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ورقة مسائل حول الثقافة والرتاث يف املناطق الحرضية
الكلامت الدالة

التجديد القائم عىل الثقافة ،الحفاظ عىل الرتاث العمراين ،املشهد الطبيعي الحرضي ،الصناعات الثقافية واإلبداعية ،القيم الثقافية ،التنوع الثقايف،
االقتصاد اإلبداعي ،التنمية الشاملة ،التالحم االجتامعي ،الحق يف الرتاث العمراين ،الكثافة ،تعدد االستخدامات ،الحوكمة اإلقليمية اإلسرتاتيجية

املفاهيم الرئيسة

الثقافة ،وفقا إلعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف ( ،)2001هي “مجموعة من املميزات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية ألحد
املجتمعات أو الفئات االجتامعية التي تشمل الفن ،واألدب ،وأمناط الحياة ،وطرق العيش معا ،ومنظومات القيم ،والتقاليد ،واملعتقدات”.
وبالتايل ،فإن الثقافة الحرضية تغطي مفاهيم الثقافة يف إحدى املناطق الحرضية ،من منظور وظيفي وأنرثوبولوجي عىل حد سواء.
1.الصناعات الثقافية واإلبداعية هي قطاعات األنشطة التي يتمثل هدفها الرئيس يف التطوير واإلنتاج والتوزيع واالستهالك للسلع والخدمات
واألنشطة ذات املحتوى الثقايف والفني .فهي تتميز بكونها عند نقطة تقاطع االقتصاد والثقافة ،وبكون اإلبداع يف صميم أنشطتها ،وتتسم
مبحتواها الفني و/أو الثقايف ،وصالتها باالبتكار .وتشمل الصناعات الثقافية واإلبداعية السينام والفنون السمعية والبرصية والتصميم
والحرف اليدوية وفنون وسائل اإلعالم واملوسيقى والفنون التعبريية والنرش والفنون البرصية.
2.تعرف املدن اإلبداعية بأنها مجمعات حرضية تشكل فيها األنشطة الثقافية جزءا ال يتجزأ من العمل االقتصادي واالجتامعي يف املدينة،
عىل سبيل املثال من خالل دعم أصحاب املهن الثقافية واإلبداعية ،وتعزيز االستثامرات يف الثقافة والبنية التحتية ،والصناعات اإلبداعية
وتقانة املعلومات واالتصاالت الجديدة ،أو تبني األساليب التصاعدية للتنمية الحرضية.
3.املشهد الحرضي التاريخي هو منطقة حرضية تفهم كنتيجة للتعاقب التاريخي للقيم والسامت الثقافية والطبيعية ،ومتتد إىل ما وراء مفهوم
“املركز التاريخي” أو “التجمع” ليشمل السياق الحرضي األوس��ع ومحيطه الجغرايف :تضاريس املواقع ،وعلم شكل األرض ،وعلم املياه
واملعامل الطبيعية ،واملحيط العمراين ،التاريخي واملعارص عىل حد س��واء ،والبنى التحتية فوق األرض وتحتها ،واملساحات املفتوحة
والحدائق ،وأمناط استخدام األرايض والتنظيم املكاين ،والتصورات والعالقات البرصية ،وغريها من عنارص البنية الحرضية .كام أنه يشمل
املامرسات والقيم االجتامعية والثقافية ،والعمليات االقتصادية واألبعاد غري امللموسة للرتاث من حيث عالقتها بالتنوع والهوية.
4.ميثل الرتاث العمراين أصوال وموارد اجتامعية وثقافية واقتصادية تعكس التعاقب التاريخي الدينامييك للقيم التي تم تطويرها وتفسريها
ونقلها عن طريق األجيال املتعاقبة وتراكم التقاليد والخربات املتعارف عليها عىل ذلك النحو يف تنوعها .ويشمل الرتاث العمراين العنارص
الحرضية (التكوين الحرضي ومنوذج البناء واملساحات املفتوحة والخرضاء والبنية التحتية الحرضية) ،والعنارص املعامرية (اآلثار واملباين)
والعنارص غري امللموسة .يتصل الحفاظ عىل الرتاث العمراين أو الحفاظ املعامري بعمليات التخطيط الحرضي التي تهدف إىل املحافظة
عىل القيم واألص��ول وامل��وارد الثقافية من خ�لال املحافظة عىل سالمة ال�تراث العمراين وأصالته ،مع الحفاظ عىل األص��ول الثقافية غري
امللموسة من خالل نهج تشاريك.

الحقائق واألرقام الرئيسة

•تؤدي الثقافة دورا أساسيا يف االقتصادات الحرضية من خالل القيم النقدية وغري النقدية .ويوفر الحفاظ عىل الرتاث الثقايف والصناعات
اإلبداعية وتشجيعهام فرصا ك�برى للمدن .ويف العامل النامي ،أصبحت رصيدا جوهريا لخلق ف��رص عمل مؤهلة وال��وص��ول إىل الفئات
الضعيفة من السكان ،يف القطاعني النظامي وغري النظامي كليهام.
•تضاعف حجم التجارة الدولية للسلع والخدمات اإلبداعية بني  2002و ،2011حيث بلغ 642مليار دوالر أمرييك .ومنت ص��ادرات السلع
اإلبداعية يف ال��دول النامية بنسبة  %12.1سنويا يف املتوسط خ�لال تلك الفرتة .وتشكل الصناعات الثقافية ج��زءا متزايدا من الوظائف
الحرضية ،إذ متثل  %16من جميع الوظائف يف موكباي أو  %12يف لندن.
•السياحة الثقافية هي أحد القطاعات التي تتطور برسعة بالنسبة للمدن .إذ متثل السياحة  %9من الناتج املحيل اإلجاميل ( )GDPيف العامل
وحصة أعىل من اقتصادات أقل البلدان منوا ( )LDCsإذ تبلغ ( %16من الناتج املحيل اإلجاميل يف كمبوديا) .ويف حني أن  %40من جميع
الرحالت تحتوي عىل عنرص ثقايف ،إال أن السياحة الثقافية تنمو بنسبة  %51سنويا (مقابل  4إىل  %5بالنسبة للنمو الكيل للسياحة).
•يعد الحفاظ عىل الرتاث العمراين محركا اقتصاديا قويا .إذ تستهدف املساعدة اإلمنائية الرسمية ( )ODAعىل نحو متزايد الرتاث الثقايف لتسخري
تلك اإلمكانات .فعىل مدى السنوات الـ  20املاضية قدم بنك التنمية للبلدان األمريكية ( )IBDمبلغ  670مليون دوالر أمرييك عىل شكل قروض
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للمحافظة عىل الرتاث الثقايف يف أمريكا الالتينية وتطويره .وميثل ترميم الرتاث العمراين وصيانته  %27.5من قيمة صناعة البناء والتشييد األوربية.
•مع ازده��ار الهجرة الريفية إىل املناطق الحرضية ،أصبحت املجتمعات الحرضية أكرث تنوعا من الناحية الثقافية .غري أن غياب التخطيط
واإلدارة الحرضيني املناسبني أثر عىل الدور التاريخي للمدن بوصفها منصات لتعزيز الثقافة :فقد أصبح الفصل االجتامعي واملكاين اآلن
قضية شاملة وبرزت أنواع جديدة من التهديدات.
•زادت التهديدات للثقافة وال�تراث العمرانيني بصورة كبرية خالل السنوات الـ  20املاضية .فمع الضغوطات املتزايدة للتوسع الحرضي،
يواجه الرتاث العمراين قضايا خطرية تتعلق بالحفظ والصون .كام أصبحت األرضار الناجمة عن أوضاع الرصاع قضية مهمة.
يسها تطوير تقنيات االتصاالت ،تعزز التفاعل بني الثقافات ،إال أنها أيضا متثل تحديا للتنوع الثقايف
•يف حني أن عمليات العوملة ،التي رّ
واملحافظة عىل املامرسات الثقافية التقليدية ،إىل جانب ارتفاع مخاطر عدم التوازن بني البلدان الغنية والفقرية.
•أصبحت السلطات البلدية الجهات الفاعلة الرئيسة يف اإلدارة الحرضية القامئة عىل الثقافة .وقد يرست عمليات الالمركزية عىل مدى
العقود املاضية إدم��اج األص��ول الثقافية يف إسرتاتيجيات التنمية الحرضية بسبب زي��ادة ال��وع��ي بالقضايا املحلية م��ن جانب السلطات
املحلية وزيادة مشاركة املجتمعات املحلية ،يف املدن املتقدمة والنامية عىل حد سواء.
•تدعو اإلخفاقات يف مناذج التخطيط الحرضي عىل مدى العقود املاضية إىل مناذج تراعي الفروق الثقافية يف التنمية الحرضية .وميكن
ملثال مدن الرتاث العاملي واملدن اإلبداعية أن تلهم النامذج الجديدة للتخطيط واإلدارة للتخفيف من حدة الرصاعات الحرضية والحد من
البصمة البيئية ،بهدف بناء املزيد من املدن املدمجة والشاملة والقادرة عىل مجابهة الكوارث.

ملخص املسألة
األزمة الحرضية تستوجب مناذج متجددة للتنمية الحرضية
•تجلب العوملة والنمو الحرضي غري املسبوق عىل مدى العقود املاضية تحديات جديدة للمدن لضامن املساواة يف الحصول عىل فرص
العمل والخدمات األساسية – مثل اإلس�ك��ان وال�صرف الصحي والنقل وتعزيز االن��دم��اج االجتامعي ومعالجة ح��االت ع��دم امل�س��اواة .وقد
أظهرت مناذج التخطيط الحرضي التي اعتمدت عىل مدى العقود املاضية – والسيام املعتمدة عىل تقسيم املناطق ووسائل النقل الخاص
– محدوديتها وأسهمت يف االمتداد العمراين .ومل تؤكد تلك املخططات غري املستدامة عىل ضعف امل��دن والبصمة البيئية فحسب،
وإمنا ساهمت أيضا يف نزع الصفة البرشية عن البيئات الحرضية من حيث الحجم أو الشعور باالنتامء.
•يف ح�ين ت��م إث��راء امل��دن بوصفها م��راك��ز اج�ت��ذاب للهجرات م��ن خ�لال السكان األك�ثر تنوعا م��ن الناحية الثقافية ،إال أن أن��واع��ا ج��دي��دة من
التحديات للتالحم االجتامعي قد برزت .فقد أصبح الفصل االجتامعي واملكاين ،الذي سبق وأن تم التأكيد عليه يف الربنامج الثاين لألمم
املتحدة للمستوطنات البرشية ،قضية رئيسة يف الكثري من م��دن العامل .وتعرضت الوظيفة التاريخية للمدن بوصفها بوتقات لالنصهار
ومحفزات للحوار بني الثقافات للخطر ،وذلك ألن الرثوة الناتجة عن النمو الحرضي غري موزعة بالتساوي.
من املسلم به اآلن أن الثقافة هي موارد وأصول أساسية من أجل التنمية الحرضية املستدامة
•كانت الثقافة تاريخيا القوة الدافعة للتنمية الحرضية .ويعكس ال�تراث العمراين ال��ذي ينبثق من العمليات االجتامعية الثقافية هويات
املجتمعات وآمالها ورؤاها مع مرور الزمن .وغالبا ما تتسم الثقافة الحرضية – التي تفهم عىل أنها املامرسات والسلوكيات واألصول الثقافية
واالجتامعية التي تطورت ضمن البيئات الحرضية – بالتعددية ومتهد الطريق للتالقح واالبتكار.
•عىل الرغم من أنه تم االعرتاف بدور الثقافة لتحقيق االستدامة االقتصادية واالجتامعية والبيئية للمدن عىل املستوى املحيل منذ أمد بعيد،
إال أنه كان هامشيا يف معظم املناقشات الدولية حول التوسع الحرضي عىل مدى السنوات الـ  40املاضية .فقد تم تناول الثقافة غالبا
من خالل نهج قائم عىل القطاعات ،ولكن نادرا من خالل طريقة شاملة كرافعة إلسرتاتيجيات التنمية الحرضية املستدامة وتحسني رفاهة
الشعب وهويتهم ومشاركتهم.
•ولكن ،منذ  ،2010أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة مرارا وتكرارا دور الثقافة للتنمية املستدامة من خالل عدة قرارات وتقارير مفصلية
تتعلق بجدول أعامل التنمية ملرحلة ما بعد  ،2015مبا يف ذلك مقرتح الفريق العامل املفتوح لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ()SDGs
الذي يضم هدفا مخصصا للثقافة تحت هدف التنمية املستدامة بشأن “املدن املستدامة” ،ومثة اعرتاف راسخ بالثقافة اآلن من جانب
املجتمع الدويل بوصفها عنرصا أساسيا للتخطيط الحرضي اإلسرتاتيجي وابتكارا رئيسا لتعريف جدول األعامل الحرضي الجديد.
التهديدات للثقافة والرتاث يف املناطق الحرضية زادت عىل مدى العقود املاضية
•يزداد تحدي السياسات الخاصة باملحافظة عىل الرتاث العمراين بسبب الضغوط الحرضية .ويف حني أن الرتاث العمراين هو الفئة األكرث
متثيال عىل قامئة الرتاث العاملي ،إال أن املواقع الحرضية تواجه قضايا حساسة تتعلق بالحفظ (البنية التحتية غري املخططة ،والتطويرات
السياحية غري املنضبطة ،والتكثيف العمراين )...وتؤثر عىل السالمة املادية لآلثار وأصالة التخطيط العمراين .وما هو عىل املحك هو
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الحفاظ ،لألجيال القادمة ،عىل هويات املدن ،والشهادة املادية لتاريخها متعدد األوجه والقيم الثقافية التي تجسدها ،ويف الوقت نفسه
املحافظة عىل إتاحتها للجميع.
•اإلرث الثقايف يستهدف عىل نحو متزايد ،والسيام يف مناطق الرصاع أو يف مرحلة ما بعد الرصاع .وتتعرض املدن ومؤسساتها الثقافية أو
آثارها التاريخية بوصفها منصات ظاهرة للتنوع الثقايف لخطر النهب أو التدمري املتعمد .ومتثل التقاليد وأشكال التعبري الثقافية ،بوصفها
مؤرشات أساسية عىل هوية الشعب ،األهداف الرئيسة للقمع ويشكل حظرها شكال من أشكال الحرب النفسية .وتهدف تلك الهجامت
عىل الرموز الثقافية إىل إضعاف أسس التالحم االجتامعي وتهدد سالمة الشعوب وتنوعها الثقايف .ولذلك متثل حامية ذلك اإلرث قضية
أمنية رئيسة ويصبح اسرتجاع ال�تراث ،يف أوض��اع ما بعد ال�صراع ،مصدرا أساسيا للتعايف من الكوارث بالنسبة للمجتمعات املحلية .كام
تشمل عمليات بناء السالم النظر يف تفسريات متعددة للرتاث .وتكتسب مشاركة جميع املعنيني وتعزيز الحوار بني الثقافات فيام يتعلق
بالرتاث الثقايف يف ذلك السياق أهمية قصوى.
•ميكن إضعاف امل�مارس��ات الثقافية الحرضية – التقليدية وامل�ع��ارصة – بفعل عمليات العوملة ،واستغالل امل��وارد االقتصادية وتشجيع
السياحة .وميكن للسياحة أن تسبب إرضارا محتمال بقدرة املجتمعات عىل حامية مامرساتها ومواقعها الثقافية ونقلها ،أو أن متيل إىل
تشجيع السامت النمطية .وتتعرض مظاهر التعبري الثقايف لألقليات لخطر التهميش .وميكن للقيم واملامرسات واملعارف الثقافية املحلية
أن تتأثر من خالل الهجرة الريفية إىل املناطق الحرضية ،مام يؤدي إىل اضطراب املامرسات الثقافية غري امللموسة ،وفقدان ذاكرة املجتمع،
واإلفقار الثقايف والتجانس .كام ميكن أن تؤدي عمليات التحسني يف املناطق التاريخية إىل إقصاء املجتمعات الضعيفة الذين يعدّون
السكان التاريخيني لتلك املناطق ومستودعات ذاكرتها.
تعزيز اإلسرتاتيجيات الحرضية الحساسة من الناحية الثقافية رضوري لبناء مدن قادرة عىل مجابهة الكوارث وشاملة
•ينبغي أن تصبح “إع ��ادة إض�ف��اء ال�ط��اب��ع اإلن �س��اين” للمدينة ه��دف��ا إسرتاتيجيا ل�ج��دول األع�م�ال ال�ح�ضري ال�ج��دي��د .إذ ميكن أن ي�ك��ون تعزيز
الثقافة املحلية واالعرتاف بالتنوع الثقايف وسيلة قوية لتخفيف الرصاعات يف املناطق الحرضية ،وتعزيز التسامح ،والحفاظ عىل النسيج
االجتامعي ،وتعزيز التعددية .وميكن تيسري االندماج االجتامعي للفئات املحرومة ،والسيام يف إع��ادة تطوير املناطق الحرضية واألماكن
الثقافية ،من خالل اإلقرار األوسع بهويتها الثقافية.
•ينبغي أن يشكل الوصول إىل الثقافة واملشاركة يف الحياة الثقافية ج��زءا ال يتجرأ من جميع السياسات الحرضية .إذ ينبغي تعزيز متثيل
املجتمعات ومشاركتها يف تصميم السياسات الحرضية التي تراعي الفروق الثقافية وتنفيذها ،بهدف االح�ترام الكامل لحرية األف��راد يف
املشاركة يف الثقافة والوصول إليها واملساهمة يف خلق الثقافة ،مبا يف ذلك من خالل الطعن بالقواعد والقيم السائدة داخل املجتمعات.
•ميكن للبنى التحتية الثقافية مثل املتاحف أن تقدم مساحات مدنية للحوار بني الثقافات وتبادل املعارف واملساهمة يف التالحم االجتامعي
والتفاهم املتبادل .وميكن لعمليات الحفاظ عىل الرتاث أن تكون مبثابة املوجهات للحوار واالندماج للمجتمعات الحرضية املختلفة أو
الفئات االجتامعية لبناء توافق يف اآلراء حول قيمة تراثها املشرتك وخلق إحساس باالنتامء يف احرتام تنوعها.
•ميكن للمامرسات الجيدة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف إلهام مقاربات شاملة وشمولية للتنمية الحرضية ووضع األسس ألدوات التخطيط
واألطر القانونية “املالمئة للغرض” .وتوفر املراكز التاريخية مختربات حية للمناطق الحرضية الكثيفة ،بوظائفها املتعددة ومساحاتها العامة
النوعية ،حيث يجري تجريب املقاربات الحرضية املبتكرة (مب��ا يف ذل��ك وسائل النقل الصحية أو الحيازة املختلطة) بهدف الجمع بني
متطلبات الوقاية وتحسني نوعية الحياة .كام ميكن للرتاث الشعبي – القائم عىل استخدام مواد البناء املحلية وأساليب البناء املتكيفة
م��ع ال�ظ��روف املناخية – إل�ه��ام ال�ن�ماذج امل�ع�ماري��ة امل�ع��ارصة ال�ت��ي ت�ه��دف إىل التصدي لتغري امل�ن��اخ وال�ح��د م��ن استهالك ال�ط��اق��ة .وعىل
النطاق اإلقليمي األوسع ،ميكن للمناطق التاريخية أن تكون مبثابة مناذج للتنمية والكثافة الحرضيتني املختلطتني بهدف التخطيط والتصميم
لتمددات املدن التي تلبي متطلبات الدمج والربط والتكامل.
•ميكن لإلسرتاتيجيات الحرضية القامئة عىل الثقافة فتح مسارات جديدة لخلق فرص العمل والتنمية االقتصادية اململوكة محليا .وميكن
للثقافة والصناعات اإلبداعية ،والفنون التعبريية وأنشطة الحفاظ عىل الرتاث أن تكون خزانا للوظائف املؤهلة لفقراء الحرض ،يف القطاعني
النظامي وغ�ير النظامي عىل حد س��واء .إذ ت��ؤدي الصناعات الثقافية واالقتصاد اإلب��داع��ي دورا متزايدا يف عمليات تنمية امل��دن وتحولها
وتسهم عىل نحو متزايد يف االقتصاد املحيل والعاملة ويجب أن تؤخذ يف الحسبان يف أطر التنمية الحرضية .وتعد حامية الثقافة وتعزيزها
عىل املستوى املحيل وسيلة لتطوير املوارد الذاتية وتهيئة الظروف لتوليد الدخل املستدام .كام ميكن لتنمية السياحة الثقافية املستدامة
أن تكون حافزا لتوليد الدخل لتحسني البنية التحتية ،والسيام يف البلدان النامية.
السلطات املحلية أصبحت الجهات الفاعلة الرئيسة يف اإلدارة الحرضية القامئة عىل الثقافة
•يف العقود األخرية ،أظهرت املدن اهتامما متزايدا يف وضع الثقافة يف صلب إسرتاتيجيات التنمية الحرضية ،والسيام وأن التنمية الحرضية
تتم معالجتها اآلن عىل نحو متزايد من خالل النهج املناطقي والقائم عىل القطاعات .تقوم السلطات البلدية بدافع من عمليات الالمركزية
باالستثامر عىل نحو متزايد يف الثقافة بوصفها رصيدا أساسيا يف بناء العالمات التجارية للمناطق وإسرتاتيجيات التجديد الحرضي (عىل
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سبيل املثال :البنية التحتية الثقافية واألنشطة الفنية والثقافية والرشاكات العامة /الخاصة بشأن الثقافة) .كام ميكن للمحافظة عىل الرتاث
أن يكون أولوية إسرتاتيجية بالنسبة للمدن التاريخية الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية ،حيث تشكل األنشطة املتصلة بالرتاث معظم
التدفقات االقتصادية والوظائف املحلية .وميكن لالستثامر يف البنية التحتية والصناعات الثقافية وتعزيز املشاركة االجتامعية من خالل
الثقافة مساعدة املدن عىل بناء مجتمعات أكرث شمولية ومناطق حرضية مرتابطة ،كام يتضح من مثال ميدلني ،كولومبيا.
•من املسلم به اآلن أن الثقافة تشكل أولوية أساسية للتنمية املحلية بالنسبة لشبكات السلطات املحلية .ويجسد جدول أعامل القرن 12
للثقافة ال��ذي وضعته منظمة امل��دن املتحدة للحكومات املحلية ( )UCLGتلك الحركة .ومتثل شبكة امل��دن التاريخية الهندية أو برنامج
عاصمة الثقافة األوربية أمثلة أخرى .وقد تم الرشوع بربامج تدريبية إقليمية حول الرتاث أو الثقافة تستهدف السلطات املحلية يف العقد
املايض ،ومن بينها برامج التدريب املمولة من االتحاد األوريب التي وضعتها جمعية الفرنكوفونية لرؤساء البلديات ( )AIMFيف غرب أفريقيا
أو جنوب رشق آسيا .وقامت عدة برامج ممولة من الوكاالت متعددة األطراف أو الثنائية – والسيام االتحاد األوريب ،أو بنك التنمية للبلدان
األمريكية ( ،)IDBأو البنك الدويل ،أو الوكالة الفرنسية للتنمية ( – )AFDبالتأكيد بشدة عىل الثقافة والرتاث.
املامرسات الحرضية املبتكرة القامئة عىل الثقافة تالحظ يف جميع أنحاء العامل
•يجري تشجيع املحافظة عىل الرتاث العمراين بوصفها إسرتاتيجية أساسية للمدن .وبينام يزداد العدد العاملي ملدن الرتاث العاملي ،يتم
تطوير مامرسات مبتكرة يف املحافظة عىل ال�تراث وإدارت��ه وتجريب تلك املامرسات يف الكثري من املناطق التاريخية ،مثل أطر اإلسكان
لصالح الفقراء ،أو الدعم القائم عىل تقديم القروض الصغرية لألنشطة الثقافية ،أو صيانة املجتمع للرتاث الشعبي .ويتم تطوير مهارات
عالية املستوى وفرص عمل مستدامة من خالل أطر بناء القدرات .وتولد النظم الرضيبية للرتاث القائم عىل السياحة موارد محلية وتدعم
متويل البلديات .ويجري البدء مبرشوعات منوذجية لتطوير وحدات للرتاث الشعبي موفرة للطاقة لإلسكان أو املباين العامة ،أو بنية تحتية
حرضية مناسبة من حيث الحجم للرصف الصحي والحصول عىل امل�ي��اه ،أو نظم وسائل النقل الصحية يف املناطق التاريخية الكثيفة.
وتبني تلك األمثلة أن الرتاث العمراين ميكن احرتامه مع ضامن الحصول عىل الخدمات الحرضية .إذ تكرث الربامج الخاصة بإعادة التأهيل
وإعادة االستعامل واملكيفة ومتعددة الوظائف يف املناطق الصناعية السابقة لتلبية الطلبات املتزايدة عىل املساكن ويف الوقت نفسه
تثمني الرتاث الصناعي .وتوفر األطر القانونية املحددة للبناء واملراقبة الحرضية التي تم تطويرها يف املناطق املحمية أمثلة مثرية لالهتامم
للترشيعات الحرضية املصممة خصيصا استنادا إىل الواقع املحيل واملصممة مبنهجيات تشاركية.
•تالحظ التجارب املبتكرة ملشاريع التجديد الحرضي القامئة عىل الثقافة يف جميع أنحاء العامل ،والسيام يف األحياء الفقرية أو املناطق
املحرومة .إذ يتم تسخري امل�مارس��ات الثقافية وال��دراي��ة املحلية بهدف تحسني البيئة املعيشية وتعزيز اإلح�س��اس باالنتامء وتسهيل نقل
املعارف .ويجري تطوير برامج التدريب املهني للفنانني والعاملني يف املجال الثقايف للسكان الضعفاء ،والسيام النساء والشباب الذين
يعملون يف الصناعات الثقافية واإلبداعية ،من أجل رفع مستوى املهارات التقليدية وتسهيل الوصول إىل األسواق العاملية .وتتوسع املراكز
الثقافية يف الكثري من املناطق الحرضية وتحصد اإلمكانات االقتصادية للصناعات الثقافية من أجل التجديد الحرضي.
•كلام أصبحت نوعية األماكن العامة عنرصا أساسيا يف ج��دول األع�مال ح�ضري ،تشجعها البلديات أو املجتمع امل��دين عىل نحو متزايد
بوصفها أماكن للفعاليات الثقافية واللقاءات واملشاركة .ويتم إيالء االهتامم لنوعية التصميم الحرضي :إذ تدعو السلطات املحلية املهنيني
املختصني يف املناطق الحرضية أو الفنانني إلعادة تشكيل البيئات الحرضية وإعادة ابتكار الهوية الحرضية .كام يتم تشجيع األمثلة الجيدة
لإلدخال املنسق للعامرة املعارصة يف النسيج الحرضي التاريخي.
املامرسات املهنية واألدوات املفاهيمية تطورت لتشمل التحديات الجديدة
• ظهرت مفاهيم ومامرسات مهنيةجديدة عىل مدى العقود املاضية لدمج املحافظة عىل الرتاث وإدارته يف تخطيط املناطق وإسرتاتيجيات التنمية
وأدواتها .ويعد الحفاظ املعامري اآلن عملية ديناميكية ضمن نظام حرضي يهدف إىل تعزيز القيم الثقافية وإدارة التغيري .كام يؤدي املختصون
بالثقافة دورا متزايدا يف العمليات التشاركية التي تتصل بالتجديد الحرضي ،والسيام يف أفريقيا أو أمريكا الالتينية.
•تعالج األدوات املعيارية الدولية تلك التحديات وتعرض مفاهيم دقيقة وأدوات عملية .تركز اتفاقية اليونسكو للعام  1972بشأن حامية الرتاث العاملي
الثقايف والطبيعي وتوصية العام  2011بشأن املشهد الحرضي التاريخي عىل ال��دور والوظيفة الديناميكيني للرتاث يف املجتمعات املعارصة
وإدراجه يف سياسات التخطيط ،التي تجمع بني املكونات االجتامعية واالقتصادية واملكانية للمدن لبناء نهج شامل لألرايض الحرضية حيث تكون
القيم الثقافية والبيئية مبثابة املبادئ التأسيسية .وتوفر اتفاقية العام  2003للرتاث غري امللموس واتفاقية  2005بشأن حامية تنوع أشكال التعبري
الثقايف وتعزيزها مواثيق إضافية إلدراج أشكال التعبري الثقايف التقليدي يف املجتمعات املحلية والصناعات الثقافية يف التنمية الحرضية.
النموذج الحرضي الجديد القائم عىل الثقافة يستلزم نظاما متجددا لإلدارة
يتعني تكييف األطر القانونية الوطنية واملحلية لتسهيل إدراج الثقافة يف أدوات التخطيط العمراين .وتتعني معالجة الفجوة املعرفية يف مجال
الثقافة والرتاث عىل املستوى الحرضي ،والسيام من خالل الرشاكات مع الجامعات لتحديد األصول وتطوير املؤرشات وأدوات الرصد واألدوات
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املالية .وينبغي استكشاف الرشاكات املبتكرة بني القطاعني العام والخاص عىل الصعيدين الوطني واملحيل .إذ ينبغي للمؤسسات الثنائية
ومتعددة األطراف أن تدرج مقاربة قامئة عىل الثقافة عىل نحو أكرث منهجية يف إسرتاتيجياتها اإلمنائية وتصميم املشاريع .وينبغي تكييف الربامج
التدريبية للمختصني بالثقافة لتشمل القضايا الثقافية يف الدراسات والسياسات العمرانية الشاملة.
الدوافع الرئيسة للعمل
•تعزيز النهج املناطقي للتنمية الحرضية من خالل التخطيط اإلسرتاتيجي القائم عىل الثقافة
•التعلم من املامرسات املبتكرة يف املناطق التاريخية لتخطيط مدن أكرث اندماجا استنادا إىل التنمية الحرضية املختلطة
•تحفيز التجديد الحرضي من خالل الصناعات والفعاليات واملؤسسات الثقافية واإلبداعية
•تحسني نوعية األماكن العامة وسهولة الوصول إليها من خالل الثقافة
•زيادة القدرة التنافسية التي تقودها الثقافة للمدن ،من خالل االستثامرات يف البنية التحتية والصناعات الثقافية ،وبرامج بناء القدرات،
والتقنيات الجديدة
•تعزيز السياحة الثقافية املستدامة لصالح املجتمعات املحلية واألفراد لتشجيع التجديد وإحياء الرتاث الثقايف
•البناء عىل الثقافة بوصفها عامال للهوية والحوار بني املجتمعات للتعليم والتالحم االجتامعي ويف مكافحة أوجه عدم املساواة
•ضامن الحقوق الثقافية للجميع واحرتام التنوع الثقايف للرتويج للمدن الشاملة
•وضع الثقافة يف صلب اإلسرتاتيجيات الحرضية للقدرة عىل مجابهة الكوارث
•تطوير أدوات ومؤرشات للمتابعة لتقييم إسهام الثقافة يف التنمية الحرضية وقياسه
الربامج واملشاريع
•يف إطار تنفيذ االتفاقية املتعلقة بحامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ( ،)1972تم إطالق برنامج موضوعي حول مدن الرتاث العاملي
يف  2001لتسهيل تبادل الخربات واألنشطة النموذجية حول قضايا حامية البيئة الحرضية واإلدارة املحلية والتخطيط اإلسرتاتيجي .وتوفر
توصية اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي أداة معيارية إضافية لحفظ مواقع الرتاث العمراين وإدارة التغيري يف املناطق واملدن
الحرضية .ويجري تنظيم أنشطة الرتويج وبناء القدرات يف مختلف املناطق لتسهيل تنفيذها.
•بالتعاون مع االتفاقية املتعلقة بحامية تنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه ( ،)2005أطلقت اليونسكو شبكة املدن اإلبداعية ،التي يتمثل
هدفها يف تطوير التعاون الدويل بني املدن التي حددت اإلبداع بوصفه عامال إسرتاتيجيا للتنمية املستدامة واملعرتف بها بوصفها مراكز
إبداعية أو تجمعات اجتامعية وثقافية.
•توفر االتفاقية املتعلقة بحامية الرتاث الثقايف غري امللموس ( )2003أدوات مفاهيمية وأدوات عملية لتحديد الرتاث غري امللموس وحاميته
من خالل املقاربات املجتمعية .إذ توفر االتفاقية توجيهات بشأن اإلجراءات التي يتعني اتخاذها لتعزيز دور الرتاث غري امللموس بوصفها
ضامنة للتنمية االجتامعية الشاملة واالستدامة البيئية والتنمية االقتصادية الشاملة والسالم واألمن.
•وضعت منظمة امل��دن املتحدة والحكومات املحلية ( ،)UGLGمع وثيقة الثقافة  :21إج��راءات متخذة يف آذار /م��ارس  ،2015وهو دليل
دويل لتعزيز نهج يراعي الفروق الثقافية يف التنمية املستدامة ،وتعزيز شبكة عاملية من املدن املبتكرة .ويتم التخطيط للعمل التعاوين
واملقارن بني املدن ومع املجتمع املدين ورشكاء من القطاع الخاص خالل السنوات القادمة.

تم إع��داد أوراق املسائل لربنامج األم��م املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األم��م املتحدة لربنامج األم��م املتحدة
الثالث للمستوطنات البرشية ،وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد
للمناطق الحرضية .متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من  62إىل
 29أيار /مايو .2015
متت قيادة ورق��ة املسائل الحالية من جانب اليونسكو مبساهامت من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية ( )DESAيف األم��م املتحدة،
وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان.
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