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مقدمه:

در  16دس��امبر  2006نخس��تین اجالس منطقه ای وزرای مس��کن و شهرسازی کش��ورهای آسیا و اقیانوسیه
( )APMCHUDدر دهلی نو با موضوع مس��کن و اس��کان بش��ر برگزار گردید .در بیانیه این اجالس وزرای
مس��کن و شهرس��ازی  68کش��ور عضو ضمن پذیرش چالش ها و مس��ائل خاص توسعه ش��هری منطقه آسیا
 اقیانوس��یه تعهداتی را در چارچوب اهداف توس��عه هزاره متقبل ش��دند .اجالس وزرای مس��کن و شهرسازیکش��ورهای منطقه آس��یا  -اقیانوسیه قصد دارد چالش های شهرنشینی ،خانه س��ازی ،مدیریت سکونت گاهها،
اهداف توس��عه هزاره ،فقرشهری و توسعه سکونت گاههای نابسامان شهری را مورد توجه قرار دهد . .بر اساس
مصوبه نشست مقرر شد که میزبانی اجالس دوم را جمهوری اسالمی ایران به عهده بگیرد.
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جهانی ش��دن ،شهرنشینی و انقالب در فن آوری اطالع رسانی و ارتباطات در سراسر جهان به سرعت گسترش
می یابد و این امر آسیا و اقیانوسیه را نیز در بر گرفته است .هم اکنون ما شاهد گذار از یکی از چالش برانگیزترین
دوره های تاریخ هس��تیم .یکپارچگی اقتصادی ،موج فزاینده تکنولوژی ،س��رمایه ،مردم و گس��ترش علم ورای
مرزهای کش��ورهای جهان چش��م انداز نوینی از فرصت ها را در برابر کش��ورها گش��وده اند و هم زمان مدیران
شهری را با چالش های تازه ای چون فقر و زاغه نشینی مواجه کرده اند .مشخصه های منطقه آسیا -اقیانوسیه
پویایی در رشد ،شهرنشینی شتابان و همچنین فقر فزاینده است .این منطقه با بیش از  60درصد جمعیت جهان
و  35درصد سطح خاکی کره زمین ،پرجمعیت ترین و وسیع ترین منطقه دنیا است .هم اکنون حدود  43درصد
جمعیت ش��هری منطقه در نواحی نابس��امان ش��هری (با ویژگی های مس��کن بی دوام ،ازدحام و فضای زندگی
مکفی ،عدم دسترسی آسان به آب آشامیدنی و سرویس های بهداشتی و فاضالب و فقدان امنیت در نگاهداشت
مس��کن) سکونت دارند که جمعیتی حدود 560میلیون نفر را ش��امل می شود .در صورت تداوم وضعیت کنونی،
برآورد می شود این جمعیت طی دو دهه دو برابر شود.
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در  12تا  14می  2008اجالس دوم با موضوع "توسعه شهری پایدار :همراهی رشد با هویت" در تهران برگزار
گردید .بر اساس مصوبه اجالس اول کارگروهای تخصصی در  4محور به شرح زیر پیشنهاد گردید:
 مدیریت شهری و روستایی بهسازی مناطق نابسامان تحقق اهداف توسعه هزاره در خصوص آب و فاضالب -تامین منابع مالی و شیوه های تامین مسکن خصوص ًا کم درآمدها

در اج�لاس دوم به ابتکار جمهوری اس�لامی ایران و با توجه به واقعیت ه��ای منطقه کـارگروه پنجـمی تحت
عـنوان “ توسـعه شـهری پــایدار با محوریت سوانح ” به چهار کارگروه قبلی اضافه شد .کارگروه های اجالس
 APMCHUDو دبیرخانه آنها در حال حاضر عبارتند از :

APMCHUD
کارگروه شماره  : 1برنامه ریزی و مدیریت شهری و روستایی (جمهوری هند)
کارگروه شماره  : 2بهسازی مناطق نابسامان شهری(جمهوری اسالمی ایران)
کارگروه شماره  : 3تحقق اهداف توسعه هزاره در زمینه آب و فاضالب
ً
کارگروه شماره  : 4تامین منابع مالی و شیوه های تامین مسکن خصوصا برای کم درآمدها(جمهوری کره)
کارگروه شماره  : 5توسعه شهرنشینی پایدار با محوریت سوانح(جمهوری اندونزی)
پس از برگزاری اجالس دوم در تهران و به استناد بیانیه تهران ،شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری
ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرس��ـازی (دولت جمهوری اس��ـالمی ایران) نسبت به راه اندازی کارگروه
تخصصی منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری اقدام نموده است.

اجالس سوم نیز در سولو مركز جاوه در اندونزي برگزار و در بیانیه این اجالس بر تداوم فعاليت هاي كارگروه هاي
پنجگانه و ميزباني دبيرخانه هاي اين كارگروه ها توسط كشورهاي عضو داوطلب تاکید گردید.
رئیس کارگروه :معاون وزیر و مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی شهری ایران(مهندس مجید کیانپور)
دبیر کارگروه :مدیر کل ستاد ملی توانمندسازی سکونت گاههای غیر رسمی(مهندس مجید روستا)
دبیر کمیته علمی کارگروه :عضو هیات علمی دانشگاه (دکتر محمد سعید ایزدی)

هدف کارگروه:
از اهداف اصلی کارگروه می توان به اجرایی نمودن بندهای برنامه اجرایی تهران و سولو ،ایجاد زمینه های تبادل
دانش و تجربیات در ارتباط با بهس��ازی بافت های فرس��وده و غیر رسمی و ایجاد شبکه ای متشکل از نهادهای
پژوهشی ،نهادهای دولتی و جامعه مدنی در بین کشورهای منطقه آسیا – اقیانوسیه اشاره کرد.
ساختار کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری
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شرح وظایف کارگروه در برنامه های اجرایی تهران و سولو
برنامه اجرایی تهران:
توصیه های کلیدی
الف) دولتها باید رویکردهای مشارکتی بهسازی سکونتگاههای شهری بویژه رویکردهای مردم محور را ترویج
دهند و مشارکتهای چند وجهی را تقویت کنند.
ب) دولتها باید اقداماتی را برای گس��ترش فرآیند بهسازی سکونتگاههای غیررسمی تقبل نمایند و با سرمشق
از بهترین نمونه های عملکردی منطقه ،از اجرای پروژه ها به سوی اجرای برنامه هایی در سطح شهری /ملی
ج) دولتها میبایس��ت سیاس��تهای خوب مس��کن را که موجب گس��ترش عرضه زمین های دارای خدمات و
مس��کن در خور توان مالی خانوارها می ش��وند ،با توجه به فرآیند پیش��گیری از ایجاد سکونتگاههای غیررسمی
اتخاذ نمایند.
د) دولتها باید نقش حائز اهمیت زنان را در برنامه های فقرزدایی و بهسازی اسکان غیررسمی به رسمیت بشناسند.
اقدامات:
الف) اجالس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا – اقیانوسیه ،کارگروه تخصصی منطقهای بهسازی سکونتگاههای
غیررسمی را به منظور هماهنگی فعالیتهای زیر تاسیسکند:

APMCHUD

برنامه اجرایی سولو
اقدامات:
• دولت ها طیفی وس��یع از امکانات نوآورانه برای بهس��ازی سکونت گاههای نابسامان را مورد بررسی قرار داده
و اش��اعه می نمایند ،این امکانات ش��امل امنیت حق تصرف ،گسترش شبکه های تامین مالی برای برنامه های
بهس��ازی س��کونت گاههای نابسامان و رسمیت بخش��یدن به رویکردی مردم محور به عنوان بخشی از فرآیند
برنامه ریزی ،می باشد.
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• جمعآوری و پایش دادههای اطالعاتی
• تبادل تجربیات در مورد بهترین نمونههای عملکردی و سیاست ها
• ظرفیتسازی
ب) کارگروههای تخصصی منطقهای میبایست شبکهای متشکل از نهادهای پژوهشی ،نهادهای دولتی و جامعه
مدنی ،س��ازمانهای مبتنی بر جوامع و سازمان های غیر دولتی ایجاد کنند .این کارگروه ها برای تاسیس و حفظ
پایگاههای علمی ش��بکهای جهت تسهیل در تبادل تجربیات مستند در زمینه بهسازی سکونتگاههای غیررسمی
و دیگر اطالعات منطقه دعوت میشوند .این پایگاه های اطالعاتی می بایست به شبکه اینترنتی اجالس وزرای
مسکن و شهرسازی منطقه متصل شوند.
ج)کارگروههای تخصصی منطقهای باید به طور منظم به دبیرخانه اجالس وزرای مس��کن و شهرس��ازی منطقه
آسیا -اقیانوسیه و اجالس دوساالنه آن گزارش دهند.
د) جمه��وری اس�لامی ایران آمادگی خ��ود را برای برپایی چنین کارگروه منطقهای و شبکهس��ازی بهس��ازی
س��کونتگاههای غیررس��می ش��هری با تاکید بر س��ه زمینه فعالیتی تعریف شده مش��خص (گردآوری دادههای
اطالعاتی و پایش آن ،تبادل تجربیات و ظرفیتسازی) اعالم می دارد .همچنین جمهوری اسالمی ایران تمایل
دارد تسهیالت الزم را برای هماهنگی میان این گونه برنامههای منطقهای فراهم آورد.
هـ) سایر کشورهای منطقه به ایجاد کارگروه های تخصصی منطقهای دیگر دعوت می شوند.
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برگزاری اولین نشست منطقه ای کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری
دولت جمهوری اسالمی ایران عطف به ماده  12بیانیه سولو به منظور ایجاد زمینه های تبادل دانش و تجربیات
در ارتباط با بهس��ازی بافت فرس��وده و سکونت گاههای غیررس��می و ایجاد شبکه ای متشکل از نهاد پژوهشی
نهادهای دولتی و جامعه مدنی در بین کشورهای منطقه قصد دارد اولین نشست تخصصی کارگروه مذکور را در
12-14تیر ماه ( 1391تهران) برگزار نماید.
محورهای اجالس بر اساس برنامه اجرایی تهران و سولو به شرح زیر می باشد:
• استانداردسازی شاخص های شناسایی سکونت گاههای نابسامان شهری
• تشکیل بانک اطالعاتی مربوط
• سیاست های کشورهای منطقه برای پیشگیری ساماندهی و بهسازی سکونت گاههای نابسامان شهری
• تجارب کشورها در زمینه برنامه های اجرایی انجام شده در سکونت گاهای نابسامان شهری
• برنامه ریزی تبادل تجربیات ،یافته ها و دانش در چارچوب بازدید از پروژه های س��کونت گاههای نابس��امان
شهری کشورهای منطقه
• شیوه های تامین منابع مالی به منظور بهسازی یافت های نابسامان شهری
• جمعبندی آموخته ها و روش های اجرایی برتر

APMCHUD
برای دریافت اطالعات بیشتر به وب سایت دبیرخانه  www.rsuwg.irمراجعه فرمایید.
در نهایت این اجالس فرصت مناس��بی را برای شناس��ایی شرکای منطقه ای در جهت استمرار فعالیت های کارگروه در سطح
منطقه آسیا – اقیانوسیه ایجاد می کند.

