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تقدير أهمية مجتمعاتنا ومدننا
يُعد اليوم العاملي للمدن لحظة للتأمل يف مدننا والتفكري يف مستقبلها .يف األشهر الـ  12املاضية ،تغريت حياة املدينة بشكل كبري .يعمل
التأثري الصحي لـ كوفيد -19إىل جانب االضطرابات االجتامعية والسياسية واملالية عىل إعادة تشكيل الحياة الحرضية يف جميع أنحاء
العامل بطريقة غري مسبوقة.
التحرض لديه القدرة عىل خلق فرص لحياة أفضل ،وتوفري مسارات للخروج من الفقر والعمل كمحرك للنمو االقتصادي ،ولكن غالبًا ال
يتم االعرتاف مبساهمة املجتمعات املتنوعة داخل املدن إال عىل نطاق محدود – إذا تم عىل اإلطالق .ومع ذلك ،من الواضح بشكل
متزايد أن املجتمعات هي رشيان الحياة للمدن وهي جزء من الدعائم األساسية التي توفر القيمة االقتصادية والبيئية واالجتامعية التي
تؤدي إىل تحسني نوعية الحياة للجميع.
بينام تتبنى الحكومات الوطنية واملحلية استجابات مختلفة لكوفيد ، -19فقد تجىل دور وقيمة املجتمعات يف املناطق الحرضية مام
أجربنا عىل إعادة النظر يف أهمية العمل املحيل من أجل املرونة والتعايف الحرضيني .لقد سلط الوباء الضوء عىل الضعف األسايس يف
العديد من النظم الحرضية ،مثل االقتصادات التي تعتمد بشدة عىل األسواق العاملية والوطنية ،دون االعرتاف الكايف مبساهمة وأهمية
الجهات الفاعلة والشبكات املحلية واالجتامعية واالقتصادية.
املجتمعات مبتكرة وخالقة ومرنة واستباقية من حيث إيجاد الحلول خاصة أثناء األزمات .ستساهم الطريقة التي تدير بها املدن تعبئة
مجتمعاتها املختلفة ،من حيث مجموعات الهوية املختلفة واملوقع والوضع االقتصادي ،ملواجهة تحديات مثل كوفيد -19وتغري املناخ
وعدم املساواة يف نجاح هذه الجهود.
يعكس اليوم العاملي للمدن هذا العام قيمة املجتمع التي ترتاوح بني التطوع املحيل واملبادرات املنظمة من قبل األشخاص يف أحيائهم
والحركات االجتامعية التي تتحدى الفقر والعنرصية.
لقد أظهرت جائحة كوفيد -19بوضوح دور العمل املجتمعي يف جعل املدن مرنة وعملية .نظمت املجتمعات املحلية االستجابة
الضطراب سالسل اإلمداد الغذايئ واالقتصادي ودعم العديد من وظائف املدينة الحيوية .يف املستوطنات العشوائية واألحياء الفقرية،
تكافح املجتمعات مع املصاعب اإلضافية التي أوجدها كوفيد -19لكنها ال تزال تقدم مساهمة كبرية يف االستجابات املحلية .يف الوقت
نفسه ،تساهم األرس الفردية أيضً ا من خالل توفري بيئة مواتية للعمل والدراسة يف املنزل.
يكمن التحدي يف ضامن الحفاظ عىل قيمة املجتمعات بعد فرتة تفيش الفريوس ،لتبقى يف قلب بناء مدن مستدامة.
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يف هذا اليوم العاملي للمدن االستثنايئ ومع إطالقنا لتقرير مدن العامل لعام  ، 2020من املهم أكرث من أي وقت مىض النظر يف كيفية
التعرف عىل املجتمعات الحرضية املتنوعة ودعمها وتعظيم مميزاتها بطرق جديدة تتجاوز املشاركة الرمزية أو الحد األدىن من املوارد.
من املهم النظر يف كيفية استخدام قيمة املجتمعات بشكل اسرتاتيجي من خالل املشاركة السياسية مع مكانة مركزية يف كل من صنع
القرار والتنفيذ .سيؤدي القيام بذلك إىل توجيه االستجابات الحالية لكوفيد -19بشكل أفضل ،وسيساهم بشكل كبري عىل املدى الطويل
يف تحقيق الهدف  11من أهداف التنمية املستدامة.
فيام ييل عرض موجز للقيمة االقتصادية واالجتامعية والبيئية واالبتكارية التي تساهم بها املجتمعات وكيفية مشاركتهم يف إنشاء مدن
املستقبل.

القيمة االقتصادية
املناطق الحرضية هي محركات النمو االقتصادي من خالل وفورات الحجم والقرب والكثافة وتشكيل اقتصادات التكتل .حيث أنها
تجذب االستثامر األجنبي املبارش بسبب تنوع القوى العاملة والبنية التحتية.
وفقًا لتقرير مدن العامل  ، 2020فإن املناطق الحرضية التي تضم  55يف املائة من سكان العامل ،تنتج  80يف املائة من الناتج االقتصادي
العاملي .املدن لديها القدرة عىل خلق ازدهار اقتصادي مستدام وتحسني نوعية الحياة للجميع.
رشا بتوليد القيمة االقتصادية ،أي قدرتها عىل تحسني اإلنتاجية وتوسيع الرثوة
ترتبط كيفية تكوين املناطق الحرضية مكانيًا ارتباطًا مبا ً
للمجتمعات .يعمل النمو الحرضي امل ُخطط له وامل ُدار جيدا ً عىل تحسني االقتصاد عرب مجموعة من املقاييس ،من املستوى املحيل إىل
املستوى الوطني.
تساهم العديد من املجتمعات يف املدن يف ثقافة متنوعة تعد عامالً رئيسياً يف النمو االقتصادي الحرضي .الثقافة هي املحرك الرئييس
للتنمية الحرضية املستدامة وميكن أن تسهم يف الحد من الفقر والقدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية لدفع التجديد الحرضي
وتنويع وتعزيز الحيوية االقتصادية .تولّد املبادرات الثقافية والصناعات اإلبداعية دخالً مالياً للمدن وتجعلها أكرث جاذبية للمستثمرين.
لقد أدى فريوس كورونا إىل تحويل االقتصادات العاملية واملحلية إىل نقطة االنهيار يف حني أن االقتصادات غري الرسمية وغري املرئية ،مثل
تلك الخاصة باملجتمعات املحلية واألرس والعائالت الفقرية ،ساهمت يف استدامة الحياة املحلية إىل حد كبري .لقد أوضحت األزمة العاملية
أن االقتصادات الرسمية يف العامل هشة ،وأنها مبنية عىل عمل غري مريئ وغري مدفوع األجر لبعض املجتمعات.
وجد موجز السياسة الذي أعده األمني العام لألمم املتحدة بشأن تأثري كوفيد -19عىل النساء أنه حتى قبل الوباء ،كانت النساء يقمن
بالفعل برعاية وعمل منزيل غري مدفوعي األجر ثالثة أضعاف ما يفعله الرجال .وذكر األمني العام أن “هذا االقتصاد غري املريئ له آثار
حقيقية عىل االقتصاد الرسمي” ودعا إىل أن تكون الهياكل االقتصادية املستقبلية أكرث شموالً ومرونة وأن تعرتف بأعامل الرعاية غري
مدفوعة األجر وتقليلها وإعادة توزيعها بشكل نهايئ.
مع زيادة ضغط عىل خدمات الصحة العامة والدعم ،تعمل الشبكات املجتمعية غري الرسمية ،مبا يف ذلك املنظامت املجتمعية
والجامعات الدينية ،عىل سد الفجوة ،واملساهمة إىل حد كبري يف عمل املدن يف جميع املجاالت مبا يف ذلك االقتصاد.
الغالبية العظمى من العامل يف البلدان النامية  90 -يف املائة  -يكسبون رزقهم من خالل االقتصاد غري الرسمي .وفقًا للبنك الدويل،
تشكل العاملة غري الرسمية  61يف املائة من إجاميل العاملة يف العامل .يف املناطق الحرضية يف جميع أنحاء العامل ،متثل العاملة غري
الرسمية  44يف املائة من إجاميل العاملة الحرضية و  79يف املائة يف مدن وبلدات العامل النامي.
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يف العامل املتقدم ،يقوم العامل الرسميون أيضً ا بأنشطة عمل محفوفة باملخاطر تعرضهم لعدوى كوفيد .-19غال ًبا ما يتعرض العاملون
من املنزل والعامل املؤقتون والباعة الجائلون والنساء العامالت يف املنازل ملخاطر جسيمة بينام يساعدون االقتصادات الحرضية عىل
العمل .يجب أن يكون هناك اعرتاف بكل من العامل غري الرسميني وأولئك الذين يقومون بأعامل عالية الخطورة مام يضعهم يف
الخطوط األمامية للتعرض للفريوس بينام يساهمون يف االقتصاد الحرضي.
يذكرنا تقرير مدن العامل لعام  2020بالحاجة امللحة إىل إعادة التفكري جذريًا يف مناذج اإلدارة الحرضية والتخطيط إىل تلك التي تسهل
انتقال العامل والوحدات االقتصادية من االقتصاد غري الرسمي إىل االقتصاد الرسمي.
يجب أخذ جميع الجهود االقتصادية يف االعتبار بشكل أكرث اسرتاتيجية يف النقاشات حول القيمة االقتصادية للمدن لرسم مستقبل
اقتصادي أكرث استدامة للمدن .وبوجه الخصوص ،كيفية مساهمة املجتمعات واألرس يف التنمية املستدامة ولعب دور اجتامعي
واقتصادي رئييس.

القيمة االجتامعية
باإلضافة إىل القيمة االقتصادية للمجتمعات ،يبحث تقرير مدن العامل لعام  2020يف كيفية مساهمة املجتمعات والتنوع الثقايف يف
القيمة االجتامعية للتحرض من خالل زيادة الفهم .إن معرفة األشخاص واملجتمعات األخرى يشجع الشمولية واملشاركة ،وهي أصول
اجتامعية لتعزيز التامسك االجتامعي ،وبناء القيم االجتامعية للمجتمع ،ومكافحة العنرصية وتحسني السالمة.
دامئًا ما تعمل استجابات املجتمع يف املدن عىل مستويات مختلفة .يف هذا الوقت من األزمة ،تتواصل مجموعات املتطوعني يف األحياء
والجمعيات املحلية للشباب والنساء والجامعات الدينية وسكان األحياء الفقرية ومختربات االبتكار املحلية واملعلمني والطالب إىل
املجتمعات الضعيفة باملعلومات والدعم الذي يحتاجون إليه.
املجتمعات املحلية يف وضع أفضل لجمع البيانات عىل مستوى األحياء حيث أن لديهم الشبكات وفهم الظروف االجتامعية واالقتصادية
املتغرية .تحتاج الحكومات إىل إرشاك املجتمعات بشكل منهجي عند نرش التكنولوجيا الجديدة أو أشكال االستجابة لضامن أقىص فائدة
ومشاركة واستدامة املبادرات.
عندما يتم دمج املجتمعات الحرضية يف عمليات التخطيط وتطوير وتصميم وتنفيذ أفكار جديدة ،تكون النتائج أكرث استدامة ومتثيلية.
غال ًبا ما تكون املجتمعات يف وضع أفضل لخلق رؤية تعكس الثقافة املحلية مبا يف ذلك القيم ورأس املال االجتامعي.
يجب أن تصبح مشاركة املجتمع جز ًءا ال يتجزأ من العملية كدورة مستمرة ومتكررة ويجب أن تصبح إلزامية من خالل السياسة
والترشيعات .ينتج عن هذا النهج تكامل التفكري الجديد الذي يؤدي إىل اإلبداع املشرتك واإلنتاج املشرتك والتوليد املشرتك لألفكار
والحلول.
أظهركوفيد 19قيمة املجتمعات املحلية من حيث تسخري الشبكات االجتامعية املتواجدة أو تطوير شبكات جديدة للتطوع وتبادل
املعلومات ودعم األفراد والجامعات املعزولة .ستتطلب مدن ما بعد كوفيد 19تكامالً أقوى للمجتمعات واحتياجاتها وتطلعاتها وأفكارها
وقدراتها .ستكون اإلجراءات عىل املستوى املحيل واملجموعات املتنوعة أساسية يف تحقيق التحرض املستدام والتعايف من كوفيد ولكن
يجب متكينها من خالل تغيري السياسات واملوارد املالية واإلرادة السياسية.
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القيمة البيئية
تواصل املجتمعات لعب دور رئييس يف الحفاظ عىل البيئة واستعادتها يف املدن وتطوير استجابات مبتكرة لتحديات املناخ وبناء املرونة
الحرضية .يعزز تقرير مدن العامل  2020الدور الذي تلعبه املجتمعات املحلية يف املشاركة يف إنتاج املعرفة واتخاذ إجراءات ملموسة
تدعم األجندات املناخية والبيئية ،وغال ًبا ما تقوم بتطوير استجابات مبتكرة ومحددة السياق تعمل عىل إنقاذ املجتمعات املحلية
وتحويلها.
تهدف العديد من املبادرات املحلية إىل ضامن االستدامة املحلية والحلول للعمل العاملي مبا يف ذلك البستنة املجتمعية وتنظيف األنهار
ومبادرات استصالح األماكن العامة وتعاونيات البناء املستدام واملسريات املناخية التي يقودها الشباب والتي تحول السياسة الدولية
والوطنية.
ال تزال أعداد كبرية من السكان الذين يعيشون يف األحياء الفقرية واملستوطنات غري الرسمية تتأثر بشكل غري متناسب بالتدهور البيئي،
مبا يف ذلك تلوث الهواء واملاء والرتبة والكوارث الطبيعية والوصول غري املتكافئ إىل املساحات الخرضاء والرتفيهية .سلط كوفيد 19الضوء
عىل غياب األماكن العامة واملياه األساسية والرصف الصحي إلدارة آثار الوباء ،وتوفري بيئات حرضية أنظف وأكرث اخرضا ًرا ومتكني التباعد
االجتامعي.
يف الوقت نفسه ،يقع العديد من األشخاص الذين يعيشون يف فقر تحت رحمة اقتصاد غري رسمي ال ميكن التنبؤ به ،وخيارات نقل
محدودة وعجز عن االنخراط يف أنشطة اقتصادية “خرضاء” .تتطلب التحديات االجتامعية واالقتصادية األساسية التي تجعل املجتمعات
عرضة للكوارث واألوبئة والصدمات االقتصادية نه ًجا شامالً للقدرة عىل الصمود يشمل تنمية وعي املجتمع املحيل ومعارفه وقدراته.
كام يشري تقرير مدن العامل ،فإنه فقط من خالل املشاركة املجتمعية االستباقية وإحضار املجتمعات املحلية إىل طليعة العمليات
التشاركية ،ستكون املدن يف وضع تحويل ومستدام بيئيًا.

القيمة االبتكارية
شدد كوفيد  -19عىل أهمية االبتكارات الحرضية وقدرة املدن ،من خالل املبادرات املحلية والقدرة عىل االستجابة ،للتكيف برسعة
وتطوير أنظمة ون ُهج جديدة .كانت املدن التي متكنت من إنشاء مبانٍ رسيعة للحجر الصحي ،وإيجاد أماكن إقامة للمرشدين ،وتوسيع
نطاق الخدمات املرصفية عرب الهاتف املحمول ،وإعادة تخصيص مساحات الشوارع للنقل غري اآليل واملساحات املجتمعية ،وإرشاك
املجتمعات من خالل وسائل التواصل االجتامعي والشبكات األخرى ،لديها احتاملية أكرث إلدارة التهديدات املحتملة لـكوفيد .19متكنت
املدن التي يتم فيها دعم شبكات رأس املال االجتامعي بطرق مبتكرة ،من تسخري الحلول املجتمعية الديناميكية للتصدي للوباء بشكل
فعال.
يعتمد جزء كبري من نجاح املدينة عىل توقع االتجاهات العاملية واالستفادة من األفكار املحلية واالبتكارات املجتمعية املحددة السياق
بينام تشكل االبتكارات التي تركز عىل املناطق الحرضية وحلول االستدامة االتجاهات والسياسات العاملية بشكل متزايد .املدن التي
ميكن أن تجتذب األفراد املبدعني واملبتكرين وتعزز املجتمعات اإلبداعية املشرتكة من خالل التعليم والثقافة ومساحة التفاعالت
واملناقشات ،من املرجح أن تولد االستجابات املناسبة.
نجحت بعض املدن يف تحويل املناطق الحرضية منخفضة التكلفة وغري املستغلة إىل أماكن إبداعية ،حيث تقدم مزي ًجا من الوظائف مبا
يف ذلك مساحات العمل التعاونية واملختربات واملرافق التكنولوجية ووسائل الراحة عالية الجودة ،والتي ظهرت كمراكز حيوية لالبتكار.
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يجب تقديم السياسات والحوافز املالية واملساحات واألماكن الخاصة باالبتكار ليس فقط للمشاريع املبتكرة ،ولكن أيضً ا للرشكات
التقليدية والفنون اإلبداعية عىل سبيل املثال ،التي غالبًا ما يتم إنشاؤها وتشغيلها من قبل السكان املحليني .ت ُظهر األدلة أن القيادة
والحوافز والتعزيز االستباقي لثقافة مبتكرة متكن املجتمعات املحلية من تقديم حلول مبتكرة محددة السياق للتأثري بشكل إيجايب عىل
الحياة الحرضية للجميع ،ويتضمن ذلك التعامل بشكل خالق مع األزمات مثل الجائحة الحالية.

انعكاسات السياسة والدعوة إىل العمل
درسا مكلفًا ولكن يف الوقت املناسب حول تقييم املجتمعات بطريقة أكرث منهجية وإدراجها يف التخطيط الحرضي
يجلب كوفيدً -19
والتنفيذ واملراقبة .ال ميكن أن يأيت إرشاك املجتمعات كفكرة متأخرة ،أو أن يتم تجاوزهم يف صنع القرار أو أن يطلب منهم القيام بالكثري
من العمل بأقل قدر من الدعم.
نحن بحاجة إىل إعادة تصور ما يجعل املدن مرنة ومستدامة وكيف تساهم املجتمعات بقدراتها التخيلية لزيادة املرونة وعمليات
التعايف املستدام من خالل نرش قيمة اقتصادية واجتامعية وبيئية مهمة ورأس مال لتطوير املدينة.
يف يوم املدن العاملي ،نحتاج إىل إعادة تصور اإلمكانات التحويلية للتحرض لتشمل العمليات االجتامعية واالقتصادية املحلية وغري
الرسمية وغري املرئية يف كثري من األحيان .يحتاج االقتصاديون واملانحون ووزراء املالية إىل االعرتاف باملساهامت االقتصادية اإلجاملية
التي تقدمها املجتمعات كل يوم وكل عام لحياة مدينتنا.
بينام نتأهب لالنتقال إىل حالة طبيعية حرضية مستدامة جديدة ،يجب أن تلعب املجتمعات املحلية دو ًرا موس ًعا يف دعم حزم التحفيز
الحكومية لخلق فرص العمل ،وتقديم الخدمات األساسية ،والتحول االقتصادي األخرض ،وتوفري املأوى املالئم واملساحة العامة وإعادة
إنشاء سالسل القيمة املحلية .ستصبح املجتمعات رشكاء أساسيني خالل فرتة تراجع امليزانيات الحكومية املحلية ودون الوطنية والقدرات
املالية ،وإعادة تحديد تخصيص املوارد الشحيحة.
ينبغي للمديرين ،وصانعي القرار ،وأصحاب املصلحة ،للميض قد ًما ،أن يشملوا املجتمعات للمشاركة يف إنشاء نوع مختلف من املدن،
حيث ميكن للمجتمعات املساهمة مبهاراتهم ومعارفهم وأصولهم املحلية التي ميكن أن تزيد من قدرات املدن عىل معالجة تغري املناخ،
واألوبئة املحتملة ،والتحديات الحرضية املستمرة منذ فرتة طويلة .كام دعا األمني العام يف موجز السياسة الخاص به حول كوفيد 19يف
العامل الحرضي إىل إرشاك املجتمعات كرشكاء يف االستجابة ،ويف رسالته بالفيديو  ،قال“ :املدن هي موطن تضامن وصمود استثنائيني.
الغرباء يساعدون بعضهم البعض ،الشوارع تهتف لدعم العامل األساسيني ،الرشكات املحلية تتربع باإلمدادات املنقذة للحياة .لقد رأينا
أفضل ما يف الروح البرشية”.
يوفر اإلصدار األخري من تقرير املدن العاملية ملوئل األمم املتحدة رؤى وتقدي ًرا أعمق لقيمة التحرض املستدام .يقدم التقرير الدليل
والتحليل الالزمني إلعادة قيمة التحرض املستدام من منظور اقتصادي واجتامعي وبيئي .يستكشف التقرير أيضً ا دور االبتكار
والتكنولوجيا وكذلك الحكومات املحلية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف تعزيز قيمة التحرض املستدام.
يعزز تقرير مدن العامل فوائد املدن التي ترشك جميع أصحاب املصلحة .معاً ،ميكننا أن نعزز املدن املستدامة للجميع .ال يوجد خيار
آخر سوى العمل م ًعا ،كل فرد منا .مستقبلنا يعتمد عىل ذلك.
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