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نگاهی اجمالي بر اجالس
مجمع جهانی شهري
صادق صادقپوراقدم
کارشناس امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی

برگزاری ششمین اجالس مجمع جهانی شهری از  2-6سپتامبر سالجاری به میزبانی شهر ناپل در كشور ایتالیا
با شعار "آینده شهری" فرصتی داد تا با مرور اجالس های پیشین بعنوان بزرگترین گردهمایی دست اندرکاران,
سیاستگذاران و کارشناســان حوزه های شهری به بررسی دستاوردهای این رویداد بین المللی و تاثیرات آن در
جهت گیری سیاستگذاری های پيش روي شهری بپردازیم.

در همین راســتا اولین اجالس مجمع در تاریخ  29آوریل تا  3ماه مــی  2003در مقر هبیتات در نایروبی ,کنیا
برگزار گردید .نظر به اینکه این اجالس به منزله ایجاد ســنگ بنای این رویداد بین المللی محسوب می شد لذا
موضوعات و اهداف گوناگونی از شناســایی موضوعات جدید تا سهیم شدن در آموخته ها و تبادل بهترین نمونه
های عملکردی و سیاست گذاری و نیز افزایش همکاری و تشریک مساعی میان آژانس های توسعه در اجرای
دســتور کار هبیتات مدنظر قرار گرفت .این اجالس سه محور تمرکززدایی ،همکاری های شهر به شهر و نقش
سازمان های غیر دولتی در حوزه های شهری و شهرنشینی را بعنوان محورهای بحث و گفتگو انتخاب نمود .از
جمله موضوعاتی که در این رویداد به آنها بیشتر پرداخته شد توسعه پایدار شهری و امنیت حق تصرف زمین بود.

این رویداد در دومین دوره در ســپتامبر  2004در بارسلونای اسپانیا برگزار گردید .دراین دوره محورهای بحث و
گفتگو که مباحث اصلی اجالس را تشــکیل مــی داد در دو بخش محورهای بحث و گفتگوی نهادهای همکار
هبیتات شــامل فرهنگ شهری ،واقعیت های شــهری در ارتباط با مباحث سیاست ها و قانون گذاری
ها در راســتای اجرایی نمودن دستور کار هبیتات و اهداف توسعه هزاره ،جامعه داری شهري با پرداختن به
موضوعات توانمندسازی جوامع و جامعیت و رنسانس شهری و موضوع مربوط به تجدید و توسعه شهرها،
و در بخش دوم محورهای بحث و گفتگوی موضوعی اجالس که شامل محورهای زیر بود برگزار گرديد:
1 World Urban Forum

* كارشناس اسكان بشر ،وزارت راه و شهرسازي
2 Commission On Human Settlements
3 Executive Director of United Nations Human Settlements Program
4 Urban Environment Forum
5 International Forum On Urban Poverty
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مجمع جهانی شــهری براساس بند  10قطعنامه شماره  18/5کمیسیون سکونتگاههای انساني سازمان ملل که
طی آن از مدیراجرایی برنامه اســکان بشر ملل متحد خواسته شد با ادغام مجمع محیط زیست شهری با مجمع
بین المللی فقر شــهری و برگزاري یک مجمع جهانی شهری جدید با هدف تقویت و هماهنگی پشتیبانی های
بین المللی از اجرایی شدن دستور کار هبیتات ایجاد گردید .این مجمع گردهمایی فنی و غیرتقنيني می باشد که
در آن کارشناســان ،مسئولین محلی و سایر همکاران هبیتات گرد هم آمده و به تبادل نظر پیرامون موضوعات
شــهری و شهرنشینی می پردازند .در واقع مجمع جهانی شهری بعنوان یک بدنه و سازو کاری مشورتی براي
مدیراجرایی هبیتات عمل می نماید.
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فقر شهری؛ بهبود زندگی ساکنین سکونتگاههای نابسامان و زاغه ها
منابع شهری
پایداری شهری
بالیای شهری و بازسازی

ونکوور کانادا که ســابقه میزبانی اجالس هبیتات  Iرا در ســال  1976در کارنامه خود داشت در سال  2006از
تاریخ  19 -23ژوئن میزبان شرکت کنندگان در سومین اجالس مجمع جهانی شهری بود .در این اجالس که با
موضوع " آینده ما :شهرهای پایدار – تبدیل ایده ها به عمل" برگزار گردید بیش از ده هزار نفر از یکصد کشور
جهان شرکت جستندکه از نکات برجسته و قابل توجه در آن افزایش چشمگیر مشارکت بخش خصوصی بود.
محورهای بحث و گفتگوی این رویداد عبارت بودند از :
 دستیابی به اهداف توسعه هزاره :بهسازی سکونتگاههای نابسامان و زاغه نشینی مشارکت عمومی :رویکرد فراگیر تامین مالی شهری :نوآوری و همکاری ایمنی و امنیت شهری :مسئولیت پذیری تصویر شهرها :برنامه ریزی و مدیریت شهری انرژی :اقدامات محلی ،آثار جهانیاین نشســت در حالی به کار خود پایان داد که شــاهد تغییر جهتی چشــمگیر و بنیادی در رویکرد دولت ها و
مســئولین محلی به مشــارکت با کلیه بازیگران حوزه شــهری در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم ,جوامع و
شهرهای آنها بود .مشارکت بخش عمومی-دولتی واقعیتی نوپدید بود که در این اجالس نمود پیدا کرد.

چهارمین اجالس مجمع جهانی شــهری در حالی در شــهر نانجینگ چین برگزار گردیــد که آثار بحران مالی
بازارهای جهانی کام ً
ال بر فضای نشست های بحث و گفتگو سایه انداخته و اغلب موضوعات متاثر از این پدیده
بود .اجالس چهارم با موضوع "شهرنشــینی هماهنگ  :چالش توسعه سرزمینی متوازن" از  3-6نوامبر  2008و
با محورهای بحث و گفتگوی زیر برگزار گردید:
 توازن سرزمینی در توسعه شهری باالبردن تساوی حقوق اجتماعی و فراگیری ایجاد شهرهایی مولد و با تساوی حقوق ایجاد هماهنگی بین محیط های مصنوع و طبیعی حفظ ریشه های تاریخی و روح شهر شهری برای همه نسل ها6 Urban Governance
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مجمع جهانی شــهری در پنجمین دوره در شــهر ریو دو ژانیروی برزیل برگزار گردید .این رویداد که از  22تا
 26ماه مارس  2010ســازماندهی شــده بود با جذب بیش از  13هزار نفر از  150کشور جهان نشان از تقاضای
روزافزون برای گفتمان جهانی و تبادل آراء ،نظرات و تجربيات پيرامون شهرنشینی را نمایان ساخت.
موضوعات و محورهای زیر در اجالس پنجم مورد بحث و کفتگوی میان کارشناســان و دســت اندرکاران امور
شهری قرار گرفت:
 پیشبرد هدف برخورداری از حقوق شهری؛ کاهش تبعیض در شهرها؛ دسترسی يكسان به سرپناه و خدمات پایه شهری تنوع فرهنگی در شهرها جامعه داری و مشارکت -شهرنشینی پایدار :آماده شدن برای یک محیط شهری در حال تغییر
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و سر انجام آنگونه که در آغاز بدان اشاره گردید ششمین اجالس مجمع جهانی شهری در دسامبر سالجاری در
شهر ناپل در ایتالیا برگزار گردید .این رویداد نیز در برهه ای برگزار شد که اقتصاد ایتالیا نیز متاثر از بحران مالی
حاکم بر اغلب کشورهای اروپایی از کسری بودجه قابل توجه و نیز اتخاذ قوانین ریاضت اقتصادی رنج مي برد
که نمود عینی آن را مي توان در رونق نسبت ًا کم مشارکت در این رویداد نسبت به اجالس پیشین و موضوعات
طرح شــده برای محورهای بحث و گفتگوی اجالس یافت ،موضوعات زیر که دو مقوله توزیع مناسب ثروت و
اشتغال آفرینی از موارد محوری آن بود:
-

تصویر شهر ،برنامه ریزی شهری ،موسسات ،مقررات برای کیفیت بهتر زندگی
عدالت و رفاه :توزیع ثروت
شهرهای مولد :اشتغال آفرینی
جابجایی شهری ,انرژی و محیط زیست
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بررســی فرایند برگزاري اجالس مجمع جهانی شهری از آغاز به کار آن در سال  2003تاکنون و نیز موضوعات
و محورهای مطرح شده که بی تردید در موارد متاخر بدون تاثیرپذيري از مقوله های اقتصادی و اجتماعی روز
جوامع نیز نبوده اســت نشــان می دهد در عصر امروز با روند شتابان شهری شدن و شهرنشینی که در آن طی
سی سال آینده جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه دو برابر شده و از دو میلیارد نفر به چهار میلیارد نفر
خواهد رسید مهمترین چالش فراروی شهري شدن و شهرنشینی پایدار صرف ًا مقوله های فقر شهری و پرداختن
به وضعیت ناگوار سکونتگاههای نابسامان و ساکنین مناطق زاغه نشین نیست که تنها گریبانگیر کشورهای در
حال توســعه باشد ,بلکه مقوله ای است که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر سر آن اتحاد نظر داشته
و چالشی جدی برای همه جوامع بشری محسوب می شود .لذا پایداری و ارتباط نزدیک آن با فقر چالش عمده
فراروی همه شــهرها محسوب مي شود .در اين راســتا فاکتور مهم در پایداری شهری نيز برنامه ریزی جامع و
فراگیر شهری میباشــد كه پيوندي مستقيم اما پيچيده با عناصر و مولفه هاي اجتماعی ,اقتصادی ,فرهنگی... ,
دارد كه نمونه بارز آن را در عرصه تحوالت جهاني بويژه در كشــورهاي اروپايي مي توان يافت .اين امر بيانگر
آن است كه مولفه هاي اقتصادي و مالي امروزه بيش از مولفه هاي ديگر در اين فرايند تاثير گذار مي نمايد .چرا
كه اين فاكتور ها پيوندي ناگسســتني با مقوله هاي مهمتر ديگري در فرايند شهري شدن و شهرنشيني پايدار
نظير اشتغال ،دسترسي يكسان به خدمات شهري و عدالت دارند.
پرواضح است شهرها عمدت ًا محصول سرمایه گذاری بويژه توسط بخش خصوصی هستند .آنگونه که پيشتر نيز
اشاره شد آنچه كه اجالس سوم در ونکوور را از دو اجالس پیشین مجمع جهاني شهري متمایز می سازد ميل و
جهت گیری مباحث و مذاکرات آن به سمت و سوی موضوعات مشارکت خصوصی دولتی و نیز تاکید بر توجه
بيش از پيش به نیازهای زنان و جوانان بعنوان گروههای مولد در جامعه بوده و بر مشاركت آنان در فرايندهاي
تصميم سازي و تصميم گيري تاكيد مي نمايد.
به جرات مي توان اذعان داشــت موج ايجاد شــده در عرصه هاي مرتبط با امور جوانان و زنان و نيز مســائل
اقتصادي در بســتر فرايند شهري شدن نظير آنچه كه در بحران مالي سيطره يافته بر كشورهاي عمدت ًا اروپايي
و نيز تحوالت سياســي اجتماعي خاورميانه و شمال آفريقا شاهد آن هستيم برنامه ريزان حوزه هاي شهري را
به تامل در باز مهندسي در اين امر خطير وا خواهد داشت تا شايد در فرايند شهري شدن و گسترش شهرنشيني
پايدارالجرم پيشــگيري بر درمان پيشــي گيرد ،امري كه عالوه بر مســئولين و مقامات ملي و محلي كشورها،
برنامه اســكان بشر ملل متحد نيز آن را بعنوان چالشــي جدي بويژه در اجالس هبيتات  IIIدر سال  2016در
پيش رو خواهد داشت.
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