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بيانيه اولين نشست تخصصی کارگروه بهسازی 
مناطق نابسامان شهری آسيا- اقيانوسيه
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ش سند پیش رو جمع بندی اعضای كمیته علمی از رهنمودها و بیانات ارائه شده در مراسم افتتاحیه، يافته های 
حاصل از مباحث نشست اول با موضوع گزارش ملی كشورها به رياست جناب آقای دكتر سونام تنزين قائم مقام 
وزير مسکن كشور بوتان، نشست دوم با موضوع اهداف ، ماموريتها و ترسیم چشم انداز آتی كارگروه بهسازی 
مناطق نابسامان شهری آسیا و اقیانوسیه به رياست جناب آقای دكتر اسماعیل زاده نماينده هبیتات در ايران و 
رئیس دفتر كاهش سوانح مركز اسکان ملل متحد )هبیتات(، نشست سوم با موضوع استاندارد سازی شاخص 
های شناسايی بافتهای نابسامان به رياست جناب آقای جی . يی گاماگه از كشور سری النکا و نشست چهارم 
با موضوع شیوه های تامین منابع مالی نوسازی و بهسازی به رياست جناب آقای دكتر اسکندر صالح معاون 
وزير مسکن كشور اندونزی بوده كه پس از طرح در كمیته تهیه و تدوين پیش نويس بیانیه مركب از نمايندگان 
كشورهای بوتان، سری النکا، اندونزی و كمیته علمی كارگروه، توسط جناب آقای دكتر آيینی عضو محترم 

هیات مديره شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران قرانت و مورد تايید اعضاء قرار گرفت. 
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      ما نمايندگان دولتهای منطقه آس��یا و اقیانوس��یه در اولین نشس��ت تخصصی كارگروه  منطقه ای بهسازی 
مناطق نابسامان شهری آسیا اقیانوسیه كه از 12 تا 14 تیرماه 1391 )4-2 جوالی 2012( در تهران برگزار شد: 
-  مراتب قدردانی صمیمانه خود را از وزارت راه و شهرسازی )شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 
اي��ران( به نمايندگی از طرف دولت جمهوری اس��المی ايران بخاطر میزبانی اولین نشس��ت تخصصی كارگروه 

بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا اقیانوسیه اعالم می داريم؛

-  با يادآوری بیانیه های دهلی، تهران و سولو،
-  با تاكید بر ضرورت تدوين هر چه س��ريع تر سیاس��تهای راهبردی بهسازی مناطق نابسامان شهری به عنوان 

يك اولويت ملی در سیاستهای توسعه شهری در منطقه آسیا- اقیانوسیه،
-  با تکیه بر لزوم بهره گیری از تجربیات كشورهای  پیشرو منطقه در زمینه بهسازی مناطق نابسامان شهری 

و انتقال چارچوب های تجربه شده به كشورهای ديگر منطقه،
-  با اعالم نیاز به تدوين پروژه های بومی سازی تجربیات كشورهای پیشرو منطقه در بهسازی مناطق نابسامان 

كشورهای متقاضی،
-  با تاكید بیش��تر بر ضرورت بس��یج و هم جهت سازی منابع مالی منطقه ای و بین المللی در بهسازی مناطق 

نابسامان كشورهای متقاضی،
-  با توجه به اهمیت نماگرها و ش��اخص های مورد توافق برای پايش و گزارش دهی جامع در زمینه بهس��ازی 

مناطق نابسامان شهری و ارزيابی اثرگذاری اين اقدامات مطابق بیانیه های تهران و سولو،
-  با توجه به اهمیت ابزار تامین منابع مالی پايدار بعنوان يك ركن اصلی بهسازی مناطق نابسامان شهری،

-  و با آگاهی از چالش ها و فرصت های كنونی در منطقه:

1-   بر ضرورت توسعه تدوين و اجرای سیاست ها و راهبردهای توانمندسازی جوامع و ساكنان در جهت تحقق 
شهر نشینی پايدار تأكید می ورزيم؛

2-  به مسئولین دولت های منطقه توصیه می نمايیم ، ساماندهی سکونت گاه های نابسامان را در نظام برنامه 
ريزی و مديريت ش��هری به رس��میت شناخته و در اولويت های سیاس��ت های اجرايی خود قرار دهند و در اين 

راستا  مناطق نابسامان شهری را به عنوان يك فرصت توسعه شهری تلقی نمائیم،
3-  تشکیل شبکه منطقه ای متشکل از نهادهای دولتی، نهادهای پژوهشی و جوامع مدنی، سازمانهای مبتنی بر 
جوامع و سازمان های غیر دولتی بمنظور ايجاد زمینه های تبادل دانش و تجربیات در ارتباط با بهسازی مناطق 

نابسامان شهری را اعالم نموده،  از كشورهای عضو انتظار داريم شبکه ملی خود را فعال سازند،
4-  با تش��کیل و توس��عه بانك اطالعاتی در حوزه های مختلف مربوط به بهس��ازی مناطق نابس��امان شهری 
آسیا – اقیانوسیه و سیستم های اطالع رسانی ، شبکه های دانش و اطالعات و آموزش بین شهرها و ك�شورها 

از طريق دبیرخانه كارگروه م�وافقت می نمايیم؛
5-   با تاكید بر ضرورت تبادل تجارب و تش��کیل بانك اطالعات در حوزه بهس��ازی مناطق نابس��امان شهری، 
موافقت نموده چارچوب پیش��نهادی دبیرخانه كارگروه، پس از نهايی شدن، مبنای تدوين گزارش های كشورها 

قرار گیرد، 
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6-  توافق می نمايیم در تدوين فهرس��ت منطقه ای شاخص ها مطابق با برنامه زمانبندی توافق شده مشاركت 
فعال نمائیم،

7-  توافق می نمائیم در زمینه روش های ابتکاری تامین منابع مالی پايدار با هماهنگی دبیرخانه كارگروه منطقه 
ای، تجارب، اطالعات و نمونه های موفق خود را مبادله نمائیم،

8-  با توجه به ضرورت تداوم نشست های تخصصی، مقرر گرديد، دومین نشست كارگروه  منطقه ای بهسازی 
مناطق نابسامان شهری در حاشیه اجالس چهارم برای بررسی نهايی نتايج حاصل از نشست اول تشکیل گردد و 
پیشنهاد می شود نشست های بعدی به فاصله حداقل هر شش ماه يکبار در كشورهای داوطلب ترجیحا اعضای 

وقت هیات رئیسه اجالس تشکیل شود،
9-   برنامه اجرايی پیوس��ت كه حاوی ش��یوه های عملیاتی بند های فوق الذكر اس��ت مورد توافق اعضاء قرار 

گرفت. 
10-   از رياس��ت كنونی اجالس وزرای مس��کن و شهرسازی منطقه آسیا � اقیانوسیه درخواست می كنیم كه از 
اجرای بندهای اين بیانیه با همکاری ساير اعضای هیئت رئیسه، دبیرخانه اجالس و دبیرخانه هبیتات ملل متحد 

حمايت نموده و دبیرخانه دهلی نو را موظف به اطالع رسانی به موقع به اعضاء نمايند.




