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چهارمین اجالس وزرای مسكن و شهرسازی 
کشورهای آسیا - اقیانوسیه

دبیرخانه کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق 
نابسامان شهری  آسیا - اقیانوسیه
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پیشینه
منطقه آســيا - اقيانوســيه كه منزلگاه 60 درصد جامعه بشری است، از منابع انسانی گسترده برخوردار است كه 
حاكی از پتانسيل بيشتر رشد و توسعه است.در عين حال شهر نشينی سريع در منطقه موجب تقويت نقش شهرها 
به مثابه موتور رشد و توسعه است. رشد اقتصادی ، خود اصالحات و نوآوری های گسترده ای را در تحقق اهدافی 
مبنی بر تامين مســکن، زيرساخت و خدمات در كشورهای سراسر منطقه موجب شده است.با وجود اين، فقدان 
وابســتگی مناسب بين توسعه اقتصادی و شهرنشينی، پايداری محيط زيستی، اجتماعی و اقتصادی را در منطقه 
تهديد می كند.در حقيقت، منطقه آسيا - اقيانوسيه كماكان با چالش های مهمی در زمينه شهرنشينی پايدار اعم 

ار فقر و نابرابری،گسترش بی رويه سکونت گاههای غيررسمی و سوانح و باليای طبيعی مواجه است.
اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا - اقيانوسيه با گرد هم آوردن 68 كشور منطقه، چارچوب منحصر 
بــه فــردی را برای مواجهه با اين چالش های منطقه ای از طريق تالش های جمعی و تبادل تجارب و بهترين 

نمونه های عملکردی ارائه كرده است.
اولين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه در دسامبر 2006 در دهلی نو با تاكيد بر توسعه 
پايدار شــهری، پديده هايی چون زاغه نشينی و سکونت گاههای غيررسمی برگزار گرديد.كارگروههای اجالس 
شامل برنامه ريزی ومديريت شهری و روستايی،ساماندهی و نوسازی بافت های نابسامان شهری،تحقق اهداف 
توســعه هزاره در خصوص آب و فاضالب وتامين منابع مالی و شــيوه های تامين مسکن خصوصًا كم درآمدها 

بودند.
دومين اجالس وزرای مســکن و شهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه در می 2008 در تهران با هدف شناساندن 
اقدامات مشخص برای ترويج شهرنشينی پايدار از طريق همراهی رشد با برابری و هويت بود. با توجه به سانحه 
خيز بودن منطقه كارگروه پنجم تحت عنوان-توسعه شهر نشين پايدار با محوريت سوانح- به كارگروهها اضافه 

گرديد.
سومين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه در ژوئن 2010 درسولو برگزار گرديد.اجالس 
ســوم با موضوع » توانمندسازی جوامع برای توسعه شهری پايدار،با تمركز بر روی ارتقاء ظرفيت محلی مطابق 

با تغييرات اقليمی و اقتصاد محلی« برگزار شد.
چهارمين اجالس وزرای مســکن و شهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه در دسامبر  2012 در امان پايتخت كشور 
اردن با شــعار -جوانان و فن آوری اطالعات در توسعه شــهری- پايدار برگزار گرديد. در اين اجالس كارگروه 
های پنجگانه با حضور وزرای مســکن و نمايندگان آنها و نيز نمايندگان برنامه اسکان بشر به شرح زير تشکيل 

گرديدند، برای هر كارگروه يک موضوع با توجه به تم اصلی اجالس در نظر گرفته شده بود:

 كارگروه شماره 1: مديريت و برنامه ريزی شهری و روستايی
 )جوانان و فن آوری اطالعات در مديريت و برنامه ريزی شهری و روستايی(

 كارگروه شماره 2: بهسازی سکونت گاههای غيررسمی
) فرصت های معيشت برای جوانان(

 كارگروه شماره 3: تحقق اهداف هزاره در زمينه آب و فاضالب 
)جوانان و تحقق اهداف هزاره در زمينه آب و فاضالب(

 كارگروه شماره 4: تامين مالی مسکن پايدار
) فرصت هايی برای تامين مالی توسعه تحت راهبری جوانان(
 كارگروه شماره 5: توسعه شهری با تمركز بر باليای طبيعی

) جوانان و تغيير دهندگان شهر برای شهرهای مرفه(
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مراسم افتتاحیه
مراسم افتتاحيه با پخش سرود ملی اردن آغاز گرديد.

سپس مقامات ذيل به ايراد سخنرانی پرداختند:
- هماهنگ كننده ارشد آپامچود )آقای سوشيل كومار(

- رئيس هيات رئيسه اجالس سوم آپامچود)آقای سانيو سفير 
اندونزی(

- وزير مسکن و خدمات عمومی )آقای يحيی الکسبی( 
- دبير اجرايی هبيتات)آقای جوان كلوس(
- نخست وزير اردن)آقای عبداهلل النسور(

درنشست عمومی جلسات زير برگزار گرديد:

موضوعات سازمانی
درجلسه مذكور ابتدا هماهنگ كننده ارشد آپامچود گزارشی از فعاليت های هيات رئيسه سومين اجالس وزرای 
مســکن و شهرسازی كشورهای منطقه آسيا - اقيانوسيه ارائه نمودند .سپس رئيس،معاون رئيس/گزارشگر و ... 
انتخاب شدند.در ادامه ساماندهی گروه های كاری صورت پذيرفت و روسای كارگروههای اجالس )شماره يک 
جمهوری هندوستان، شماره دو جمهوری اسالمی  ايران ،شماره سه هبيتات، شماره چهار جمهوری كره ، شماره 

پنج جمهوری اندونزی(به ارائه گزارش اقدامات صورت پذيرفته از اجالس سوم در سولو تا كنون پرداختند.

گزارش اقدامات صورت گرفته از سولو تا کنون توسط رئیس کارگروه بهسازی مناطق 
نابسامان شهری 

آقای مهندس مجید کیان پور

نخســت مراتب خرســندی خود را در چهارمين اجالس وزرای مسکن 
و شهرســازی آسيا - اقيانوســيه اعالم و از زحمات و تالش كليه دست 

اندركاران برنامه ريزی، مديريت و اجرائی اين اجالس تشکر می كنم.
پيامدهای شهرنشينی شــتابان بويژه در كشورهای در حال توسعه، بروز 
و افزايش فقر شهری و متناســب با ظهور و گسترش سکونت گاههای 
نابســامان با حداقل امکانات، خدمات و زير ســاخت های شهری بوده 

است.
افت منزلت اقتصادی و اجتماعی اينگونه ســکونت گاهها، نابســامانی 
كاركردی و كالبدی به همراه افت بســيار شــديد كيفيت محيط شهری 
نيز از مســايل و مشــکالت عمده گريبانگر اغلب شهرهای كشورهای 
آســيا - اقيانوســيه می باشد. از سوی ديگر، تســلط نظام برنامه ريزی 

كالبدی كه عمدتًا متاثر از تفکرات مدرنيزم اســت، نيروی بازار زمين و مستغالت و جريان های معماری مرتبط، 
بتدريج تمركز توجه را از مفهوم شهر و فضای شهری بعنوان بستر تجلی تعامالت اجتماعی دور ساخته است.در 
مواجهه با مسايل فوق ، جمهوری اسالمی ايران طی دهه های اخير توجه ويژه ای به رفع فقر و برقراری عدالت 

اجتماعی در برنامه های توسعه خود داشته است.

در اين راســتا با توجه به اهميت خطير بهســازی مناطق نابسامان شــهری كه عرصه ظهور فقر شهری اند و 
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همچنين مصوبه اجالس دوم وزرای مســکن و شهرسازی كشورهای آسيا - اقيانوسيه كه ميزبانی آن را دولت 
جمهوری اســالمی ايران بر عهده داشــت و بيانيه اجالس سوم كه در ســولوی اندونزی برگزار گرديد، دولت 
جمهوری اسالمی ايران نهايت تالش و مساعی خود را در هدايت كارگروه تخصصی بهسازی مناطق نابسامان 
شــهری آسيا - اقيانوسيه در اين حوزه و انجام اقدامات و هماهنگی های الزم را در خصوص اجرايی شدن اين 
موضوع وفق توصيه های مندرج در اسناد اجالس تهران و سولو به عمل آورده است.در حال حاضر شركت مادر 
تخصصی مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران به نمايندگی از وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری 

اسالمی ايران  عهده دار اين كارگروه می باشد.

اهم اقدامات انجام شده توسط اين كارگروه به شرح ذيل می باشد:

  تشکيل دبيرخانه دائمی كارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری آسيا - اقيانوسيه
  تاكيد بر محورهای فعاليت كارگروه و دبيرخانه در اجالس ســوم كه در تاريخ 3 الی 5 تيرماه 1389 در شهر 

سولو اندونزی برگزار گرديد.
  لحاظ نمودن محورهای فعاليت كارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری در اسناد بيست و سومين نشست 

شورای حکام هبيتات در تاريخ 22 الی 26 فروردين ماه 1390 در شهر نايروبی كشور كنيا
  تشکيل كميته علمی كارگروه با حضور برجسته ترين اساتيد و كارشناسان ايران 

  راه اندازی وب سايت كارگروه و دعوت از كشورهای منطقه جهت عضويت مجازی در كميته علمی
  برگزاری اولين نشســت تخصصی كارگروه با شعار توانمندسازی، توسعه محله ای و همراهی رشد با هويت 
و عدالت كليد بهســازی مناطق نابسامان شهری در تاريخ 12 الی 14 تير ماه 1391 در تهران با تصويب هيأت 

محترم وزيران دولت جمهوری اسالمی ايران 
  اســتاندارد سازی شاخص های شناخت ســکونت گاههای نابسامان شهری در سطح كشورهای منطقه و به 

تصويب رساندن آن در جلسه اول كارگروه در تهران
  برنامه ريزی به منظور گســترش فعاليت های كارگروه بصورت شــبکه ای و ورود تشکل های غيردولتی و 

دانشگاهی
  ارائه نتايج و دستاوردهای نشست اول در هيات رئيسه اجالس سوم  همزمان با مجمع جهانی شهری - ناپل 

ايتاليا و ارسال به تمامی كارگروه منطقه ای 
  برنامه ريزی برای برگزاری نشســت دوم كارگروه همزمان با اجالس چهارم وزرای مســکن و شهرســازی 

آسيا - اقيانوسيه  كه قدمی مهم در نهادينه كردن و استمرار فعاليت های كارگروه می باشد.
  از همه عزيران دعوت می گردد در نشست دوم اين كارگروه كه امروز بعداز ظهر همزمان با اجالس چهارم 
و در قالب نشســت های تخصصی پيرامون ارائه گزارش ملی كشــورها در راستای شعار اجالس " جوانان" می 

باشد حضور بهم رسانند.
ضمن اعالم مراتب ســپاس و قدردانی مجدد از همکاری صميمانه كشــور پادشاهی اردن هاشمی در برگزاری 
دومين نشســت، از ساير كشورها ی ارجمند تقاضا می شود مراتب تمايل خود را برای برگزاری سومين نشست 

كارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری آسيا - اقيانوسيه در سال آتی به دبيرخانه اعالم فرمايند.
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در قالب پنج كار گروه به طور همزمان موارد زير مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند:

کارگروه اول مدیریت و برنامه ریزی شهری و روستایی با تمرکز بر:
- ارتباط و تاثير جوانان و فن آوری اطالعات در مديريت و برنامه ريزی شهری و روستايی

- جوانان و فن آوری های پيشرفته برای حاكميت و برنامه ريزی
- جوانان و مشاركت مدنی/سياسی

کارگروه دوم بهسازی سكونت گاههای نابسامان شهری با تمرکز بر:
- تکاپوی جوانان برای فضای شهری در سکونت گاههای رسمی و غيررسمی

- جوانان و فعاليت های داوطلبانه
- اهميت و تاثير فرصت های جمعيتی

- مسکن برای جوانان در سکونت گاههای غيررسمی
- حفظ و ماندگاری جوانان در سکونت گاههای غيررسمی

کارگروه سوم تحقق اهداف هزاره در زمینه آب و فاضالب با تمرکز بر:
- جوانان و تحقق اهداف هزاره در زمينه آب و فاضالب

كارگروه چهارم تامين مالی مسکن پايدار با تمركز بر:
- ارتباط و تاثير جوانان و فن آوری اطالعات در راهکارهای مســکن متناســب با استطاعت مالی خانوار، از نظر 

اقتصادی پايدار و سازگار با محيط زيست
- مباحث اشتغال و اشتغال پذيری جوانان با نگاه ويژه جنسيتی )زنان(

- ناديده گرفتن جوانان )رفاه جوانان، بيکاری جوانان، جابه جايی جوانان، اشتغالزايی و ...(
كارگروه پنجم توسعه شهری با تمركز بر باليايی طبيعی با تمركز بر:

- جوانان و فن آوری اطالعات بعنوان موتورهای محرک تغيير برای راهکارهای سبز برای توسعه شهری پايدار
- جوانان بعنوان عامالن تغيير در شــهر جهت به حداقل رساندن مشکالتی از قبيل جنايات شهری، جمع آوری 

پسماندهای جامد، سبز نمودن فضای شهر و ...
- اطالعات انرژی و محيط زيست بعنوان ابزارهايی برای شهرنشينی پايدار
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تصاویری از جلسات کارگروهها
         
         

   

متن سخنراني جناب آقاي مهندس علي نيکزاد
وزير محترم راه و شهرسازي جمهوري اسالمي ايران و

عضو هيات رئيسه  اجالس وزاري مسکن و شهرسازي منطقه آسيا - اقيانوسيه 
در جلسه وزرا و متخصصان عالي رتبه اجالس چهارم

 اينجانب از اينکه امروز در شهر امان در ميان اين جمع 
محترم براي برگزاري چهارمين كنفرانس وزراي مسکن 
و شهرسازي آســيا و اقيانوسيه حضور يافته ام، خرسند 
مي باشم. برگزاری چهارمين نشست نشاندهنده پاسخ 
مثبت كشــورهای عضو به اين رويداد مهم است كه با 
حضور فعالشــان در اين اجالس آن را به اثبات رسانده 
اند.به عنوان وزير راه و شهرســازی جمهوری اسالمی 
ايران و عضو هيات رئيســه اجالس وزرای مســکن و 
شهرسازی آســيا - اقيانوسيه مراتب خوشوقتی خود را 
اعالم و از دســت اندركاران برگــزاری اين گردهمايی 

عظيم تشکر  می كنم. 
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در ابتدا می بايست از زحمات و تالش های وزير محترم خدمات عمومی جمهوری اندونزی جناب آقای دی جی 
كيرامانتو و همکارانشــان در ميزبانی سومين اجالس وزرای مســکن و شهرسازی آسيا و اقيانوسيه تشکر كرده 
برای وزير محترم  مســکن و امور عمومي پادشاهي اردن هاشمي جناب آقاي يحيي الکسبي آرزوی موفقيت و 

تعالی در اجالس چهارم را دارم. 

همچنين مايلم مراتب تشــکر خود را از برنامه اســکان بشر ملل متحد و به ويژه جناب آقای دكتر جوان كلوس 
مدير محترم اجرايی هبيتات ملل متحد و همراهان ايشــان كه همواره از بدو تأســيس در كليه برنامه های اين 

اجالس همکاری مستمر داشته و رهنمون های خود را ارائه داده اند، تشکر و قدردانی خود را ابراز دارم. 

عالیجنابان و مقامات عالي محترم، 
حضور شــما، براستي، نشان دهنده اهميت و توجه كشور شما به موضوعات مطروحه در اين اجالس با تاكيد بر 
جوانان و نقش جمعی است كه ما براي توسعه پايدار در بخش مسکن و شهرسازي در منطقه بدان نيازمنديم. 

توســعه پايدار شهري به عنوان هدف عاليه و فراگير در زمينه اســکان بشر مستلزم اتخاذ سياست هاي پايدار و 
فراگير و  چند جانبه با عنايت به محدوديت منابع طبيعي براي شهرها و حفظ كرامت و ارزش هاي انسانهاست. 
اينجانب يقين دارم كه ما  در كنار يکديگر،  هم انديشــي مفيد و ثمر بخشي خواهيم داشت و مي توانيم تجارب 

خود را در زمينه توسعه پايدار در موضوعات مختلف بويژه در زمينه اسکان بشر در اختيار يکديگر قرار دهيم.

عالیجنابان،خانم ها و آقایان:
در قرن بيســت و يکم، شهرها شايسته ی توجه بيشتری نسبت به همه اعصار گذشته اند. پيش بينی شده است 
كه تا 50 ســال آينده دو ســوم جمعيت دنيا در شهرها زندگی كنند. شهر ها بستر تجلی فرهنگ و تمدن بشري 
و زيســت گاه هايی ســازمان يافته اند كه عرصه فعاليت های انسانی را شکل می دهند. اين در حالي است كه 
شهرنشــينی شتابان، تغييرات و جابجائی های جمعيتی، گســترش بی رويه و افقی شهرها و تحميل ايده های 
اقتدارگرايانه در چارچوب برنامه ريزی های كالبدی، بروز جنگ های تحميلی و اعمال فشار و تبعيض ها از يک 
ســو و رخ داد ســوانح غير مترقبه طبيعی و تغييرات اقليمی از سوی ديگر، شهر ها را با مسايل بی شماری رو به 
رو ســاخته است. علی رغم تالش های سياستگذاران، برنامه ريزان و مديران توسعه شهری، روند تنزل كيفيت 

زندگی در شهرها رو به افزايش است. 

متخصصان بر اين باورند كه در اولويت قرار نگرفتن جنبه های انســانی توســعه،  تاكيد بر ابعاد كمی صرف در 
فرايند برنامه ريزی، عدم توجه به شان و منزلت و نقش مردم در فرايند سياست گذاری، برنامه ريزی و مديريت 
شــهری از علل اصلی كاهش منزلت فضايی، كاركردی و اجتماعی شهرهاســت. دست يابی به توسعه پايدار در 
همه ابعاد و مقياس های توســعه مستلزم برخورداری از رويکردی انسان محور در  برنامه ها و سياستهای توسعه 
شــهری است. امروزه، جلوه هاي پيشــرفت و فقر در كنار هم جلب نظر مي كند كه اين براي آينده شهري مضر 
اســت و نهاد بشــري را تضعيف نموده، تنش و عدم كارآيي مناسب را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه پايه و 

اساس پيشرفت را سست خواهد نمود.
نبود عدالت و نابرابری ها در ســطوح و ابعاد مختلف، بی توجهی به ريشــه ها و تضعيف فرهنگ بومی از طريق 
اشــاعه غرب گرايی، عدم توجه به كنترل آاليندهای محيطی توسط كشورهای صنعتی و مصرف منابع و انرژی 
تجديــد ناپذير به عنوان بزرگترين منتشــركننده گازهــای گلخانه ای، تحميل جنگ های ناخواســته و غارت 
سرمايه های ملی كشورها و اعمال تحريم ها به منظور جلوگيری از توسعه و پيشرفت كشورها و ايجاد محروميت 
برای مردم كشــورها همگی باعث بروز فقر و بی عدالتی شــديد و بروز صورتهايی گوناگون محروميت و انزوا و 

نيز مشکالت زيست محيطي شده است.
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بر اساس گزارش های ســازمان های بين المللی، جمعيت جهان در دو سده اخير افزايش چشمگيری يافته است. 
بطوری  كه در حال حاضر رشــد جمعيت در بسياری از كشــورهای درحال توسعه بيش از رشد اقتصادی است. 
مطالعات اخير نشــان داده اند كه افزايش يک درصد رشــد نيروی كار، نيازمند ســه درصد رشد اقتصادی است. 
كشــورهای درحال توســعه هنوز از نرخ رشد جمعيت بسيار بااليی برخوردار می باشــند و بسياری از نماگرهای 

اقتصادی در بسياری كشورهای درحال توسعه در چند سال اخير رشد منفی داشته اند. 
حدود 18 درصد از جمعيت جهان يا تقريبا حدود 1.2 ميليارد نفر از جمعيت دنيا جز افراد جوان هســتند، اكثريت 
اين جمعيت جوان، حدود 87 درصد در كشــورهای در حال توسعه زندگی می كنند وجود جمعيت جوان در كنار 
پايين بودن ســطح تکنولوژي، پايين بودن امنيت شغلي، كمبود سرپناه و مسکن، باال رفتن سن ازدواج و پايين 
آمدن سن اعتياد و فساد، عدم تضمين آينده اقتصادي و بسياري مشکالت ديگر مي تواند فرصت هاي تهديدزايي 
بــراي اين جمعيت ايجــاد كنند؛ اين جمعيت با انرژي و تحرک درفضاهای نابســامان شــهری مي تواند منبع 

مشکالت زيادي باشد كه بعضًا شاهد برخي از آنها بوده ايم. 
اصواًل هدف تمام برنامه ريزيها و سياست گذاری ها در هر كشور دست يافتن به توسعه است و اين توسعه حاصل 
نمی شــود مگر با شــناخت جمعيت و ويژگی ها و نيازهای آن.در اين ميان پرداختن به خصوصيات جمعيتي قشر 
جوان و بررسي مسايل مرتبط به آن، جنبه هاي ديگري از مشکالت و مسايل را روشن مي كند كه در كنار اهميت 

فوق العاده اين قشر هم در سازندگي و هم در مشکل زايي در جامعه، مي توانند مثمرثمر  باشند.
بنابراين افزايش جمعيت جوان و تالش سياسی اجتماعی كشورهای فقير برای دستيابی به حداقل استانداردهای 
معيشتی از يک طرف و محدوديت منابع زيرزمينی و ناكارآمدی فناوری های موجود در تأمين نياز غذايی جمعيت 
روبه تزايد جهان، در عرصه های كاشت، داشت و برداشت از طرف ديگر و همچنين تخريب گسترده منابع زيست 

محيطی ناشی از برداشت منابع طبيعی، جهان را با چالش عظيمی روبرو ساخته است.
ما در جمهوری اســالمی ايران به رغم تمام تحريم هاي ظالمانه و فشارهای خارجی از سوی ليبرال دموكراسی 
غرب موفق شــده ايم به تدريج بطور صددرصد به اهداف توســعه هزاره دســت يابيم. ما حتی از اين پا را فراتر 
گذاشته و با تصويب قوانين تسهيل كننده توليد مسکن مانند قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن 
و قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي نابسامان شهري و ايجاد شوراي فرابخشي در سطح ملي 
به رياســت رئيس محترم جمهوري و در ســطح محلي به رياست استانداران به منظور هم افزايي تمام توان ها و 
وحدت رويه تمامي دســتگاهها اقدام نمائيم و با تخصيص مستقيم و رايگان زمين و منابع ارزان قيمت مالی در 
قالب طرح مســکن مهر سعی شده است يک بار و برای هميشــه با افزايش، توسعه، ارزان سازی، توزيع منابع، 

امکان دسترسي به مسکن مناسب و در استطاعت گروههاي كم درآمد و جوان بطور چشمگيري افزايش يابد.
جمهوري اسالمي ايران بر اســاس دستورات اسالم و رهنمودهای رهبري فقيد انقالب اسالمي و با حمايتهاي 
رهبري معظم انقالب اسالمي و رياست محترم جمهوري امروز مفتخر است در راستای طرح مسکن مهر ، مردم 

كم درآمد را به روش هاي مختلف صاحبخانه نمايد.
درجمهوری اســالمی ايران درعرض پنج ســال از ســال 2006 تا 2011 به ميزان 5/8 ميليون واحد شــهری 
وروســتايی توسط دولت وبخش خصوصی توليد شده است .اين امر سبب شده است در جمهوري اسالمي ايران 
آمار واحدهاي مســکوني از تعداد خانوار پيشــی گرفته و به لطف پروردگار امروزه در كشــور نسبت تعداد واحد 

مسکونی خانواربه1/01 رسيده است.
 ليکن ازآنجا كه 60درصد جمعيت كشور درسن كمتر از30سال قراردارند،الزم است ساليانه بيش از يک ميليون 
واحد مســکونی جديد ساخته شود كه درقالب طرح مسکن مهر احداث تعداد 4 ميليون120 هزار واحد مسکونی 
توســط دولت در نقاط شــهري و روستايي كشور برنامه ريزي  و در دســتور كار قرار گرفته كه تاكنون در نقاط 
شهري وروستايی  تعداد1ميليون وهفتصدو شصت هزار واحد تکميل و به خانوارهاي متقاضي واگذار شده است 
. همچنين تعداد 1/5 ميليون واحد دردستور كار سال 2012 و860 هزار واحد نيز در برنامه سال 2013 قراردارد .
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اجرای طرح عظيم مســکن مهر دســتاوردهای بزرگی درحوزه اقتصادی و شهرسازی جمهوری اسالمی ايران 
داشته است.ارتقاء كرامت انسانی وتکريم نهاد خانواده ، بهبود عدالت دسترسی به سرپناه، اصالح الگوی مصرف 
زمين شهری وارتقا ء كيفيت زندگی شهری ناشی از بهبود سرانه های شهری ، چشم نوازی سيمای پروژه های 
احداثی، بهبود تراكم خانوار در واحد مسکونی ،گسترش انبوه سازی وتوسعه صنعتی سازی از جمله آثار اجتماعی 
وشهرسازی اين طرح محسوب شده وبه لحاظ ابعاد وحجم بسيار بزرگ اين طرح درحوزه اقتصاد مقاومتی كشور 
باعث افزايش توليد ملی،حفظ وبهبود روند رشد اقتصادی،ايجاد اشتغال قابل توجه وكنترل وثبات قيمت مسکن 

وتورم سطح عمومی قيمت ها شده است.
برای دســت يابی به مزيت های نســبی سياست توسعه درونزای شــهری وتقويت معماری انديشمند ايرانی - 
اســالمی احيا ،بهسازی ونوســازی 72 هزار هکتار از بافت هاي فرسوده شهري با جمعيتي در حدود 10 ميليون 
نفر در دســتور كار دولت قرار دارد تا  با توجه به شــرايط زلزله خيزي كشورمان، از بروز تلفات جاني سنگين با 
احياء بافتهاي فرسوده جلوگيري نماييم. عالوه بر تهيه طرح بهسازی ونوسازی برای 55 هزار هکتار وتسهيالت 
بانکي كم بهره در اختيار ساكنين اين مناطق نيز بدون محدوديت قرار مي گيردو تاكنون بيش از 600 هزار واحد 

در اين مناطق نوسازی احداث شده اند.
درحوزه ساماندهی وتوانمندسازی ســکونتگاههای غيررسمی تاكنون برای 67 شهر برنامه وطرح توانمندسازی 
وســاماندهی تهيه شده وبا مشاركت تمامی دستگاههای مسئول درســطح ملی ومحلی تا كنون قريب به 400 
پروژه توانمندســازی درحوزه تامين خدمات وارتقاء سرانه های شــهری تا سطح متوسط شهر اصلی وهمچنين 
توانمندســازی اقتصادی - اجتماعی ســاكنان در18 شهر بزرگ كشور صورت پذيرفته و  اخيراً تجربيات خود در 
اين زمينه و به خصوص در زمينه ارتقاء وضعيت زندگی در مناطق إســکان غير رســمی را در اختيار كشورهای 

آسيا و اقيانوسيه )آپامچود( قرار داديم. 
همچنين همانگونه كه عليرغم مخالفتهای آمريکا و اتحاديه اروپا در اســتانبول 1+5 موفق شــديم تا به عنوان 
رييس گروه 77 در آن مقطع، دنيا را متقاعد كنيم كه مركز اسکان بشر بايد به يک برنامه ارتقاء يابد، هم اكنون 
معتقديم برنامه اســکان بشر نيز با انتقال به دستور كار شهری می تواند مجال بهتر برای ارائه انديشه های ناب 

و متعالی فراهم كند.
اينجانب مطمئن هســتم كه تالش مجدانه و هم انديشي گروه هاي كاري می تواند اهداف برنامه های اجرايی 
هند،  تهران و ســولو را محقق نموده و به تدوين برنامه عملياتی و راهبردی منجر شــود كه اجالس به عنوان 

بخشي از بيانيه امان در 12 دسامبر 2012 در بخش نشست وزرا به تصويب خواهد رسانيد. 
          

 اميدوارم جلسات هم انديشي با موفقيت برگزار شوند. با آرزوی برگزاری نشست های موفق بحث و تبادل نظر.
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مراسم اختتامیه
ابتدا آقاي يحيی الکسبی،رئيس كميته برگزاري و  وزير مسکن و خدمات عمومی كشور پادشاهی اردن هاشمی 
از حضور شــركت كنندگان در اجالس تشکر كرد ســپس آقای جوان كلوس دبير اجرايی يو ان هبيتات به ايراد 
سخنرانی پرداخت .در ادامه ميزبان اجالس پنجم وزرای مسکن و شهرسازی كشورهای منطقه آسيا - اقيانوسيه 
به ايراد ســخنرانی پرداخت.در پايان، مراسم با اهدا جوايز پايان پذيرفت.كشورهای عضو چهارمين هيات رئيسه 

اجالس عبارتند از اردن، اندونزی، عراق، هند، كره جنوبی، مالديو و ساموا می باشد.
               

دستاوردهای اجالس اردن 
- عضويت مجدد جمهوری اسالمی ايران در هيأت رئيسه اجالس

- اثر گذاری بر تدوين بيانيه اجالس

بیانیه امان
چهارمین اجالس وزرای مسكن و شهرسازی کشورهای منطقه آسیا - اقیانوسیه

10 الی12 دسامبر 2012
ما وزرای مسئول مسکن و شهرسازی منطقه آسيا - اقيانوسيه از تاريخ 10 الی 12 دسامبر 2012 )20الی 22 آذر 
1391( در امان، اردن گرد هم آمده ايم تا به بررسی چالش های مسکن و شهرنشينی در منطقه آسيا - اقيانوسيه 

بپردازيم.
نهايت سپاس و قدردانی خود را به حضور دولت پادشاهی اردن هاشمی برای ترتيبات عالی در برگزاری چهارمين 
اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا - اقيانوسيه و همچنين مردم پادشاهی اردن هاشمی بويژه شهر 

امان برای مهمان نوازی گرمشان ابراز می داريم.
مراتب قدردانی صميمانه خود را از دولت جمهوری اندونزی بخاطر ميزبانی ســومين اجالس وزرای مســکن و 

شهرسازی منطقه آسيا - اقيانوسيه و رياست دائمی و بی وقفه هيات رئيسه اجالس اعالم می داريم.
قدردانی خود را از مدير اجرايی يو ان هبيتات برای حمايت مســتمر مركز اســکان بشر هبيتات ، از زمان ايجاد 

آپامچود ابراز می داريم.
با سپاس و قدردانی از حمايت مستمر دولت هند، بويژه وزارت مسکن و فقرزدايی شهری برای ميزبانی دبيرخانه 

دائمی در دهلی نو.
با توجه و قدردانی از پيشرفت آپامچود از زمان تاسيس آن در ارائه خدمات به عنوان يک پلت فرم برای مشاوره 

و وسيله ای برای همکاری در پرورش توسعه شهری پايدار در منطقه.
تاكيــد مجدد بر عزم خود برای تحقق بخشــيدن به اهداف و مقاصد آپامچــود به صورت بارز در بيانيه دهلی و 

تعهدات مورد توافق پس از آن در تهران جمهوری اسالمی ايران و سولو جمهوری اندونزی؛
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با نگاه به پتانسيل پويا جوانان در سراسر منطقه به لحاظ تسلط جمعيتی خود در شهرهای ما، و نقش بالقوه خود 
در توسعه اجتماعی و اقتصادی، افزايش تعامل خود در اداره امور جوامع ما،شهرها و ملت ها و همچنين اهميت 

حياتی آنها در تضمين توسعه پايدار منطقه ما؛
با به رســميت شــناختن همراه با افتخار و غرور نقش رهبری منطقه ما در به عهده گرفتن پيشــرفت فناوری 
اطالعات و ارتباطات در ســطح جهانی و همچنين افزايش اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق 

شهری، روستايی و توسعه محلی؛
همچنين با به رسميت شناختن نقشی كه شهرها در پيشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات بازی می كنند و راهی 
كه مهارت اســت، تخصص و خالقيت جوانان در منطقه به عنوان عوامل قدرتمند در تغيير جهت مركز فناوری 

اطالعات و ارتباطات در منطقه آسيا - اقيانوسيه؛
با قدردانی از ارائه تجارب مثبت در بخش های مختلف اين منطقه در اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
در فراهم نمودن معيشت، بهبود خدمات، مشاركت در برنامه ريزی، ترويج شفافيت و مسئوليت پذيری و به طور 

كلی ترويج نقش جوانان در توسعه محلی و ملی؛
با يادآوری پويايی جوانان ما در سطح محلی و ملی و پتانسيل فناوری اطالعات و ارتباطات مورد نياز كه به طور 

كامل و بهينه مورد استفاده قرار بگيرند؛
با آگاهی از چالش های بيکاری، نااميدی، دسترســی نابرابر به منابع و تضعيف پتانسيل جوانان در منطقه، بويژه 

كسانی كه در مراكز شهری قرار دارند؛
با اســتقبال از گزارش جوانان هبيتات 2013/2012 كه توصيه می كند بر نقش بين مهارت آموزش و پرورش و 

نيازهای بازاركار از طريق آموزش های فنی وحرفه ای و مشاركت بخش خصوصی؛
با قدردانی از فرصت ه، ما به عنوان وزرای مسکن شهرسازی و اذعان به ثقل چالش جوانان و همچنين پتانسيل 

فناوری اطالعات و ارتباطات در سرعت بخشيدن به توسعه پايدار شهری در منطقه تصميم گرفته می شود:

1- توسعه سياست ملی شهری در جاهايی كه وجود ندارد و با مرور مجدد آنها به منظور ارتقاء مشاركت جوانان 
در تصميم گيری،فعاليت های داوطلبانه ، توسعه مهارت ،ايجاد اشتغال و توسعه كارآفرينی

2- با فراخواندن وزارتخانه ها مرتبط برای انجام ظرفيت ســازی در نهادهای خود برای پاسخگويی به نيازهای 
در حال تغيير با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سطوح ملی و محلی

3- با تشويق بسيج منابع به نفع مقامات محلی و شهرداری ها، برای دستيابی به اهداف بيانيه
4- راه انــدازی كميته بين وزرا و وزارت خانه های مرتبط مشــغول به كار در جهت اجرای برنامه های جوانان 

مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات ،مسکن و شهرسازی؛
5- با تشويق مدير اجرايی هبيتات برای به اشتراک گذاردن تخصص و موفقيت های برنامه اسکان بشر سازمان 
ملل متحد در اين منطقه با جوانان شهری با هدف افزايش مشاركت قابل توجه جوانان در توسعه شهری پايدار 

در منطقه آسيا - اقيانوسيه
6- توافق برای جمع آوری 10000 دالر از هر عضو برای كمک ســاليانه به آپامچود ،با اين وجود كشــورهای 
عضو به كمک با مقادير باالتر تشويق می گردند.مطلوب است اگر كشورهای عضو شروع به كمک نمايند.برای 
كمک ساير كشورها به هرحال در اجالس بعدی وزرای مسکن و شهرسازی كشورهای منطقه آسيا - اقيانوسيه 

در جمهوری كره در سال 2014 بحث و گفتگو می گردد.
7- موافقت با تجهيز دبيرخانه آپامچود با استفاده از منابع انسانی كافی، برای اجرايی نمودن برنامه اجرايی توافق 

شده دراجالس و پايداری طوالنی مدت آپامچود
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8- تعهد به حضور فعال و تعامل با بيســت و چهارمين نشســت شــورای حکام هبيتات و حمايت از قطعنامه 
جوانان،همچنين حضور فعال در هفتمين نشست مجمع جهانی شهری و روز اسکان بشر و دستور كار توسعه كار 

2015 و آماده برای هبيتات 3 در 2016
9- ما وزرای منطقه آسيا - اقيانوسيه به شدت محکوم می كنيم افزايش خشونت و اقدامات تروريستی كه منجر 
به آورارگی مردم در سراســر منطقه ،و از كشــورها  و گروههای پشت اين فجايع می خواهيم كه حق مردم اين 
منطقه را در بازگشــت به خانه و زادگاه خود به رسميت بشناســند.در اين راستا ما از تمام اعضای سازمان ملل 
متحد می خواهيم حق قانونی مالکيت سرزمين آنان را به رسميت بشناسند و دستيابی به زمين های غيرقانونی  

و جا به جايی داخلی و خارجی مردم در هر نقطه را محکوم نمايند.
10-  از سازمانها ی بين المللی به ويژه سازمان ملل متحد و يو ان هبيتات می خواهيم به شدت ماموريت خود 
را در دفاع از حقوق اين قربانيان و بازســازی شهرها و خانه های آنان ادامه دهند.و همچنين تامين سرپناه برای 

مناطق شهری و روستاييی كم امتياز در منطقه آسيا - اقيانوسيه را اولويت اصلی خود قرار دهند.
11- تشــويق كشــورهای عضو برای پذيرش مســئوليت كارگروه شــماره 3 و موافقت با ادامه فعاليت های 

كارگروههای ديگر به شرح زير:

- كارگروه شــماره 1: مديريت و برنامه ريزی شهری و روســتايی با محور فرعی جوانان و فن آوری اطالعات 
جمهوری هند

- كارگروه شــماره 2: بهسازی سکونت گاههای غيررسمی با محور فرعی  فرصت های معيشت برای جوانان- 
جمهوری اسالمی ايران

- كارگروه شماره 3: ارائه خدمات پايه  با محور فرعی  درگيری جوانان و استفاده از آن در خدمات شهری پايه
- كارگروه شــماره 4: تامين مالی مســکن پايدار با محور فرعی  فرصت هايی برای تامين مالی توســعه تحت 

راهبری جوانان- جمهوری كره
- كارگروه شماره 5: توسعه شهری با تمركز بر باليای طبيعی و تغييرات آب و هوايی با محور فرعی  جوانان و 

تغيير دهندگان شهر برای شهرهای مرفه- جمهوری اندونزی
12- تركيب هيئت رئيســه چهارم اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا - اقيانوسيه را كه متشکل از 

وزرای كشورهای ذيل هستند، تاييد و تصويب می كنيم:
الف( پادشاهی اردن هاشمی

ب( جمهوری اندونزی
ج(جمهوری اسالمی  ايران 

د( جمهوری هندوستان
ه( جمهوری عراق
و( جمهوری كره

ز( جمهوری مالديو
ی( دولت مستقل ساموا

13-  از رياســت كنونی اجالس وزرای مســکن و شهرسازی منطقه آســياـ  اقيانوسيه درخواست می كنيم كه 
اجرای بندهای اين بيانيه را با همکاری ســاير اعضای هيئت رئيســه، دبيرخانه اجالس و دبيرخانه هبيتات ملل 

متحد تضمين نمايند و انتظار داريم اطالع رسانی به اعضاء را به روز انجام دهند؛
14- از پيشنهاد دولت جمهوری كره مبنی بر تقبل ميزبانی پنجمين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه 

آسيا- اقيانوسيه در سال 2014 استقبال می كنيم؛
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برنامه اجرايی امان
چهارمين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی كشورهای منطقه آسيا - اقيانوسيه

پادشاهی اردن هاشمی-10 الی12 دسامبر 2012
مقدمه

ماوزرا مســکن و شهرسازی منطقه آسيا-اقيانوسيه درنشســت امان،درمورد بيانيه ی امان مبنی برتوصيه هايی 
درمورد انجام امورات مصوب توسط كشورهای عضو به توافق رسيديم.

به رسميت بشناسيم جوانان از طريق فناوری اطالعات و ارتباطات ذينفعان آتی و مهم در توسعه ی سياست ها 
و استراتژی های ملی هستند.

آنان بزرگترين دسته ی ذينفعان امروز و رهبران آينده در روند برنامه ريزی و مديريت همسو با توسعه ی پايدار 
را تشکيل می دهند.

جوانــان بايد در روند مديريت و برنامه ريزی شــركت كنند وموقعيــت الزم را برای ارتقاء اعتماد بنفس و حس 
مالکيت داشته باشند.

وزيران اين منطقه در مورد اجرای موارد زير به توافق رسيدند.
1( در زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات به موازات زيرساخت های  فيزيکی سرمايه گذاری نمايند و 
از هردو مورد بعنوان خط مشی اشتغال ودموكراسی و دولت الکترونيک در اختيار تمام شهروندانشان بهره برند.

2( ارتقاء سيســتم آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای ملی  برای بکار گيری از آخرين پيشــرفت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات

3( تشويق بخش های دولتی و خصوصی برای بکارگيری افراد جوان و كارآموز و ايجاد شغل برای جوانان بويژه 
در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات.

4( اختصــاص منابع مالی بويژه در امور فنــاوری اطالعات و ارتباطات مربوط به جوانان مانندســرمايه گذاری 
)بودجه(ملی جوانان.

5( شناخت و ايجاد خط مشی محلی،منطقه ای و ملی برای جوانان به منظور ارتقا وايجاد آگاهی در مورد سياست 
های توسعه شهری پايدار.

6( ترويج برنامه های داوطلبانه ی محلی،ملی و منطقه ای مربوط به جوانان.
7( قرار دادن برنامه های  فناوری اطالعات و ارتباطات تبادلی جوانان بعنوان بخشی از راهبردهای ملی به منظور 
درک بهتر و يادگيری بين كشــورهای منطقه. همچنين اين كشورها می توانند استفاده ازبرنامه های هبيتات در 

اجرای موفقيت آميز برنامه های جوانان در سراسر دنيا را در دستور كار خود قرار دهند.
8( اطمينان حاصل كردن از مشاركت جوانان در نسشت های آتی APMCHUD از طريق شركت آنان بعنوان 

نمايندگان  كشورشان.

کارگروه شماره یک : جوانان و فناوری اطالعات در برنامه ریزی و مدیریت شهری و روستایی
الف( اطمينان حاصل نمودن از مشاركت جوانان در برنامه ريزی،طراحی،بکارگيری و نظارت برنامه های شهری 

در راستای جوانان و كاربر پسند
ب( گســترش دولت الکترونيک برای شامل شــدن موارد باال وتضمين تمام برنامه ها و قابل مشاهده،معتبر و 
موثرنمودن بيشتر سيســتم و بکار گيری فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهره بری از پتانسيل های شهرها. 
ايجاد انگيزه به حکومت های محلی و اســتانی برای اطمينــان از اجرای اصالحات. رفع موانع و مقاومت ها در 

صورت لزوم از طريق قانونی.
ج( تقويت پيوندهای ملی، شهری و روستايی ازطريق فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه ی فناوری اطالعات 

از طريق مشاركت جوانان برای تقويت روستايی و مردم ساالری در سطح روستايی.
د( تشويق مشاركت موسسات مالی بين المللی در توسعه و بسط زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات.
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 کارگروه شماره 2: بهسازی مناطق نابسامان شهری-فرصت های معیشت برای جوانان
الف( اولويت بندی توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی در بهسازی سکونت گاههای غير رسمی.

ب( بهره گيری ازفناوری اطالعات بعنوان ابزاری موثر برای مشــاركت جوانان در بهســازی مناطق نابســامان 
شهری.

ج( عمليات آزمايشی جمع آوری پايگاه داده و شاخص ها در سه كشور داوطلب:ايران،اردن و اندونزی و ارائه ی 
نتايج بدست آمده بين آوريل تا ژوئن 2013.

د( مشاركت همه جانبه  در كميته ی علمی مجازی ايجاد شده توسط دبيرخانه كارگروه بهسازی مناطق نابسامان 
شهری  برای به مشاركت گذاشتن اطالعات و تجربيات و ايجاد و بروزرسانی منظم پايگاه داده بهسازی مناطق 

نابسامان شهری

کارگروه شماره 3: مشارکت جوانان و استفاده از فناوری اطالعات در خدمات پایه
الــف( اطمينان حاصــل نمودن از اينکه جوانان حق مســاوی درمورد فرصت ها در شــهر كه شــامل حقوق 

اقتصادی،اجتماعی،سياسی و فرهنگی می شود را دارند.
ب( ايجاد اطمينان ازينکه جوانان به فضاهای امن شــهری دسترســی دارند كه در آنجا از خدمات وآموزش ها 
در فرآيندهای اقتصادی و مردم ساالری استفاده می كنند واز اطالعات و فناوری های ارتباطی بهره می برند.

ج( ارتقای اســتفاده ی نوآورانه از فناوری اطالعات و ارتباطات  برای حمايت عادالنه و پايدار از خدمات شهری 
به منظور توانا ساختن شهرهای موثر ،سبز و هوشمند.

د( ارتقای بکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات برای حمل ونقل،ساخت وساز،انرژی،امنيت عمومی و كارگاهها 
ی مرتبط و پايدار.

کارگروه شماره 4: فرصت های توسعه ی مالی جوانان
الف( اطمينان حاصل نمودن از دسترسی جوانان به مسکن و تامين  مالی مسکن مقرون به صرفه با توجه ويژه 

به خانواده های كم درآمد و خانوارهای جديد.
ب( تشويق گســترش بکارگيری برنامه های آموزشی كه از جوانانی كه مهارت های آموزشی دارند حمايت می 

كنند.
ج( تشويق سيستم های مالی رسمی برای گسترش تامين مالی درمورد پروژه های مربوط به جوانان.

کارگروه شماره 5: جوانان تغییردهندگان  برای شهر های مرفه
الف( مکتوب نمودن راه حل های نوآورانه درباره ی توسعه ی شهرها در اشکال قابل تغيير.

ب( ايجاد وتوسعه ی فوروم ها برای تعامل وهمکاری سازمان های جوانان در منطقه ی آسيا-اقيانوسيه.
ج( پايه گذاری برنامه های APMCHUD آموزشی جوانان با تاكيد بر برنامه های فضايی.




