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دومین نشست کارگروه بهسازی مناطق 
نابسامان شهری اجالس وزاری مسكن و 

شهرسازی آسیا - اقیانوسیه

امان - اردن - 20 الی 22 آذرماه 1391
مجيد كيانپور
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دومين نشســت تخصصی كارگروه منطقه ای بهســازی مناطق نابسامان شهری آســيا - اقيانوسيه با موضوع 
"فرصت های معيشــت برای جوانان" همزمان با چهارمين اجالس وزرای مسکن و شهر سازی كشورهای آسيا 
- اقيانوسيه در امان پايتخت كشور پادشاهی اردن اردن  با حضور  نمايندگان كشور های عضو در تارخ 20 الی 

22 آذر ماه سال جاری برگزار گرديد.
نشســت اول كارگروه تحت عنوان "توانمند سازی، توســعه محله ای و همراهی رشد با هويت و عدالت ، كليد 
بهســازی مناطق نابسامان شهری" در تير ماه ســال جاری در تهران برگزار شد. در نشست مذكور موضوعاتی 
چون استانداردسازی شاخص های شناسايی سکونت گاه های نابسامان شهری در منطقه، سياست های كشورهای 
منطقه برای پيشــگيری، ،ساماندهی و بهسازی سکونت گاه های نابسامان شهری، تبادل تجربيات و يافته ها در 
چارچوب پروژه های ســکونت گاه های نابسامان شهری كشورهای منطقه، تجارب كشورها در زمينه برنامه های 
اجرايی انجام شده در ســکونت گاه های نابسامان شهری و تشکيل بانک اطالعاتی مربوطه مورد بحث وتبادل 
نظرقرار گرفت. در پايان نشســت  بيانيه و برنامه كاری نشســت تهران به تصويب كشورهای حاضر در نشست 
رســيد. شــايان ذكر است كه پيش از اين نيز بيانيه و برنامه كاری تهران در هيات رئيسه اجالس وزرای مسکن 
و شهرســازی كشورهای آسيا - اقيانوسيه در شهريور ماه جاری در شهر ناپل  در كشور ايتاليا به تصويب اعضاء  

رسيده بود.
محورهای دومین نشست  بهسازی سكونت گاههای نابسامان شهری عبارت بودند از:

-  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   
گزارش رئيس كارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری آسيا - اقيانوسيه

نخســت مراتب خوشوقتی خود را از برگزاري چهارمين كنفرانس وزراي مسکن و 
شهرسازي آسيا و اقيانوسيه اعالم و از كليه زحمات و تالش های دست اندكاران برنامه ريزی، مديريت و اجرای 
اين اجالس تشکر می كنم. همچنين مراتب تشکر خود را از همکاران محترم وزارت خدمات عمومی جمهوری 
اندونزی در ميزبانی ســومين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی آســيا و اقيانوسيه ابراز می دارم. برگزاری سه 
اجالس گذشــته و همچنين جلسات و نشســت های تخصصی كارگروه ها بدون حمايت و پشتيبانی مديران و 
كارشناسان برنامه اسکان بشر ملل متحد و به ويژه جناب آقای دكتر جوان كلوس، مدير محترم اجرايی هبيتات 
ملل متحد امکان پذير نبود. از همراهی ايشان و همکاران محترم نهايت تشکر و قدردانی خود را اعالم می دارم. 

عالیجنابان، خانم ها و آقایان:
چهارميــن اجــالس، فرصتی را فراهم كرد تا دومين نشســت تخصصی كارگروه منطقه ای بهســازی مناطق 
نابســامان شهری آسيا - اقيانوســيه با موضوع "فرصت های معيشت برای جوانان" با حضور نمايندگان محترم 
كشــورهای عضو برگزار و در آن عالوه بر پی گيری مباحث نشســت نخست، موضوعات اين اجالس با تاكيد 
بر جوانان و  نقش جمعی آنان در فرايند توســعه پايدار در بخش مسکن و شهرسازي مورد بررسی و تبادل نظر 
كارشناســی قرار گيرد. اميد اســت برگزاری و تداوم اين جلسات  هم انديشي، ضمن فراهم كردن فرصتی برای 
تبادل دانش و تجارب، زمينه ســاز تحول و ارتقاء در فرايند سياســتگذاری، برنامه ريزی و مديريت عرصه های 

شهری نيازمند ساماندهی و بهسازی گردد. 
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خانم ها و آقایان،
بر اساس گزارش های سازمان های بين المللی، جمعيت جهان در طی دهه های اخير افزايش چشمگيری يافته 
اســت. بطوری كه در حال حاضر رشد جمعيت در بسياری از كشــورهای درحال توسعه بيش از رشد اقتصادی 
اســت. مطالعات اخير نشان داده اند كه افزايش يک درصد رشــد نيروی كار، نيازمند سه درصد رشد اقتصادی 
است. كشورهای درحال توسعه هنوز از نرخ رشد جمعيت بسيار بااليی برخوردار می باشند و بسياری از نماگرهای 
اقتصادی در بســياری كشورهای درحال توسعه در چند سال اخير رشد منفی داشته اند. درحاليکه در بسياری از 

جوامع توسعه يافته نرخ رشد جمعيت تثبيت شده و بعضا روند كاهشی يافته است.
 به عبارت ديگر از مجموع حدود 90 ميليون نفر جمعيتی كه به طور ســاالنه بر جمعيت جهان افزوده می شــود 
حدود 84 ميليون نفر )93.3 درصد ( در كشورهای درحال توسعه و 6 ميليون نفر )6.7 درصد( نيز در كشورهای 
توسعه يافته به دنيا می آيند. در اين ميان 1.2 ميليارد نفر از جمعيت دنيا جز افراد جوان هستند و در اين بين 62 
درصد از جمعيت جوان دنيا در منطقه آسيا - اقيانوسيه زندگی می كنند. تقريبا 84 درصد جمعيت اين منطقه در 
كشورهايی زندگی می كنند كه حداقل يک سوم از جمعيت آنها روزانه كمتر از 2 دالر درآمد دارند كه عموما در 
مناطق نابسامان شهری زندگی می كنند. تخمين زده شده است كه در سال 2030، بيش از 60 درصد از ساكنان 

شهری زير 18 سال خواهند بود.
جمهوری اســالمی ايران نيز در خالل سه دهه گذشته رشــد جمعيت بسيار بااليی را تجربه نموده است كه به 
تبعيت از اين تحوالت ســاختار سنی جمعيت به شــدت متحول شده و كشور با پديده ای به نام جمعيت جوانی 
مواجه شــده است. روند تکوين مشخصه های ساختاری و ســاختمان سنی جمعيت در خالل چند سال گذشته 
باعث شده است كه ايران در زمره يکی از جوان ترين كشورهای جهان محسوب گردد. البته جوانی جمعيت تنها 
مختص كشــور ما نبوده و اين موضوع در مورد اكثر كشورهای درحال توسعه مصداق دارد. اما به دليل افزايش 
شــديد جمعيت در دهه اول انقالب اســالمی )65 – 1355( و وارد شــدن اين جمعيت به مقاطع سنی باالتر ) 
29 – 15 ســاله( در ســال های اخير، باعث شده اســت تا ايران پس از اردن به عنوان جوانترين كشور در بين 

كشورهای جهان ) كه بيش از يک ميليون نفر جمعيت دارند( محسوب گردد.
جمعيت جوان در ايران در فاصله ســال های 90 – 1375 با نوسان همراه بوده است و شاهد افزايش و كاهش  
هرچند اندک اين جمعيت بوده ايم. در ســال 1375 جمعيت جوان 28.4 درصد كل جمعيت كشــور را به خود 
اختصاص داده بود كه اين درصد در سال 1385 به 35.4 رسيده و سپس در فاصله 5 ساله 90 – 1385 اندكی 
كاهش يافته و به 30.8 درصد كل جمعيت رســيده اســت. با وجود اين كاهش، همچنان نزديک به يک سوم از 

جمعيت كشورمان در سنين 15 تا 29 سال قرار دارند.  
 افزايش جمعيت جوان و تالش سياسی اجتماعی كشورهای فقير برای دستيابی به حداقل استانداردهای معيشتی 
از يــک طرف و محدوديت منابع زيرزمينی و ناكارآمدی فناوری های موجود در تأمين نياز غذايی جمعيت روبه 
تزايد، جهان را با چالش عظيمی روبرو ســاخته اســت. چالش هايی چون دسترســی محدود به منابع، آموزش، 
يادگيری، فرصت های شــغلی و اقتصادی از جمله مهمترين مشکالتی هستند كه جوانان اينگونه مناطق با آن 

روبرو هستند.
لذا در كشــورهاي با تركيب جمعيت جوان، سياست هاي جمعيتي و برنامه ريزي ها  بايستی به گونه ديگري مورد 
مداقه قرار مي گيرد. اين گونه كشــورها از لحاظ نيروي كار با مشــکل چنداني )از لحاظ تعداد( روبرو نيستند اما 
همين جوان بودن جمعيت نيز اقتضائات خاص خود از قبيل اشتغال،مســکن، مســايل مربوط به ازدواج، اوقات 
فراغت، آموزش و... را مي طلبد. بنابراين توجه به نياز جوانان و اســتفاده از پتانسيل آنها در حوزه هاي مختلف و 

اختصاص امکانات به اين قشر از اولويت هاي برنامه ريزي درسطوح مختلف مديريتي است.
 به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، برنامه ريزی های آينده مســکن بايد به گونه ای صورت گيرد كه در آن گروه 
ها هدف به طور شــفاف مشخص گردند و جوانان به عنوان يک گروه عمده هدف مستقيما مخاطب برنامه ای 
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مسکن قرار گيرند. اشتغال، ازدواج و مسکن  سه نياز مهم و عمده جوانان است كه متوليان كشور، بخش عمده 
ای از تالش های خود را حول اين سه محور متمركزكرده است.

 از آنجا كه حل هر مشــکلی مستلزم شناخت ويژگی های آن مشکل است، برای حل مسائل جوانان، شناسايی 
ويژگی ها و ابعاد مسايل مبتال به جوانان امری ضروری است. 

دســتگاه های اجرايی، نهادها و سازمانهای دولتی به طور مستقيم و غيرمستقيم با مقوله مسکن جوانان مرتبط 
هســتند و می بايد با اســتفاده از قابليت های خود و يا تکاليف قانونی در زمينه تامين مسکن و يا فراهم نمودن 
امکانات الزم برای آن نقش موثر ايفا نمايند. درمقابل ســازمانها و موسســات عمومی و غيردولتی نيز بر اساس 
تکاليف قانونی و با ترغيب و تشــويق و اســتفاده از حمايت آحاد جامعه و امکانات در دســترس در زمينه تامين 

مسکن جوانان اقدام نمايند.
 بررســی سياست های دولت جمهوری اسالمی ايران در زمينه توليد و عرضه مسکن مبين آن است كه هميشه 
دولت با اهداف عدالت جويانه ای در بازار عرضه مســکن برای گروه های ويژه كم درآمد و آســيب پذير وارد 
شده و تالش نموده است تا از آنها حمايت نمايد. در كليه برنامه های توسعه ای قبل و بعد از انقالب شکوهمند 
اسالمی ايران، دولت با تبيين سياستهای مهم خود در بازار عرضه مسکن و يا تدوين ضوابطی به نفع گروه های 

ويژه، آنها را محور توجه قرار داده و سعی كرده است تا به نوعی از آنها حمايت نمايد.
از سوی ديگر، بافت های ناپايدار شهری كه به علل مختلف درحال گسترش و افزايش اند و از معضالت بزرگ 
جامعه بشــمار آمده و برنامه ريزان و سياســتگذاران را با مشــکالت جدی مواجه كرده اند نيز با ساختار سنی و 
جنسی جوان خود نسبت به ساير مناطق شهر نيازمند توجه و برنامه ريزی ويژه اند.  بررسی ويژگی های جمعيتی 
و اجتماعی چند نمونه از بافت های ناپايدار شهری در ايران نشان می دهد كه بيش از 30 درصد جمعيت در اين 
بافتها بين 15 تا 29 سال قرار دارند كه بيانگر جوان بودن اين بافت های ناپايدار است. بيشتر از نيمی از جمعيت 
جوان ســاكن در سکونتگاه ها كه سرپرستی خانوار را برعهده داشتند، مستأجر بوده و حتی در سکونتگاهايی به 

80.7 درصد نيز می رسد. 
در بررسی وضع سواد و سطح تحصيالت با نتايج تأسف باری در بين جوانان ساكن در بافت های ناپايدار روبرو 
هســتيم. اشتغال نيز به عنوان يکی از مسائل بســيار مهم در جامعه و به عنوان دغدغه اصلی هر جوانی مطرح 

است. درصد جمعيت شاغل در سن 15 تا 29 ساله در سکونتگاه ها بسيار پايين است. 
به دليل بيکاری باال در بافت های ناپايدار شهری، فقر به عنوان يکی از مشخصه های اصلی اين مناطق درآمده 
است. نتايج تحقيقات در نمونه های مطالعه شده بافت فرسوده نشان می دهد كه بيشتر از 60 درصد در تمامی 
ســکونتگاه ها، ويژگی خانواده فقير را ناتوانی در تهيه غذا می دانند و اين نشاندهنده اين است كه مردم در اين 
ســکونتگاه ها به شدت فقير و كم درآمد هستند درحدی كه كســی كه توانايی تهيه غذا را داشته باشد فقير به 
حساب نمی آيد و عوامل ديگری مانند اجاره نشينی، بيکاری و... در رتبه های بعدی قرار دارند. نبود كار منجر به 
فقر و فقر نيز منجر به آسيب اجتماعی در هر جامعه ای می شود. در بررسی كيفيت گذران اوقات فراغت جوانان 
ســاكن در سکونتگاه های غيررسمی از ديدگاه خود آنان به اين نتيجه می رسيم كه اكثر جوانان كيفيت گذران 

اوقات فراغت خود را در حد بد و بسيار بد ارزيابی كرده اند. 
اين در حالی اســت كه تركيب جمعيت جوان كشــورها فرصت مغتنمی را در اختيار برنامه های نوسازی مراكز 
نابســامان شــهری قرار می دهد كه ضرورت دارد دولت ها و برنامه ريزان با ارائه برنامه های ابتکاری پتانسيل 
هــای باالقوه اين جمعيــت را به فعل درآورده و نهايت بهره برداری را بنمايند. لذا ضروری اســت ضمن دخيل 
كردن مردم، رهبری و مشــاركت آنان در فرايند برنامه ريزی توســعه شهری بر اهميت نقش جوانان و بررسي 
مســايل مرتبط به آنان، به منظور روشــن شدن جنبه هاي ديگري از مشکالت و مسايل تاكيد نموده و شرايطی 
را برای ارتقاء محيط زندگی ســاكنان مناطق نابسامان از طريق مشاركت همه آحاد بويژه جوانان در اين فرايند 
فراهم نماييم. شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران بعنوان دبيرخانه كارگروه بهسازی مناطق نا 
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بســامان شهری، برنامه های جامعی در اين راستا با هدف ارتقاء محيط و سکونت گاه ها از طريق ايجاد ارتباط، 
گردآوری اســناد و تشکيل بانک اطالعات و انتقال تجارب به كشورهای عضو را تدوين نموده و اميدوار است با 
مشــاركت همه اعضای اين شبکه تخصصی اين برنامه ها را به  اجرا درآورد. اميد است با همفکری و مشاركت 
همه كشورهای منطقه در چارچوب برنامه ريزی جامع و رويکردی بنيادين به اهداف خود در ساماندهی مناطق 

نابسامان شهری نائل گرديم.

 

در نشست دوم كارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری گزارش ملی جوانان جمهوری اسالمی ايران،جمهوری 
اندونزی و پادشاهی اردن هاشمی نيز ارائه گرديد.

در گزارش جمهوری اسالمی ایران به موارد زیر اشاره شده بود:

بخش نخست )مقدمه(
-  گزارش آماری از جمعيت جوان در ايران

-  تهديدها و فرصت های وضيت جوانان در ســکونت گاههای 
نابسامان شهری

بخش دوم)جایگاه جوان در قانون(
-  شورای عالی جوانان 

-  ستاد ملی مديريت امور جوانان
-  وزارت ورزش و جوانان
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بخش سوم )فعالیتهای  داوطلبانه جوانان در ایران(
-  وزارت آموزش و پرورش 

-  هالل احمر
-  نيروی پليس

و  )جوانان  چهارم  بخش 
بهسازی شهری( 

-  شهرداری ها
-  ســازمان عمران و بهسازی 

شهری ايران

در گزارش جمهوری اندونزی به موارد زیر اشاره شده بود:
بخش اول )جمعیت(

-  آمار جمعيت شهری و روستايی 
-   شهرنشينی

بخش دوم)جوانان و توسعه شهری(
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بخش سوم )استراتژی ها(

بخش چهارم )مشارکت جوانان در بهسازی شهری(

بخش پنجم )رویكردها(

در گزارش پادشاهی اردن هاشمی به موارد زیر اشاره شده بود:

بخش اول )پيشينه(
-  مشخصه های سکونت گاههای نابسامان شهری

بخش دوم )مروری بر پروژه های بهسازی شهری(
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برنامه اجرایی کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری در اردن
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

دستاوردهای مرتبط با نشست دوم کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری
o استمرار نتايج و دستاوردهای نشست اول تهران

o نهادينه شدن كارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری
o تقســيم وظيفه و مسئوليت دو كشــور اردن و اندونزی كنار ايران)جهت تدوين بانک اطالعات شاخص های 

شناسايی بافت های نابسامان شهری
o تاكيد و الزام بر عضويت مجازی كشــورهای منطقه در كميته علمی بافت های نابســامان شــهری آســيا 

-اقيانوسيه
o حضور آقای كومار و رای در نشست كارگروه نشان از اثر بخشی و اثر گذاری كارگروه ايران بود.
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o تصويب Concept Note درنشست دوم
o ارائه گزارش ملی ايران، اندونزی و اردن

بازدید از پروژه امان
در حاشــيه اجالس بازديدهايی از دستاوردهای شــهر امان در خصوص تامين مسکن برای اقشار كم درآمد و با 
درآمد متوســط صورت پذيرفت.اين بازديد توسط شركت مسکن و شهرسازی اردن با همکاری انجمن سرمايه 
گذاران اردن ترتيب داده شده بود تا شركت كنندگان چهارمين اجالس وزرا از دستاوردهای دولت در قالب طرح 

رويال بازديد نمايند.




