مذكرة عامة توضيحية
 10سبتمبر 2019

كنتيجة ملعرض شنغهاي الدويل  ، 2010حددت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  68/239بتاريخ  27ديسمرب  ،2013يوم  31أكتوبر اليوم العاملي
للمدن.
يعيش أكرث من نصف سكان العامل اآلن يف املدن .مبا أنه من املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إىل  68يف املئة بحلول عام  ،2050فإن التوسع الحرضي هو أحد
االتجاهات األكرث تغريا ً وتحديا يف العامل .أقرت الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف االجندة الحرضية الجديدة ،ميكن للتحرض أن يجلب العديد من تحديات
االستدامة املتعلقة باإلسكان والبيئة وتغري املناخ والبنية التحتية والخدمات األساسية واألمن الغذايئ والصحة والتعليم وفرص العمل املناسبة والسالمة
واملوارد الطبيعية .ومع ذلك ،ميكن أن يكون التحرض أداة حيوية للتنمية املستدامة ،إذا تم ذلك بشكل صحيح.
هناك حاجة ملحة لتحويل التحرض إىل قوة من أجل الخري واالستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها تواجد العديد من األفراد الذين يعيشون م ًعا يف مكان
واحد  -مبا يف ذلك النمو االقتصادي املستدام والشامل والتنمية االجتامعية والثقافية وحامية البيئة .من خالل ضامن تخطيط املدن وتصميمها ومتويلها
وتطويرها وحكمها وإدارتها بشكل صحيح  ،ميكن استخدام التوسع الحرضي لتحقيق التنمية املستدامة.
ميثل اليوم العاملي للمدن فرصة ملناقشة كيفية استغالل التحرض لتحقيق التنمية املستدامة .ويهدف إىل تعزيز اهتامم املجتمع الدويل بتنفيذ االجندة
الحرضية الجديدة عىل الصعيد العاملي وتعزيز التعاون بني البلدان يف تلبية الفرص والتصدي لتحديات التحرض يف املدن .املوضوع العام لليوم العاملي
للمدن هو مدينة أفضل  ،حياة أفضل  ،مع موضوع فرعي مختلف كل عام .املوضوع الفرعي لهذا العام هو “االبتكارات وحياة أفضل لألجيال القادمة”.
سيكون اليوم العاملي للمدن  2019تتويجا لشهر اكتوبر الحرضي  ،وهو شهر يبدأ باليوم العاملي للموئل ويوفر فرصة للعامل للتفكري يف مستقبلنا الحرضي
املشرتك وتنفيذ األجندة الحرضية الجديدة.
ستقوم مدينة إيكاترينربغ بروسيا باستضافة اليوم العاملي للمدن هذا العام  ،والذي سيقوم بتنظيمه برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية والحكومة
الشعبية لشنغهاي ومدينة إيكاترينربغ.

املدن واالبتكار

كانت املدن دامئًا محركًا وحاض ًنا لالبتكار والصناعة والتكنولوجيا وريادة األعامل واإلبداع وخلق الرخاء وتعزيز التنمية االجتامعية وتوفري فرص العمل
باإلضافة ألنها انشئت من خالل االبتكار  -مبا يف ذلك شبكات الرصف الصحي واملصاعد ووسائل النقل العام وإشارات املرور وغريها .كثريا ً ما يقال إن املعركة
من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة سيتم كسبها أو خسارتها يف املدن .من أجل أن يحدث هذا  ،سيتعني عىل املدن مواصلة دفع االبتكار بطرق
رائدة لتحقيق تأثري دائم يف املجتمعات وضامن عدم ترك “ال أحد وال مكان”.
يف الوقت نفسه الذي يشهد فيه العامل تغريات وتحوالت جذرية بسبب التحرض ،فقد أصبح أيضً ا رقم ًيا أكرث .أكرث من نصف سكان العامل مرتبطون اآلن
باإلنرتنت .بحلول نهاية عام  ، 2019من املتوقع أن يصل عدد مستخدمي الهواتف املحمولة إىل  5مليارات .العامل الذي نعيش فيه هو حرضي ورقمي عىل
فرصا لإلدماج والكفاءة واالبتكار .لكن نصف سكان العامل ال يزالون غري مرتبطني وغري قادرين عىل املشاركة يف االقتصاد الرقمي بطريقة
حد سواء  ،مام يوفر ً
مجدية .هناك حاجة إىل بذل جهود متضافرة للقضاء عىل الفجوات الرقمية  -املتعلقة بالنوع االجتامعي والحالة االجتامعية والجغرافيا.
إن االقتصاد الرقمي الجديد  ،الذي يطلق عليه أحيانًا “الثورة الصناعية الرابعة” املبني عىل البيانات  ،وخفض تكاليف املعامالت ومشاركة املنصات  ،له
بالفعل تأثري عميق يف العديد من مدن العامل .سوف تتطلب االبتكارات يف مجال التنقل  ،مبا يف ذلك النقل املستقل والسيارات الكهربائية وطائرات بدون
طيار يتم التحكم فيها عن بعد  ،أساليب مختلفة اختالفًا جذريًا يف التخطيط الحرضي .تقدم تقنيات مثل الذكاء االصطناعي والواقع االفرتايض واملعزز
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فرصا للكفاءة واالتصاالت ولكنها تتطلب أيضً ا أطر عمل جديدة للحوكمة .هذا املعدل الرسيع لالبتكار يفرض ضغوطاً عىل
واملختلط وإنرتنت األشياء ً
صانعي السياسات واصحاب املناصب العليا يف مجال التخطيط الحرضي لتعزيز قدرتهم فيام يتعلق بفهم التكنولوجيات والتقنيات الحديثة والحصول عليها
وتنظيمها.
ومع ذلك  ،فإن االبتكار ال يقترص فقط عىل دعم االقتصاد الرقمي الجديد ؛ إنه ايضا أمر محوري ملواجهة التحديات االجتامعية والعاملية العميقة لبعض
الفئات املهمشة يف مدننا مثل األطفال والشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني .يحفز االبتكار التعليم واملهارات والرفاهية طوال الحياة أيضً ا .ويف
الوقت نفسه  ،ميكن أن يسهم االبتكار يف عدم املساواة  ،ولهذا السبب يجب أن يصاحبه سياسات تنظيمية اقتصادية واجتامعية مناسبة .يحتاج الشباب
والنساء إىل فرصة للمشاركة واملساهمة بشكل أكرب يف االبتكار يف املدن .عالوة عىل ذلك ،ميكن أن يساعد االستثامر يف الشباب واالبتكار يف املدن يف نقل
الشباب من االعتامد االجتامعي إىل االكتفاء الذايت  ،من خالل متكينهم من قيادة التنمية املستدامة يف مدنهم.

دعم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية لالبتكار لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية هو قائد الفكر والجهة املختصه بتحديد جدول أعامل التنمية الحرضية املستدامة ،وتوجيه املناقشات السياسية،
وخلق املعرفة املتخصصة واملتطورة ،وتشكل املعايري التقنية واملبادئ وتتيح الفرص لتبادل املعرفة والخربات وأفضل املامرسات نحو مستقبل افضل للمدن
واملستوطنات البرشية.
يعد االبتكار جز ًءا ال يتجزأ من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية الذي يعمل باستمرار عىل إعداد وتطوير املبادئ التوجيهية وأدوات معرفية
جديدة لالستجابة للواقع العاملي املتغري والتحديات الحرضية التي تواجهها املدن .يبتكر برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف املناهج العملية
واملخرجات والرشاكات  ،للتمكني من االستفادة من فرص التنمية اإليجابية واملستدامة التي يوفرها التحرض.

األهداف الرئيسية لليوم العاملي للمدن :2019


التوعية بكيفية توظيف االبتكارات الرقمية لتوفري الخدمات الحرضية لتحسني جودة الحياة وتطوير البيئة الحرضية



تسليط الضوء عىل أفضل املامرسات ومشاركتها يف مجال التقنيات الحديثة التي ميكن أن تنشئ مدنًا أكرث شمولاً



عرض الفرص الحالية لتوليد الطاقة املتجددة يف املدن



معرفة كيف بإمكان التقنيات الحديثة أن تعزز اإلدماج االجتامعي يف املدن

لقد تم إعداد أجندة مشوقه لتعزيز الفهم وتشجيع النقاش والتصدي لتحديات االبتكار والفرص التي توفرها تقنيات الطاقة الرقمية واملتجددة يف املدن
يف جميع أنحاء العامل .سيوفر مزيج من الكلامت الرئيسية وجلسات النقاش والندوات املتعمقة فرصة كبرية الستكشاف مجال االبتكار الحرضي بالكامل
وعالقته بتحسني جودة الحياة لألجيال القادمة.
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