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المدينة في ومكانها المهمشة المجتمعات    

          

 بناء فعاليةمن  رئيسيهدف الال ريو دي جانيرو.  ماريه،في أول ندوة  7102صآذار فيالدولية  األطراف عقدت 

 فعاليةي هذه ف والذين شاركاألشخاص او الجمعياتولحركات وا المنظمات بين تإسهاما متقاربة منفتحة رؤية

في الواقع كما هو معلوم  فإننا. هذا الجهد البناء ليس تافها  في العالم المعاصر. ومكانتها المهمشة جتمعاتمال حول

على الوصمات التي تحول دون فهم  ةمرتكزال –وسكانها  –تمثيالت األطراف  اجتماعي تسيطرنعيش في عالم 

 يةالتمثيالت النمط والثقافية لهذه األقاليم. والبيئية الجتماعية واالقتصادية والسياسيةالوقائع ل بالنسبةعالمي ومعقد 

طراف حي  تقيم المجموعات االجتماعية األكثر فقراألل بالنسبة السياسات  كثيرة مدينة الموجهة مراتالمن   

والمساهمة في تعزيز عمليات  والساكنات كنينللسامطالب الحقيقية ب إلى عدم الوفاء باإلضافةالعامة واالستثمارات. 

.التي تضعف االستراتيجيات الجماعية لممارسة حقهم المدني نزع الملكية المادية والسيطرة الرمزية  

 

تحد  الوصمات في كل من الدول المهيمنة )المسيطرة( وفي الدول المهمشة ) الغير مسيطرة( ضمن األنظمة 

سية الحالية، وغالبا ما تكون االدعاءات ذات طابع اجتماعي مركزي، وغالبا ما يتم االجتماعية واالقتصادية والسيا

تفحص المجتمعات المهمشة استنادا إلى نماذج متعلقة بالنظريات الحضرية واالفتراضات الثقافية / الجمالية التي 

 ولطيفا صحياتعتبره  تحددها المجموعات االجتماعية المهيمنة والطبقات المسيطرة، تنشأ هذه المجموعات ما

معين للنظام وما هي أشكال  ا" الحالي, كما أنها تحدد مفهومالحضاريألداء المدينة استنادا إلى نموذج " ومناسبا

.السلوك االجتماعي واإلجراءات التي تعتبر فعالة في العالم  

فيما يتعلق بمساحات  رافوالتجانس كعنصر من التصورات لتصنيفات الهرمية لألط الهيمنة العوز مع ذلك يحد 

المدينة األخرى. وعلى نحو آخر ال يمكن مقارنة النموذج الموجود مع النموذج المثالي للمدينة بناء على المعايير 

. وهي تصور مساحات غير مستقرة وأكثر فقرا مع التي أنشأها الناس األكثر ثراءالثقافية والمستوطنات التعليمية 

.حضارية بامتيازا لم تعترف بأراضيها وغالبا ما يتم التعامل مع سكانها بطريقة غير المواضيع التي تنفي تحريره  

            

 إطار وفي الرسمية، والسوق الدولة مع سيما وال االجتماعية، المؤسسات مع بعالقتها المهمشة المجتمعات تحتفظ  

 تصور وهي السوق، أو الدولة من كل ايحدده كما الهيمنة نماذج تتبع ال مهن تشكلت ما غالبا العالقة هذه

 المتعددة العملية االبتكارات وتنكر هوياتهم من تحرمهم الرؤية هذه االستقرار، وعدم الدونية على نماذج باعتبارها

.المهمشة المجتمعات ضمن بنيت التي والمعرفة  

     

المجتمعات المهمشة الطرف عن  إن أنصار هذا البيان يرفضون الصورة النطية )أو: االختزالية( ويرفضون غض

ودينامية متعددة والتي تشكل تحديا  أطرا اجتماعية واقتصادية وثقافية .تمتلك المجتمعات المهمشة 



الفهم للمساعدة في توجيه قراءات أكثر تحديدا، مع  واسعة من ا  لتعريفها )أو لتحديدها(، وبالتالي تتطلب أطر

يع أنحاء العالم غير متجانسة في ظروفها وأشكال أدائها، هناك عدد من االعتراف بأن المجتمعات المهمشة في جم

جزء ال يتجزأ من المدينة ومن  السمات المشتركة بينها ونحن نؤكد أن كل واحد من المجتمعات المهمشة يشكل

فير تكوين نسيجه الحضري، وبالتالي فهي متكاملة داخله، تعتبر المجتمعات المهمشة مركزية للمدينة بشرط تو

 معنى الهوية اإلنسانية.

ا ينبغي تعريف المجتمعات المهمشة سلبيا من خالل ما ليست عليه أو خارج )إطار( عالقتها بالديناميات 

االجتماعية اإلقليمية، أو عبر المسافة الفاصلة بينها وبين مركز الهيمنة، يجب االعتراف بالممارسات اليومية 

مختلفة  ل  ك من احتمالية إيجاد أو خلق أشكاالحياة االجتماعية وما يتضمن ذللمجتمعات األطراف والتي تخلق نسيج 

لشغل المساحات ومكافحة الهيمنة وترتيب االتصاالت الخاصة بكل مجتمع مهمش، ومن القدرة األساسية على 

تعاريف تكييف الممارسات التي أقرها السكان ويجب االعتراف بالظروف الموضوعية لحياتهم االجتماعية لبلوغ 

مكان متكامل ومعقد حي  تقترب  حول ما هو السكن الالئق؟ وما هي الشروط الالزمة لضمان الرفاهية.

.مؤكدين هويتهم كقوة لتحقيق حياتهم المجموعات  

 

من المدينة جزئيا أو إجماليا، واستنادا إلى  المهمشة تتشكلولذلك، فإن داعميي هذه الرسالة يعتبرون أن المجتمعات 

 التحديات التالية التي يواجهها السكان:

 

   إشراك العمال في المهن الفرعية وغير الرسمية في السوق - 

ارتفاع معدالت العمالة غير العاملة والعمالة الناقصة وارتفاع معدل العمالة غير الرسمية وبشكل بارز - 

 .بين فئة الشباب

كاألشخاص ذوي  –ظروف من القمع واالستغالل  تعمل ضمنالتي  ضرورة التركيز على الفئات -  

األصول السوداء والسكان األصليين والمهاجرين والغجر والالجئين والمتدينين واألقليات العرقية وغيرها من 

.هم وهوياتهم الثقافيةعلى ممارسات للحفاظ-يسعون بشكل أكثر أو أقل  والذين-الجماعات التي تتعرض للتمييز   

ارتفاع نسبة العنف في األماكن العامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب على المخدرات والنابع من  - 

.قوات األمن الحكومية والجماعات اإلجرامية  

العنف ووجود عالقات غير متكافئة بين الجنسين تؤدي إلى ارتفاع معدالت العنف ضد النساء والفتيات  - 

.األسري   

ارتفاع نسبة انتهاكات الحقوق والتحامل ضد  - - LGBT .وبلغت وخاصة الموجهة إلى المتحولين جنسيا 

 مجموعات

. روتها بارتفاع معدالت القتل لهذه الفئةذ -  

.     الشباب، بحضور صورة عنصرية وعرقية قوية بين المميترتفاع معدل العنف ا-   

.في المدينة مستويات تعليم رسمي أدنى مما هو عليه -    

عدة مناطق متمايزة بعمليات التدهور البيئي ومصادرة الملكية بسبب اإلجراءات التي تتخذها المنظمات - 

.الخاصة والعامة  

 

:نؤكد أيضا أن المجتمعات المهمشة تتميز بقدرات وفيرة  

 



نشاطات حضور للشبان الذين يشكلون مصدرا لالبتكار، ويقدمون مجموعة واسعة من المطالب وال - 

 العامة لضمان الحقوق.

عالقات الجوار والقرابة القوية التي تتسم بالمؤانسة والمعاملة بالمثل والتضامن وتقديرهم الشديد  - 

.للمساحات المشتركة كمواقع للتعايش االجتماعي والثقافي  

ياة جود أشكال متنوعة ثقافية وفنية وأدائية ووسائل ابتكار وتجديد وتفعيل لسياق الحو -  

            .الحضرية

.الشعبية ضور قوي للتضامن وللمبادرات االقتصادية المحليةح -   

حضور قوي ألشكال بديلة من األنماط الحضرية والتعليمية واالقتصادية والعقارات والخدمات والمعدات  -

.في هذه المجاالت وغيرها، استجابة لعدم كفاية وغياب و/أو عدم مالئمة استثمارات الدولة والسوق الرسمية  

 درجة عالية من التنظيم الذاتي للمساحات العامة من قبل السكان، مما يعكس تجاربهم في ممارسة الحكم- 

                                                                                                              الذاتي  

 

السكان وتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية المجتمعية، والتي ينبغي اعتبارها لق حلول حضرية من قبل ح -

.                                                                                               مرجعا للمدينة بأكملها  

بين مختلف الجنسيات واألعراق مكان لممارسات متعددة الثقافات واألعراق بسبب تجارب التعايش  - 

.واألديان دون التغاضي عن وجود حاالت الصراع والتعصب  

واقع لالبتكار واإلنتاج الثقافي والتي يجب أن يعترف المجتمع بتعقيدها وتقديرها على نطاق واسعم -   

إلجراءات بمجموعة من القضايا األساسية كنشر معارف األسالف وإيصال ا حضور قوي للقيادات النسوية -

 التعليمية والسياسية والثقافية واالقتصادية.

واقع لالبتكار واإلنتاج الثقافي والتي يجب أن يعترف المجتمع بتعقيدها وتقديرها على نطاق واسع.م -  

 نطاق وتوسع حقوقها، أجل من تناضل اجتماعية ومنظمات وحركات تشاركية جماعية نماذج وجود - 

المدينة. في الديمقراطية تحسين إلى ةالرامي واإلجراءات المطالب  

 لجميع والمصحلة المواطنة على والتأكيد منطقة كل بخصائص االعتراف يعني المدينة في الحاصل التنوع فهم -

  .الساكنينو الساكنات

 مأنفسه عن التحد  على وبقدرتهم المهمشة المجتمعات أفراد من المتأتية بالقضايا االعتراف بذلك القيام يتطلب

 حدود داخل ضمانها يجب التي الحقوق وممارسة والتجديد المناهضة وبرموز والثقافية، االجتماعية وممارساتهم

 اإلقرار على الديمقراطية المبنية االجتماعية بالحياة الكامل لالعتراف أساسي أمر وهذا العامة، السياسات

 في للحقوق جذرية ديمقراطية تجربة بناء المبدأ هذا ضمان ويتطلب. الجميع قبل من للفضاء المشروع باالستخدام

.المدينة  

    

  ترجمة : ناصر الصوان ،  دانيال إستفاني   


