الصحــي الســلويك. 

ــب  ــى مــن هــذه الجهــود، فــإنَّ زيــادة قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة تتطلَّ يف حــن أنَّ نظــام الرعايــة الصحيــة املحــيل هــو الهــدف املتوخَّ

ــم، والنقــل،  ــة، والتعلي ــات العام ــن عــّدة قطاعــات وصناعــات (الخدم ــقة ب اســتجابًة شــاملًة يف عمــوم القطاعــات واتخــاذ إجــراءات منّس

ــة متعــددة يف القطاعــْن العــام والخــاص.  ــك بــن جهــات فاعل ــاء) وكذل والبن

الة لألوبئة لسببن:  عية املجتمع وتعبئته بأهمية بالغة يف االستجابة الفعَّ

يســاعُد تحســن الوعــي الشــعبي حــول املــرض، واتخــاذ التدابــر الوقائيــة الازمــة، وتحديــد درجــة اإلقفــال ونطاقــه، عــىل  	
احتــواء الوبــاء ويف الوقــت نفســه يخفــف الضغــط عــىل نظــام الرعايــة الصحيــة املحــيل. 
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تكمــل املبــادرات واملســاهات املجتمعيــة مــن خــال العمــل التطوعــي والعمــل املجتمعــي والهبــات املاليــة والهبــات  	
العينيــة مــن املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة املــوارَد العامــة القامئــة وتحافــظ عــىل التضامــن والتاســك االجتاعيــْن يف 

األوقــات الصعبــة. 

تُشــارك الحكومــات املحليــة يف التوعيــة العامــة مبــا يف ذلــك رشاء مســاحات إعانيــة، والتعــاون مــع املنظــات املجتمعيــة، والطباعــة، وكبائــن 

االتصــاالت، وتحديــث معلومــات الشــبكة العامليــة، وإنشــاء مراكــز اتصــال محليــة لتوفــر املعلومــات، وترجمــة املــواد إىل اللغــات املناســبة.

إّن اتخــاذ تدابــري الحاميــة االجتامعيــة يكتســب أهميــة بالغــة لتجنُّــب األثــر غــر املتناســب للجائَِحــة عــىل أشــد الفئــات الســكانية ضعفــاً، مثــل 

ــاء  ــن عــن العمــل، وســكان األحي ــن بفــروس العــوز املناعــي البــري، والفقــراء والعاطل ــة، واملصاب املســنن أو األطفــال الصغــار، وذوي اإلعاق

الفقــرة، والعــال غــر النظاميــن، وغرهــم. ومــن املعــروف أنَّ الحكومــات املحليــة تنشــئ نُظـُـاً لنقــل املــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة (وال ســيا 

األدويــة) للمســنن وذوي اإلعاقــة األكــر ضعفــاً وذوي الحركــة املقيّــدة ملســاعدتهم عــىل االمتثــال ألحــكام اإلقفــال. وتعمــل الحكومــات املحليــة 

براكــة مــع قطــاع البقالــة، وصيدليــات األحيــاء الســكنية، والــركاء املحليــن يف بنــاء القــدرة عــىل الصمــود والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ، 

واملجموعــات الطوعيــة، لضــان إمكانيــة إيصــال املــواد األساســية إىل مــن يحتاجــون إليها. وطرحــت بعــض الحكومــات املحليــة تحديــد فــرتات 

معيّنــة للمتاجــر (مثــل الصبــاح الباكــر) لخدمــة العمــاء املســنن فقــط. 

تحــرُص الكثــر مــن الحكومــات املحليــة عــىل تخصيــص مــوارد ملقدمــي أماكــن اإلقامــة املأمونــة لضحايــا االعتــداء الجنــي واملنــزيل وأطفالهــم. 

وتفــرض حكومــات أخــرى حظــراً كامــاً عــىل اإلخــاء مــن املســاكن املســتأجرة االجتاعيــة أو الخاصــة، وتأجيــل دفــع اإليجــار، وإنفــاذ حايــة 

إضافيــة للمســتأجرين لتقليــل خســائرهم إىل أدىن حــدٍّ ممكــن. وطُرحــت سياســات عــدم قطــع الخدمــة ملنــع قطــع خدمــات املرافــق العامــة، 

مثــل الكهربــاء وامليــاه، وال ســيا بالنســبة إىل الفئــات الضعيفــة مــن الســكان. وتــأذن الحكومــات املحليــة باســتخدام املرافــق العامــة يف حــاالت 

الطــوارئ لتوفــر مــأوى مؤقــت لألشــخاص الذيــن يتعرّضــون للتــرُّد.

يُشــكِّل دعــم الفقــراء والعاطلــن عــن العمــل واألشــخاص الذيــن يعملــون يف وظائــف غــر مســتقرة تدبــراً هامــاً آخــر تنفــذه الحكومــات املحليــة 

دة تدابــر الســتبدال الدخــل، مثــل البــدالت النقديــة  بالتعــاون مــع الحكومــات املركزيــة وخطــط التأمــن االجتاعــي. وتشــمل اإلجــراءات املُحــدَّ

ــر الرســمية. وتعمــُل الحكومــات  ــات خــارج األُطُ ــل جامعــي النفاي ــة، مث ــة الضعيف ــات املهني ــألرس املعيشــية الفقــرة والشــديدة الفقــر والفئ ل

املحليــة عــىل إنشــاء وتوســيع وتشــغيل املصــارف الغذائيــة وغــر الغذائيــة ومراكــز تقديــم الوجبــات ونقــاط التوزيــع لتلبيــة احتياجــات أكــر 

الفئــات فقــراً وحرمانــاً. وال تقتــر االســتفادة عــىل العــال الفقــراء وغــر النظاميــن فحســب - فمــن 

خــال إجــازة التباعــد االجتاعــي للعــال املعرَّضــن للخطــر، تكــون الفرصــة أكــر يف تراُجــع منحنــى 

ــم  ــن النُّظ ــروس ومتك ــي الف ــاء تف ــق إبط ــن طري ــع ع ــىل الجمي ــدة ع ــود بالفائ ــا يع ــة، م الجائَِح

الصحيــة مــن التأقلــم بشــكٍل أفضــل.

يرتبــط إنفــاذ النظــام العــام واألنظمــة الراميــة إىل احتــواء الجائَِحــة ارتباطــاً وثيقــاً بتوعيــة املجتمــع 

وإجــراءات التعبئــة التــي تتخذهــا الحكومــات املحليــة. األمثلــة للقيــود التــي ال مفــر منهــا يف زمــن 

الوبــاء يُعــّد أفضــل تدابــر اإلنفــاذ. ويســتند هــذا االمتثــال إىل الوعــي الكامــل بطــرق انتقــال العــدوى، 

ــة تدابــر الوقايــة، ومــا إىل ذلــك. وتتمتــُع الحكومــات املحليــة بوضــعٍ فريــٍد  وخطــر العــدوى، وفاعليَّ

ــع التنفيــذ والوصــول إىل األفــراد والشــقق واملنــازل واملجتمعــات املحليــة واملنظــات  ُيّكنهــا مــن تتبُّ

ــش  ــق والتفتي ــة للتحقُّ ــم منتظم ــاء نُظُ ــق إنش ــن طري ــك ع ــل ذل ــا فع ــة. وُيكنه ــآت العام واملنش

والتســجيل والتتبُّــع اإللكــرتوين. كــا أنَّ دور الحكومــة املحليــة يف الحفــاظ عــىل الرضوريــات مثــل الغــذاء واإلمــدادات التــي تتدفــق مــن خــال 

ترتيبــات منظمــة تســيطر عليهــا الحكومــة هــو أمــٌر أســايس أيضــاً. وينطــوي هــذا الــدور عــىل تنظيــم ســاعات عمــل محــات البقالــة والصيدليــات 

وغرهــا مــن املورّديــن املعنيــن مــع ضــان امتثالهــم للتدابــر الوقائيــة، مثــل التباُعــد االجتاعــي. وقــد تُطبِّــق الحكومــات املحليــة ضوابــط عــىل 

األســعار ملنــع ارتفــاع أســعار األغذيــة وغرهــا مــن اإلمــدادات األساســية وإبقائهــا ميســورة التكلفــة.

ــاه  ــات املي ــر خدم ــّل توف ــة. ويحت ــات املحلي ــق الحكوم ــىل عات ــاة ع ــم املســؤوليات امللق ــية أه ــات األساس ــم الخدم ــتمرارية تقدي تشــّكل اس

ــت  ــد وق ــد يتزاي ــات ق ــب عــىل هــذه الخدم ــل إنَّ الطل ــة قصــوى. ب ــة دون انقطــاع أولوي ــق العام ــة واملراف ــع القام ــرف الصحــي وجم وال

دون  األساســية  الخدمــات  توفــري  إّن 

الصحــي  والــرف  امليــاه   - انقطــاع 

 - العامــة  واملرافــق  القاممــة  وجمــع 

ــات  ــية للحكوم ــؤولية الرئيس ــّد املس يُع

املحليــة
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ــة  ــاه جديــدة). ومــن ناحي ــاء نقــاط مي ــاً يف املناطــق املعرضــة للخطــر بوجــٍه خــاص (مثــل بن الطــوارئ ألنَّ توســيع نطاقهــا قــد يكــون مطلوب

أخــرى، قــد ينخفــض الطلــب عــىل بعــض الخدمــات العامــة األخــرى، مثــل التعليــم والثقافــة بســبب ظــروف اإلقفــال، يف حــن ُيكــن تقليــص 

ــن  ــك م ــب ذل ــط). ويتطلَّ ــة فق ــة عــىل اإلصاحــات الطارئ ــر إصــاح الطــرق واألرصف ــن أن يقت ــال، ُيك ــات األخــرى (عــىل ســبيل املث الخدم

الحكومــات املحليــة مراجعــة ترتيبــات خدماتهــا أو إعــادة ترتيبهــا أو تحديثهــا وإعــادة تخصيــص املــوارد. فعــىل ســبيل املثــال، ُيكــن تحديــث 

ــل التامــس الجســدي إىل أدىن حــدٍّ ممكــن.  ــوب وتقلي ــد االجتاعــي املطل ــة) للســاح بالتباُع ــل أســواق األغذي ــة (مث مرافــق الحكومــة املحلي

وينبغــي أن تحــرص الحكومــات املحليــة عــىل تقديــم أو التوســع يف توفــر منصــات إلكرتونيــة عــر شــبكة اإلنرتنــت أو الهاتــف لســداد فواتــر 

ــم بعــض الخدمــات األخــرى.  املرافــق العامــة وتقدي

تهــدُف تدابــري اإلغاثــة لالقتصــادات املحليــة إىل الحــّد مــن العواقــب االقتصاديــة لوبــاٍء مــا، ال ســيا يف القطاعــات التــي مــن املرجــح أن تكــون من 

راً مبــا يف ذلــك النقــل والســياحة والفنــادق، وترسيــع االنتعــاش االقتصــادي مبجــرد زوال الوبــاء. ويف كثــرٍ مــن البُلــدان،  بــن أكــر القطاعــات تــرضُّ

يُســَند إىل الحكومــات املحليــة دوٌر هــاٌم يف دعــم اقتصــاد محــيل نشــط وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة املحليــة. ومــع تقليــص املطاعــم واألماكــن 

ســات املاثلــة لحجــم أعالهــا أو إقفالهــا، يؤثــر ذلــك عــىل األفــراد الذيــن يعتمــدون عــىل هــذه الوظائــف يف الحصــول عــىل  الســياحية واملُؤسَّ

دخلهــم. وأخــراً، فــإنَّ أي تدابــر غوثيــة لاقتصــادات املحليــة تنتــج عنهــا خســارة يف إيــرادات الحكومــات املحليــة الفوريــة يجــب موازنتهــا مــع 

تكلفــة الفرصــة البديلــة الســتخدام تلــك اإليــرادات لتمويــل جهــود االســتجابة لجائَِحــة »كوفيــد-19«. وينبغــي للــركات القــادرة عــىل مواصلــة 

العمــل، أو حتــى النمــو، يف أثنــاء أزمــة جائَِحــة »كوفيــد-19«، أن تســتمر يف دفــع حصتهــا العادلــة مــن الرضائــب والرســوم.

ــل  ــال تأجي ــبيل املث ــىل س ــا ع ــات، ومنه ــر باالضطراب ــر أك ــل أن تتأث ــي يُحتم ــرة الت ــركات الصغ ــم ال ــا أن تدع ــة ُيكنه ــارات محلي ــاك خي هن

املدفوعــات الرضيبيــة وغــر الرضيبيــة وغرهــا مــن املســتحقات للــركات املحليــة. ويعمــُد عــدٌد مــن الحكومــات املحليــة إىل استكشــاف الطــرق 

املحتملــة لتقديــم املســاعدة املاليــة للســكان املحليــن والــركات، مبــا يف ذلــك (عــىل ســبيل املثــال ال الحــر) تأجيــل بعــض الرضائــب التجاريــة 

املحليــة واملهنيــة، ووقــف عمليــات إقفــال املرافــق العامــة واإلعفــاء مــن الرســوم املتأخــرة، وإنشــاء مواقــف مؤقتــة للســيارات يف الشــوارع عــىل 

املــدى القصــر الســتام الطعــام مــن املطاعــم، وتوفــر البــدل اليومــي للموظفــن لــراء األطعمــة واملروبــات مــن املطاعــم املحليــة. وُيكــن أن 

دة تــرر ذلــك، عــىل ســبيل املثــال إذا كانــت املنشــأة التــي يقــع فيهــا  تشــمل التدابــر املحليــة أيضــاً اإليجــار املؤجــل إذا كانــت الوقائــع املُحــدَّ

عمــل املســتأجر ُمقفلــة بســبب حالــة الطــوارئ. وتتخــذ الحكومــات املحليــة تدابــر لضــان وصــول املعلومــات املتعلقــة بالوقايــة مــن الوبــاء 

واحتوائــه واالستشــارات املتعلقــة بكيفيــة تعديــل منــاذج أعالهــا وعملياتهــا إىل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة الحجــم، مبــا يف ذلــك عــن طريــق 

ســات ورابطــات املشــاريع الصغــرة واملتوســطة الحجــم. املعلومــات الــواردة عــر الــوكاالت املعنيــة باملشــاريع الصغــرة واملتوســطة الحجم/املُؤسَّ

يُتوقَّــع إدارة أعــداد كبــرية مــن املهاجريــن. ففــي جمهوريــة الو الديقراطيــة الشــعبية، رشع نحــو 700,000 مهاجــر يف العــودة مــن البُلــدان املجــاورة 

بســبب جائَِحــة »كوفيــد-19«، وطُلــب مــن الحكومــات املحليــة إدارة عمليــة إدماجهــم. وقــد تتكــرر هــذه الظاهــرة يف أماكــن أخــرى مــع عــودة 

أعــداد كبــرة مــن املهاجريــن إىل ديارهــم بســبب اإلقفــال االقتصــادي يف البلــدان املضيفــة لهــم. واســتجابًة لذلــك، أنشــأت حكومة الوس ســبعة مراكز 

للحجــر الصحــي، تقــع داخــل املقاطعــات ذات نقــاط الحــدود الرســمية. ومبوجــب هــذا النظــام، ســتتحّمل الحكومــات املحليــة املســؤولية واملســاءلة 

لضــان عمــل هــذه املراكــز وتوفــر الخدمــات الكافيــة بحيــث يبقــى العــال العائــدون تحــت الحجــر الصحــي قبــل العــودة إىل ديارهــم. وســيكون 

مــن األهميــة مبــكان تعديــل صيــغ التحويــات الحكوميــة الدوليــة لتشــمل التمويــل الــكايف لهــذه املهــام الجديــدة.

دة لجهود االستجابة متويل تدابري ُمحدَّ

يقــرتح الجــدول أدنــاه النــوع املناســب مــن التمويــل (حســب ترتيــب األهميــة) لتدابــر االســتجابة الرئيســية التــي تتخذهــا الحكومــات املحليــة. 

دة، ولكــن املبــدأ العــام هــو االعتــاد أوالً عــىل التمويــل الخارجــي  ويتوقــف انطبــاق مختلــف أنــواع التمويــل عــىل طبيعــة التدخــات املُحــدَّ

(الخــري أو الخــاص) يليــه املَِنــح املروطــة، ثــم املَِنــح التقديريــة، ويف نهايــة املطــاف إيــرادات املصــادر الخاصــة. ويتمثَّــل الهــدف مــن ذلــك 

ــح التقديريــة وإيــرادات املصــادر الخاصــة) للمنافــع العامــة البحتــة غــر املتوقعــة يف أي ترتيبــات  يف توفــر التمويــل العــام األكــر مرونــة (املَِن

دة. ويُبــنِّ الجــدول أهميــة اإلعانــات اإلجاليــة  صــات مروطــة ُمحــدَّ أخــرى للميزانيــة أو عــىل نحــو عاجــل للغايــة بحيــث ال ُيكــن انتظــار ُمخصَّ

لإلنفــاق التشــغييل يف إنجــاز جميــع األنشــطة وســّد الثغــرات التمويليــة عنــد االقتضــاء. ويُوّضــح الجــدول أيضــاً املجــاالت التــي ال تكــون فيهــا 

د لنظــام اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل مــن حالــٍة إىل أخــرى. اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق التشــغييل مقبولــة. ويختلــف التصميــم املُحــدَّ
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التمويلمجاالت التصدي لألوبئة وتدابريها 

زيادة قدرة نظام الرعاية الصحية املحيل 

ــة االستعانة مبوظفن طبين إضافين 	 ــات اإلجالي ــة، اإلعان منحــة النفقــات املتكــررة املروطــة أو التقديري
لإلنفــاق التشــغييل للمعــدات الخفيفــة واملوظفــن املؤقتــن رشاء املعدات الطبية، معدات الوقاية الشخصية 	

ــة إعادة تجهيز املرافق القامئة/بناء مرافق جديدة 	 ــة، منح ــغال العام ــالية لألش ــة رأس ــة، منح ــالية قطاعي ــة رأس منح
رأســالية تقديريــة 

لإلنفــاق توفر وسائل نقل للعاملن الطبين 	 اإلجاليــة  اإلعانــات  املتكــررة،  القطاعيــة  النفقــات  منحــة 
لتشــغييل ا

توعية املجتمع والتعبئة 

إنتــاج ونــر املعلومــات ومــواد التوعيــة عــر شــبكة اإلنرتنــت  	
وخارجها

ــة  ــات اإلجالي ــة، اإلعان منحــة النفقــات املتكــررة املروطــة أو التقديري
لإلنفــاق التشــغييل

إنشــاء مراكــز اتصــال محليــة لتوفــر املعلومــات وغرهــا مــن  	
آليــات التعبئــة العامــة

منحــة النفقــات املتكــررة التقديريــة، اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق 
التشــغييل

تدابري الحامية االجتامعية 

ــة (وال  	 ــة وغــر الغذائي ــل األغذي ــم توصي إنشــاء وتشــغيل نُظُ
ــة   ــة) للمســنن وذوي اإلعاق ســيا األدوي

ــة،  ــة أو التقديري ــررة املروط ــات املتك ــة النفق ــري، منح ــل الخ التموي
ــغييل ــاق التش ــة لإلنف ــات اإلجالي ــة، اإلعان ــادر الخاص ــرادات املص إي

تقديــم الدعــم ملقدمــي أماكــن اإلقامــة املأمونــة لضحايــا  	
وأطفالهــم الجني/املنــزيل  االعتــداء 

إنشاء وتشغيل مراكز تقديم الوجبات ونقاط التوزيع 	

املؤقــت  	 املــأوى  لتوفــر  العامــة  املرافــق  تجهيــز  إعــادة 
الســكان مــن  الضعيفــة  الفئــات  مــن  وغرهــم  للمرديــن 

قسائم الطعام لألرس املعيشية الفقرة (إن مل تقدم مركزياً) 	

إنفاذ النظام العام واللوائح العامة

أنظمــة  	 وإدخــال  واملعاينــة  التفتيــش  عمليــات  إجــراء 
اإللكرتونيــة  والتتبُّــع  التســجيل 

ــة  ــات اإلجالي ــة، اإلعان منحــة النفقــات املتكــررة املروطــة أو التقديري
لإلنفــاق التشــغييل

استمرارية تقديم الخدمات األساسية

ــز الخدمــات (موظفــون  	 ــات إعــادة ترتيب/إعــادة تجهي ترتيب
ــة)  ــر وقائي ــون وتداب إضافي

ــادر  ــرادات املص ــة، إي ــة أو التقديري ــررة املروط ــات املتك ــة النفق منح
ــغييل ــاق التش ــة لإلنف ــات اإلجالي ــة، اإلعان الخاص

ــاق توسيع/إعادة تجهيز منشآت تقديم الخدمات  	 ــة لإلنف ــات اإلجالي ــة، اإلعان ــة أو تقديري ــالية مروط ــة رأس منح
ــغييل التش

تدابري اإلغاثة لالقتصادات املحلية 

ــن إعادة تجهيز األماكن العامة لتسهيل العمليات التجارية 	 ــراكات ب ــرادات املصــادر الخاصــة، ال ــة، إي منحــة رأســالية تقديري
ــاق التشــغييل ــة لإلنف ــات اإلجالي ــام والخــاص، اإلعان ــْن الع القطاع

اســتمرار تقديــم خدمــات املرافــق العامــة للــركات املحليــة  	
(حســب طريقــة التوفــر)

الخاصــة،  املصــادر  إيــرادات  املروطــة،  املتكــررة  النفقــات  منحــة 
التشــغييل لإلنفــاق  اإلجاليــة  اإلعانــات 

الصغــرة  	 للمشــاريع  واملشــورة  املعلومــات  ونــر  إنتــاج 
التجاريــة العمليــات  تعديــل  بشــأن  الحجــم  واملتوســطة 

ــام والخــاص،  ــْن الع ــن القطاع ــراكات ب ــرادات املصــادر الخاصــة، ال إي
ــاق  ــة لإلنف ــات اإلجالي ــغييل، اإلعان ــاق التش ــة لإلنف ــات اإلجالي اإلعان

ــغييل التش

إدارة أعداد كبرة من املهاجرين

ــل املــوارد بناء مراكز الحجر الصحي 	 ــة مبــكان عــدم تحوي منحــة رأســالية مروطــة (مــن األهمي
التقديريــة لهــذه املهمــة التــي يُضطَّلــع بهــا نيابــًة عــن الحكومــة املركزية)

منحــة النفقــات املتكــررة املروطــة (مــن األهميــة مبــكان عــدم تحويــل تزويد مراكز الحجر الصحي باملوظفن وإدارتها  	
املــوارد التقديريــة لهــذه املهمــة التــي يُضطَّلــع بهــا نيابــًة عــن الحكومــة 

املركزيــة)

مراقبــة االلتــزام بالحجــر الصحــي يف مســاكن املهاجريــن  	
العائديــن

إضافــة  يكــن  املروطــة؛  أو  التقديريــة  املتكــررة  النفقــات  منحــة 
القائــم الرصــد  التشــغييل إىل برنامــج  اإلعانــات اإلجاليــة لإلنفــاق 





يضطَّلــع صنــدوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجيــة مبهمــة ترتيــب متويــالت ماليــة عامــة 

وخاصــة للفقــراء يف أقــل الُبلــدان منــواً يف العــامل البالــغ عددهــا 7	 بلــداً. ويقــدم الصنــدوق، بواليتــه 

الرأســاملية وأدواتــه، منــاذج »امليــل األخــري« املاليــة التــي تُحــرر رصف املــوارد العامــة والخاصــة، وال 

ســيام عــى الصعيــد املحــيل، للحــّد مــن الفقــر ودعــم التنميــة االقتصاديــة املحليــة.

ــة مــن خــالل  ــدوق األمــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي ــي يوفرهــا صن ــل الت  تعمــل منــاذج التموي

ثــالث قنــوات: االقتصــادات الرقميــة الشــاملة، وربــط األفــراد واألَُس املعيشــية والــركات الصغــرية 

بالنُّظــم اإليكولوجيــة املاليــة التــي تُحّفــز املشــاركة يف االقتصــاد املحــيل، وتوفــر أدوات للخــروج مــن 

دائــرة الفقــر وإدارة الحيــاة املاليــة؛ ومتويــل التنميــة املحليــة عــى نحــٍو يُطلــق العنــان إلمكانيــات 

ــات،  ــاق البلدي ــى نط ــر ع ــل املبتك ــة، والتموي ــة املالي ــالل الالمركزي ــن خ ــة م ــات املحلي املجتمع

والتمويــل املنظــم للمشــاريع لدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة املحليــة والتنميــة املســتدامة؛ ومتويل 

االســتثامر، الــذي يوفــر الهيكلــة املاليــة الحفــازة، وإزالــة املخاطــر، ونــر رأس املــال لتحفيــز تأثــري 

ــل  ــة عمــل التموي ــز كيفي ــة. ومــن خــالل تعزي ــة املــوارد املحلي ــة املســتدامة وتعبئ أهــداف التنمي

لصالــح الفقــراء عــى مســتوى األَُس املعيشــية واملشــاريع الصغــرية والبنيــة التحتيــة املحليــة، يُســاهم 

ــر،  ــق بالقضــاء عــى الفق ــة املســتدامة املتعل ــن أهــداف التنمي ــدف 1 م ــق اله ــدوق يف تحقي الصن

وهــدف التنميــة املســتدامة 17 املتعلــق بوســائل التنفيــذ. ومــن خــالل تحديــد قطاعــات الســوق 

التــي قــد تتســم فيهــا منــاذج التمويــل املبتكــرة بأثــٍر تحويــيل يســاعد عــى الوصــول إىل امليــل األخــري 

ومعالجــة اإلقصــاء وعــدم املســاواة يف الوصــول، إذ يُســاهم الصنــدوق يف تنــوع واســع مــن أهــداف 

التنميــة املســتدامة.

ملزيــٍد مــن املعلومــات حــول عمــل فريــق متويــل التنميــة املحليــة يف متويــل الحكومــات املحليــة، 
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