الرسائل الرئيسية
 2سبتمرب 2020

تقدير أهمية مجتمعاتنا ومدننا
أعاد تأثري كوفيد 19تشكيل الحياة الحرضية يف جميع أنحاء العامل حيث لعبت املجتمعات املحلية دو ًرا رئيسيًا يف الحفاظ عىل املدن،
واملساهمة يف الحفاظ عىل سالمة الناس والحفاظ عىل بعض األنشطة االقتصادية.
تتمثل قيمة املجتمع يف مبادرات التطوع املحيل وتنظيم األشخاص يف أحيائهم وكذلك الحركات االجتامعية التي تتحدى الفقر والتمييز
املنهجي والعنرصية .يف املستوطنات العشوائية واألحياء الفقرية عىل وجه الخصوص ،تقدم املجتمعات مساهمة كبرية بينام توفر األرس
يف املناطق الحرضية بيئة مواتية للعمل والدراسة يف املنزل.
يعزز أحدث تقرير عن مدن العامل الصادر عن موئل األمم املتحدة فوائد املدن التي تُرشك جميع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
املجتمعات املحلية لتعزيز املدن املستدامة للجميع .حدد األمني العام املدن واملجتمعات املحلية عىل أنها يف الخطوط األمامية
لالستجابة لكوفيد  .-19معاً ،ميكننا حقًا تعزيز املدن املستدامة للجميع.
مل يعد من املمكن التقليل من أهمية األنشطة املجتمعية أو عدم تخصيص املوارد الالزمة لها .يحتاج صانعو السياسات واملديرين
الحرضيني إىل إرشاك املجتمعات بشكل منهجي واسرتاتيجي يف التخطيط والتنفيذ والرصد الحرضيني للمشاركة يف إنشاء مدن املستقبل.
يجب اإلبقاء عىل االعرتاف بقيمة املجتمعات ما بعد فرتة تفيش الفريوس .خالل االنتقال إىل الحالة الطبيعية الحرضية الجديدة ،يجب
أن تلعب املجتمعات املحلية دو ًرا موس ًعا يف دعم حزم التحفيز الحكومية لخلق فرص العمل ،وتقديم الخدمات األساسية ،وضامن
التحول االقتصادي األخرض ،وتوفري املأوى املالئم والفضاء العام وإعادة ترسيخ سالسل القيمة املحلية.

القيمة االقتصادية
لقد أصاب مرض كوفيد  -19االقتصادات العاملية واملحلية بشدة .يف العديد من املناطق ،ساهمت االقتصادات غري الرسمية وغري املرئية،
مثل اقتصادات املجتمعات املحلية واألرس ،يف استدامة الحياة املحلية إىل حد كبري .وهذا يشمل الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل
املنزيل الذي تقوم به النساء إىل جانب خدمات الصحةالعامة والدعم التي تقدمها املنظامت املجتمعية والجامعات الدينية.
تشكل العاملة غري الرسمية  44يف املائة من العمل يف جميع املناطق الحرضية و  79يف املائة يف مدن وبلدات العامل النامي .يساعد
العامل من املنزل والعامل املؤقتون والباعة الجائلون االقتصادات الحرضية عىل العمل يف كثري من األحيان مام يعرض صحتهم للخطر.
يحتاج االقتصاديون والحكومات املحلية والوطنية وأصحاب املصلحة اآلخرون إىل االعرتاف بالعمل املجتمعي وإرشاكه وتقديره جن ًبا إىل
جنب مع القطاعات األخرى واالعرتاف باملساهامت االقتصادية اإلجاملية التي تقدمها املجتمعات.
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القيمة االجتامعية
أظهر كوفيد  -19قيمة املجتمعات املحلية يف بناء املرونة الحرضية ،مبا يف ذلك مجموعات املتطوعني يف األحياء والجمعيات املحلية
للشباب والنساء والجامعات الدينية وسكان األحياء الفقرية واملعلمني والطالب الذين يتطوعون ويتبادلون املعلومات ويدعمون األفراد
والجامعات امل ُعرضة للخطر.
يساهم التنوع الثقايف يف القيمة االجتامعية للتحرض من خالل زيادة التسامح والتفاهم .وهذا يشجع عىل الشمولية واملشاركة التي
تعزز التامسك االجتامعي وتبني القيم االجتامعية للمجتمع وتحارب العنرصية وتحسن السالمة .ميكن للثقافة أيضً ا أن تقدم مساهمة
مهمة يف الحد من الفقر والقدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية.
يجب أن تصبح مشاركة املجتمع جز ًءا ال يتجزأ من عمليات التخطيط الحرضي وتطوير وتصميم وتنفيذ األفكار الجديدة من خالل تغيري
السياسات .نتائج هذه املشاركة أكرث استدامة ومتثيلية.
املجتمعات املحلية هي أيضً ا يف وضع أفضل لجمع البيانات عىل مستوى األحياء حيث أن لديهم الشبكات والفهم للظروف االجتامعية
واالقتصادية املتغرية ويجب إرشاكهم عند نرش االستجابات ويف تخطيط التعايف والقدرة عىل الصمود.

القيمة البيئية
تلعب املجتمعات دو ًرا رئيسيًا يف الحفاظ عىل البيئة واستعادتها مبا يف ذلك تطوير استجابات مبتكرة ومحددة السياق مثل مبادرات
التخضري وتنظيف األنهار ومبادرات استصالح األماكن العامة وتعاونيات البناء املستدامة .ميكن أن يؤدي العمل املجتمعي أيضً ا إىل تغيري
السياسة لدعم االستدامة الحرضية من منظور بيئي.

القيمة االبتكارية
شدد كوفيد  -19عىل أهمية االبتكارات الحرضية وقدرة املدن من خالل املبادرات املحلية لالستجابة والتكيف برسعة وتطوير أنظمة
ونهج جديدة .كانت املدن التي أرشكت املجتمعات املحلية يف إنشاء مواقع الحجر الصحي واملساحات املجتمعية  ،أكرث عرضة إلدارة
الوباء.
املدن التي تجذب األفراد املبتكرين وتعزز املجتمعات اإلبداعية عن طريق التعليم والثقافة ومساحة التفاعل ،تجد حلوالً للتحديات
الحرضية .عملت بعض املدن مع املجتمعات املحلية لتحويل املناطق الحرضية منخفضة التكلفة وغري املستغلة بنجاح إىل أماكن
إبداعية ومراكز حيوية لالبتكار.
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