
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أساليب حياة
 من أجل

مستقبل أكثر 
ستدامةا  

ين  5-8 أكتوبر/ األولتشر  

تركيا -كوتاهيا   

العالمي  UCLG منتدى

 للمدن الوسيطة 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ة لجعل نفسها مرئية و"صاحبة كلمة"  وذات صوت بذلت المدن  ا كبير
ً
الوسيطة جهود

قد مسموع قبل جائحة كورونا، وذلك بعد المنتدى العالمي األول للم
ُ
دن الوسيطة الذي ع

ي 
 
ي شفشاون ف

 
ي تموز ف

 
لقد أكتسبت "إمكانية فتح جداول األعمال  . 2018المغرب ف

ي المنتدى العالمي األول
 
زخًما  مما جعل هذه المدن مسموعة من  التنفيذية المحلية" ف

ي أصبحت عىل دراية بظروف هذه المدن 
قبل المؤسسات الدولية واإلدارات المحلية الت 

ي ، الفريدة
 
ا منارصة وتمويل وتشي    ع لتنفيذ جداول األعمال العالمية ف

ً
د الزخم أيض

ّ
ويول

اف.   بمثل هذا اإلعي 
ً
 وقت لم تكن فيه المدن الوسيطة تتمتع عادة

 
ي سثر عمل المناطق الجائحة تقد كشفل

فقد وضعت  ،عن أوجه القصور والثغرات ف 

ي طليعة 
ي محاوالت النجاة طوال األزمة الصحية اإلدارات المحلية ف 

ي حدثت ف 
التفاوتات الت 

ي األفق األزمة 
ي المناطق، حيث ظهرت ف 

ي أظهرت آثارها المختلفة ف 
األزمة الصحية الت 

ي حالة طوارئ اليوم،  بيئية. اإلقتصادية اإلجتماعية و ال
هناك العديد من المدن الوسيطة ف 

ي  وخاصة تلك
، كما أن خطر حدوث االضطرابات مرتفع.  ف   الجنوب العالمي

 

ي ومع ذلك، وأكثر من أي وقت مض  
، فإن السمة المحددة ألقطاب الوساطة للتنمية ف 

 : ي قوي ومرن وصحي
ورية لبناء تعاف  ي تحدد مجراها، ض 

حيث إنها ليست فقط  المناطق، والت 

مجرد حاجة للسكان الذين يعيشون هناك بل هي الحل األقرب لتحقيق مرونة عالمية حقيقية 

 لكوكبنا. 

 
 . ي
 هذا هو الهدف الرئيسي لهذا المنتدى العالمي الثان 

 الموجز
 التنفيذي



 
 
 
 

 اإلمكانات الرئيسية

 

 
 

  
 

ي شوهدت أثناء 
الوباء عززت جاذبية المدن الوسيطة الت 

ي مغادرة المناطق المزدحمة و  ألولئك
 
الذين يرغبون ف

ي تشمل: 
 المكتظة إمكاناتهم الرئيسية والت 

 

ية من أجل التقرب أكثر  -روابط ريفية  حض 

 والغذاء الصحي والموارد الطبيعية.  من الطبيعة

 
ة لألغذية ال تزال أنماط االستهالك واإلنتاج المحلي

ي بعض األحيان 
بشكل مباشر بتحسير  مرتبطة ف 

 هياكل اإلنتاج المحلية. 

 
ي تؤثر  

هناك مجال كبير من السياسات الت 

والتعاون  حيث تصبح الالمركزية عىل اإلقليم

ي اإلقليم. 
 للحياة ف 

ً
 أساسيا

ً
 بير  البلديات عنضا

ي مبادئ الديمقراطية خاصة 
 
مجاالت االندماج ف

: من العوالم بالنسبة لدول  الجنوب العالمي

ية.  الريفية إىل العوالم الحض 

 

 
المدن الوسيطة هي السمة  العدد الكبثر منعتثر ي

كثر  عليها للكشف عن 
ي يجب الث 

الرئيسية الت 

: يعتثر  اإلمكانات الحقيقية عىل المستوى العالمي

اتيجيات  توسيع نطاق الحلول وتعزيز االسث 

اتيجية األكثر  ة هي اإلسث  الوطنية أو القارية الكبثر

كثر  عىل هذه 
ة من  األعدار مالءمة للث  الكبثر

ي لتطوير يصبح ال المدن. 
نطاق الوطت 

اتيجيات   االسي 

والتعاون الدوىلي بير  المدن الوسيطة أمًرا بالغ 

ي هذا اإلطار. 
 
 األهمية ف

 
ي اإلقليم: يسمح بإعطاء 

أقطاب الوساطة للتنمية ف 

ية الوطنية والتنمية  درس جديد للقطاعات الحض 

اتيجيات جديدة لإلستثمار  إىل جانب فتح اسث 

ي األقاليم 
 الوطنية. والتنمية ف 



  

 

  عام 2021
 حاسم للعالم وللمدن الوسيطة

 
 

 

 ليس فقط للمدن الوسيطة  2021ُيعد عام 
ً
 حاسما

ً
وقتا

ولكن للعالم بأشه: لقد حان الوقت التخاذ قرار بشأن 

ي الذي نريده لكوكبنا والبدء باتخاذ اإلجراءات 
 
التعاف

إنها فرصة لتحديد مسارات مستقبلية جديدة  الالزمة. 

السؤال القادم هو: ما  لعالم ما بعد جائحة كورونا. 

ي الذي نبحث عنه؟
 طبيعة التعاف 

 
رسم الخطوط  األساسية لهل هذه الفرصة المناسبة 

 لعالم مابعد جائحة كورونا. 

ي منظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية كما هو 
نحن ف 

ي 
ي الحال ف 

المؤسسات الدولية األخرى نقوم بعصف ذهت 

من أجل العض الجديد والتحول الذي يتطلبه منا  

: التحدي الرئيسي ا لذي نواجهه هو ما إذا  كمجتمع دوىلي

ف به أم نقبله أم نرفضه. كنا نريد ذ  لك التحول أم نعث 

سيكون هناك  ألن هذه هي عصور جديدة شئنا أم أبينا.  

 لجائحة. عالمان ما قبل وما بعد ا

 

 

   

 

 
 
 

ي إعداد تتمثل مسؤوليتنا كمجتمع دوىلي وحركة بلد
 
ية ف

التحول الذي  ات المحلية لدفعودعم السكان واالدار 

 يحدث بأكثر الطرق مالءمة لشعبنا ولكوكبنا. 

 
تلك هي بالفعل العوامل الرئيسية لتنمية مرنة وشاملة 

 وصحية. 

 
تمت معالجتها ليس فقط  عام حاسم للمدن الوسيطة: 

من قبل اإلدارات المحلية كما هو الحال حت  اآلن، ولكن 

ين.  لقد طرحت الرئاسة  من قبل دول مجموعة العشر

ي أجندة 
اإليطالية المدن الوسيطة كقضية رئيسية ف 

ي جهود 
 ف 
ً
 رئيسيا

ً
ين، مما جعلها عنضا مجموعة العشر

 
ً
ي لمكافحة عدم المساواة والسعي إىل تعاون أكثر عدال

التعاف 

 وإىل الالمركزية. 

 

 

 
اتيجية  هذا المنتدى العالمي سوف يقر ويطلق اإلسي 

ي سيتم بناؤهها بير  اإلدارا
ت المحلية للمدن الجديدة الت 

ين.  UCLGالوسيطة من خالل منظمة   و مجموعة العشر

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 أهداف

 :  المنتدى العالمي

 
 
 

أدت جائحة كورونا إىل تفاقم الحاجة الملحة لمتابعة 

ي للمدن الوسيطة بما يتماشر مع 
التحول البيت 

ي تم تحديدها خالل المنتدى العالمي 
اإلتجاهات الت 

ي إعالن 
 
 شفشاوان. األول وف

 

ايد عىل المدن   وري معالجة الضغط المث   من الض 

الوسيطة والتأكد من استعدادنا للتحكم بزمام األمور نحو 

ي الشامل والمرن كمحفزات للتنمية اإلقليمية. 
 التعاف 

 
ي تم إجرائها هذا العام، سنقوم 

 إىل المشاورات الت 
ً
إستنادا

ك وذلك لرسم  عد خطوط عالم ما ببإطالق إعالن مشث 

إىل جانب إرسال رسالة قوية إىل الساحة ، جائحة كورونا

العالمية مفادها أن مستقبل شامل ومرن وذو عناية 

يمكن  يتطلب نهج إقليمي من خالل المدن الوسيطة. 

ي المدن الوسيطة 
ي ومكافحة عدم المساواة ف 

للتنوع الثقاف 

ي أن 
وريات الت  يمهدا الطريق لمجموعة جديدة من الض 

ي قمة أولوياتنا. تضع رعاية 
 
 الناس والكوكب ف

 
ي تواجهها المدن الوسيطة 

سيعرض المنتدى التحديات الت 

ي تقدمها 
كة الت  ي األزمة الحالية، والحلول المشث 

ف 

للتحديات العالمية، إىل جانب البدائل لدعم إمكانات هذه 

ي تشكيل مستقبل مختلف. 
 المدن ف 

 

 
 
 

 
اتيجية  المستقبلية متعددة  UCLGميثاق اسي 

إعادة تشكيل مستقبل كوكبنا  السنوات: 
ك  المشي 

 
ي أيار 

ي تم جمعها ف 
، تم جمع 2021بعد االستشارة الت 

ي تسمح بإيجاد أرضية 
بعض النقاط الرئيسية والت 

كة بينهم جميًعا: توصيات تركز عىل   المواطنةمشث 

لسياسات واإلجراءات وتوصيات أخرى تركز عىل ا

ي يتعير  ا
لكلتا المجموعتير  من التوصيات  تخاذها. الت 

ي الالزم 
كة تستند إىل البيئة والتحول البيت  أرضية مشث 

 لكوكب يتحىل بالمرونة. 

 
ا قوًيا يهدف إىل رسم خطوط 

ً
افق كلتا الوثيقتير  إعالن سثر

العض الجديد، ما بعد جائحة كورونا مع /أو عن طريق أو 

 من خالل المدن الوسيطة. 

 
ي 
ي ميثاق المستقبل الهدف النهان 

هو المساهمة ف 

اتيجية متعددة السنوات لمنظمة  وهو  UCLGواإلسث 

ي عىل 
 الناس والكوكب والحوكمة.  رئيسية: أسس  3مبت 



 
 

 
 

 

  المنهجية: 

 
 
 
 
 

 

استمعت المؤسسات الدولية عن كثب إىل "إمكانية 

ي المنتدى العالمي األول إطالق العنان"
قدمت  ، كماف 

نتائج أول تجمع عالمي مهم حول المدن الوسيطة 

ي 
"إعالن المدن  بعض النتائج القوية المذكورة ف 

ي تشمل: 
ي العالم" الت 

 الوسيطة ف 

 
 اساليب الحياة 

 
هيكل المرونة لقياس توازن المشاري    ع الملموسة  

ة واألجندات المحلية عىل أساس الركائز الخمس

 للصمود. 

 

 
تعزيز تأثثر السياسات واالستثمارات الصديقة  

 للبيئة. 

 
امتالك امتيازات للموارد الطبيعية كعامل  

ا بالثقافة المحلية  ً ا مباشر
ً
رئيسي يرتبط ارتباط

وحمايتها مع دمج التقنيات ، وكنموذج لرعايتها 

 . الذكية لتعزيزها 

 
تعريف يعتمد عىل دور المدن الوسيطة كمحفز  

 من عدد المواطنير  الذي 
ً
ي اإلقليم بدال

للتنمية ف 

ي والقاري. 
 يعتمد بشكل أكثر عىل التصنيف الوطت 

 

اعتمد المنتدى العالمي األول للمدن الوسيطة عىل 

 -اإلجتماعية  -اإلنسانية  الركائز الخمس للصمود: 

البيئية.  -الثقافية -اإلقتصادية 

المدن ميثاق سمحت هذه المنهجية بالوصول إىل 

ي المدن الوسيطة  2030الوسيطة لتنفيذ خطة عام 
 
ف

 وذلك بناًء عىل هيكل ركائز المرونة. 

 
عىل الرغم من أن الزخم قد ولد مناضة وتمويل وتنفيذ حيث لم 

يتم تحديد المدن الوسيطة عىل هذا النحو من قبل، إن اللحظة 

الحالية لجائحة كورونا قد عززت التحديات مع السماح بمنظور 

 جديد حول قدرة المدن الوسيطة عىل الصمود. 



 
 
 
 

 

 عن تنقل األشخاص 
ً
لقد أدت الديناميكيات والحركة فضال

اتخذت   إىل تشي    ع التأثثر وزيادة جاذبية المدن الوسيطة. 

، أماكنها كأقطاب  المدن الوسيطة، أكثر من أي وقت مض 

ي اإلقليم وقد 
 
سمح ذلك بظهور مراحل مختلفة  وسيطة ف

اتيجية اإلقليم  من التنمية، حيث أصبحت جزًءا من اسث 

 وتوازن المرونة. 

 
سنوات من المنتدى األول وبينما  3اليوم وبعد 

عالم يبحث تستمر مواجهتنا لجائحة كورونا، ال يزال ال

 عن العمليات والمناهج واألساليب واألنظمة والنماذج 

ي سيتم تحويلها. 
 الت 

 
، يتم  ي

ي إطار التحضثر للمنتدى العالمي الثان 
لذلك وف 

إجراء سلسلة من المشاورات لإلستماع إىل الدور الذي 

ي العالم ما بعد جائحة كورونا 
تمثله المدن الوسيطة ف 

 وتحليله وتعريفه وتحديده. 

 
ا للمعايير من هذه ت

ً
م جمع بعض النقاط الرئيسية وفق

ي األنماط 
 
المشاورات مما يسمح بإعادة التفكير ف

ي ستسمح بحدوث التحول
 المنهجية الت 

 
، تم تطوير الوثائق ومجموعتان من ومن هذه النقاط

التوصيات، مما يشكل األساس إلعالن هذا المنتدى 

 . ي
 العالمي الثان 

التشاور التوصيات  ستقدم كل جلسة من جلسات

النهائية لجلسات المنتدى العالمي خالل الجلسات 

اتيجية رفيعة المستوى.   الرئيسية واالسث 

 

 
 
 

 
 العالمي للمدن الوسيطة UCLGمنتدى 

 
اكة جديدة مع مجموعة  ي هذا المنتدى العالمي شر

يبت 

ين من أجل السماح بإجراء محادثة عالمية مهمة  العشر

ين، وقد ت المحليةبير  اإلدارا  ودول مجموعة العشر

كاء الرئيسيير  عىل طول الطريق، وهم  رافقنا بعض الشر

 .  المؤسسات الداعمة للمنتدى العالمي

 

         

 
  االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون 

 تحالف المدن

 المتحدةمؤل األمم  

ي  
 
 (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائ

 (IOPDالتشاركية )المرصد الدوىلي للديمقراطية 

 (ICLEI) االدارت المحلية من أجل االستدامة 

 (GCoMالميثاق العالمي لرؤساء البلديات )



             

 UCLGلمي للمدن الوسيطة لمنظمة 

 

 

 

 المناخاليوم األول 

ين األول 5  تشر
اضي  إفث 
ً
عن طريق برنامج  ا
zoom 

 CEST 15.30إىل 13:30

 المدن الوسيطة والكوكب من أجل العدالة المناخية . الحوار رفيع المستوى

 CEST 17.30إىل  16.00

"تمكير  المدن الوسيطة لإلنضمام إىل السباق نحو  العدالة المناخية:   جلسات خاصة. 

 المرونة والسباق نحو الصفر" 

 
 

               : ي
 
 اليوم الثائ

ين األول 6                                  تشر
 عن طريق برنامج 

ً
اضيا إفث 
zoom 

 

 CEST 12.45إىل  12.00 
 ’Wonder‘عير منصة Local4Action Hubجلسة مفتوحة لمبادرة  

 CEST 15.30إىل  13.30
 المدن الوسيطة لألقاليم المتساوية الجلسة اإلفتتاحية

 CEST 17.30إىل  16.00
المدن الوسيطة من أجل العدالة المائية: من ديناميكية إقليمية إىل  جلسة خاصة

 عالمية
 

 اليوم الثالث:                     

ين األول 7                                     تشر

 
 CEST 12.45إىل  12.00

زيارات ثقافية   Local4Action Hubجلسة مفتوحة لمبادرة 

حيب بالوفود الشخصية ي كوتاهيا والي 
 
 وميدانية ف

 

 اليوم الرابع:                      

ين األول 8  تشر
 
ً
ي كوتاهيا  شخصيا
 
وبشكل ف

ي 
اض   إفث 

 CEST 12.45إىل  12.00 
 ’Wonder‘عير منصة  Local4Action Hubجلسة مفتوحة لمبادرة 

 CEST 15.30إىل  13.30

 لالقتصاديات المهتمةالمدن الوسيطة  من كوتاهيا إىل العالم الحوار رفيع المستوى

 CEST 17.30إىل  16.00

ي للتحول الحوار رفيع المستوى
 
 المدن الوسيطة للبعد اإلنسائ

 CEST 18.30إىل  17.30

 الجلسة الختامية
 

 امأل النموذج لطلب مزيد من المعلومات وترتيب الجلسة.        
 

LOCAL4ACTION HUBs  

 جلسة مفتوحة 

ين األولت 8إىل  6من    شر
اضي  إفث 
ً
 Wonder‘عثر منصة  ا

 

  

https://forms.gle/pShkPTr4HF1QZets6 

هل  هل إفتقدتم إىل أيام االجتماعات الشخصية؟
ب القهوة خارج غرفة  تتذكر عندما كنا نشر

ة ونجري محادثات شيقة؟   االجتماعات مباشر
ي منصة  

 
اضية ف ي مناظرات افي 

 
 ! Wonderانضم إلينا ف

 

نام   ج   الير
 العالمي  UCLGمنتدى 

 للمدن الوسيطة


