گزارش

سلسله نشستها و كارگاه هم اندیشی  ،ظرفیتسازی و آموزشي
« تهيه برنامه ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي و اقدامات توانمندسازي
اجتماعات آنها با تاكيد بر بهسازي شهري با دیدگاه شهر نگر»
تیرماه 1393
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مقدمه:
نظر به اینکه  14ش��هر در س��ال جاری در دس��ت تهیه برنامه توانمندسازی و س��اماندهی سکونتگاههای
غیررسمی میباشد .در این راستا و به منظور ظرفیت سازی در جامعه مهندسین مشاور و مدیریت شهری و
انتقال تجارب متقابل ،سلسله نشست های هم اندیشی ابتدا در بین مهندسان مشاور تهیه کننده مطالعات،
و در ادامه در قالب کارگاه آموزش��ی با حضور اس��اتید دانش��گاه ،مدیران کل راه و شهرسازی استان ها (دبیر
ستاد اس��تانی توانمندسازی و ساماندهی س��کونتگاههای غیررس��می) ،فرمانداران(رئیس ستاد شهرستانی
توانمندس��ازی و ساماندهی س��کونتگاههای غیررسمی) ،شهرداران (دبیر س��تاد شهرستانی توانمندسازی و
س��اماندهی سکونتگاههای غیررسمی) و مهندسان مشاور در ش��رکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار
گردید که خالصه مباحث به شرح ذیل می باشد:
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دراین نشست پس از معرفی تیم کارشناسی مشاور ،در رابطه با کلیات روش شناسی تهیه برنامه توانمند
س��ازی و س��اماندهی سکونتگاه های غیر رس��می مطالبی از سوی مهندسان مش��اور ارائه گردید اهم موارد
عبارتنداز:
معرفی تیم کارشناسی
ارائه ایدئوگرام و روش شناسی مطالعات توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی
مدلهای تحلیلی مورد استفاده در تهیه مطالعات
تاکید بر استفاده از تجارب داخلی و تجارب جهانی در تهیه برنامه
ارائه تجارب مشاوران در زمینه تهیه مطالعات توانمند سازی و ساماندهی
تشریح روند پیشنهاد پروژه های بهسازی و توانمند سازی

شماره45-46

اولین نشست هم اندیشی:
اولین جلسه هم اندیشی و ارائه روش شناسی تهیه برنامه توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر
رسمی شهرهای میانه ،پاکدشت ،قرچک ،نسیم شهر و بناب در روز چهارشنبه مورخ  93/2/31با حضور
مدیرکل و کارشناسان دفتر توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و مهندسان مشاور محیط
اندیش پایدار ،طرح و معماری ،هفت شهر آریا ،فرمیتن طرح نگار و زیستا در سالن اجتماعات شرکت عمران
و بهسازی شهری ایران برگزار گردید.
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تصاویر اولین نشست هم اندیشی

دومین نشست هم اندیشی:
دومین جلسه هم اندیشی و ارائه روش شناسی تهیه برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر
رس��می شهرهای محمد ش�هر ،جیرفت ،شهرضا ،نیش�ابور و دوگنبدان در روز شنبه مورخ  93/3/3با
حضور مدیرکل و کارشناسان دفتر توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و مهندسان مشاور
پرداراز ،شارستان ،ایوان نقش جهان ،بهاوند مهراز و شهر اندیش آمایش در سالن اجتماعات شرکت عمران و
بهسازی شهری ایران برگزار گردید.
در این نشس��ت پس از معرفی تیم کارشناس��ی مش��اور ،در رابطه با کلیات روش شناس��ی تهیه برنامه
توانمندس��ازی و ساماندهی س��کونتگاه های غیررسمی گفتگوی متقابل شکل گرفت .محورهای مطرح شده
عبارتنداز:
ارائه مشکالت فرایند تهیه برنامه توانمند سازی و ساماندهی
ارائه ایدئوگرام و روش شناسی مطالعات توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی
ارائه تجارب مش��اوران در زمینه تهیه مطالعات توانمند س��ازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر
رسمی
اشاره به همپوشانی محدوده های بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی در برخی از شهرهای
مورد مطالعه
اشاره به مشکالت نحوه ارتباط مطالعات توانمند سازی و ساماندهی با طرح های جامع و تفصیلی
اشاره به عدم تداوم فرایند بهسازی و توانمند سازی بعد از اتمام مطالعات
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تصاویر دومین نشست هم اندیشی

سومین نشست هم اندیشی:
س��ومین جلسه هم اندیشی و ارائه روش شناس��ی تهیه برنامه توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های
غیر رسمی شهرهای کوهدشت ،نایسر(سنندج) ،ایرانشهر و الیگودرز در روز یکشنبه مورخ  93/3/4با
حضور مدیرکل و کارشناسان دفتر توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و مهندسان مشاور
نقش کلیک ،تدبیر ش��هر ،پارس آرایه و دیارگاه در س��الن اجتماعات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
برگزار گردید.
دراین نشس��ت پس از معرفی تیم کارشناس��ی مش��اور ،در رابط��ه با کلیات روش شناس��ی تهیه برنامه
توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی مطالبی از سوی مهندسان مشاور ارائه گردید :
ارائه ایدئوگرام و روش شناسی مطالعات توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی
اشاره به مفاهیم و تعاریف موضوع در ادبیات جهانی
ارائه برخی از ویژگی های شهرهای مورد مطالعه
ارائه تجارب مش��اوران در فرایند پیمایش میدانی و برگزاری فوکوس گروپ ها از جمله مقایس��ه
وضعیت موجود محله های هدف با وضعیت ایده آل توس��ط کودکان س��اکن در محالت هدف از طریق
نقاشی ،جمله سازی و روزنامه دیواری ،گذاشتن صندوق نظرخواهی در جلسات فوکوس گروپ و عکاسی

از محله توسط خود ساکنان
ارائه تجارب فرایند تهیه مطالعات توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی.

تصاویر سومین نشست هم اندیشی
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تصاویر سومین نشست هم اندیشی
کارگاه آموزشی:
این کارگاه به عنوان جمع بندی نشس��ت های قبلی و با هدف هم اندیش��ی ،ظرفیت س��ازی و آموزشي "
تهيه برنامه ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي و اقدامات توانمند سازي اجتماعات آنها با تاكيد بر بهسازي
شهري با دیدگاه شهرنگر" و همچنین انتقال تجارب و بیان مسائل و مشکالت پیش رو ،در تاریخ 1393/4/1
و در دو نوبت صبح و بعدازظهر با حضور جناب آقای مهندس روستا عضو محترم هیئت مدیره ،آقای مهندس
ابلق��ی معاون محترم حوزه ،آقای مهندس مصطفایی مدیر کل محترم و کارشناس��ان دفترتوانمندس��ازی و
ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ،مدیران کل راه و شهرسازی استان ها ،فرمانداران و شهرداران شهرهای
مربوطه،روسای ادارات بافت فرسوده شهری استان ها ،مدیران عامل شرکت عمران و مسکن سازان استانها

و صاحب نظران و مش��اوران تهیه کننده مطالعات در س��ـالن اجـتماعات شـرکت مـادر تخصصی عمران و
بهسازی شهری ایران برگزار گردید.
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محل برگزاری کارگاه:
سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (طبقه چهارم)
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اهداف کارگاه:
 -1انتقال تجارب تهیه برنامه ساماندهی و توانمند سازی بین مشاوران تهیه کننده برنامه
 -2تش��ریح شرح خدمات مطالعات تهیه برنامه ساماندهی س��کونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمند
سازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری
 -3رفع ابهامات مشاورین پیرامون مراحل و نحوه انجام مطالعات
 -4رسیدن به درک و فهم مشترک نسبت به موضوع
 -5استفاده از تجارب مشاورین با سابقه در جهت ظرفیت سازی برای مشاورین جدید
 -6آش��نایی نهادهای مدیریت ش��هری اس��تانها با نحوه انجام مطالعات و همچنین ضرورت انجام مراحل
مختلف مطالعات
 -7تشریح نقش مشاور ونهادهای مدیریت شهری در ارتباط با انجام مطالعات
 -8تبادل اطالعات با مشاورین و مدیریت شهری شهرهای مختلف
 -9ظرفیت سازی مدیریتی و کارشناسی فرمانداری ها ،شهرداری های ،ادارات بافت های فرسوده شهری
و شرکت های عمران و مسکن سازان استانها جهت تهیه و اجرای برنامه
فرایند مطالعات توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی:
مرحله نخس��ت :بازشناسي اجمالي شهر ،بررسی گستره فقر شهری و شناسایی سکونتگاههای غیررسمی
شهر و حريم بالفصل
مرحله دوم :ارزیابی اجمالی از برنامه های موجود خدمات رس��انی و بهس��ازی مدیریت شهری و تشکلهای
مردمی در محله های هدف.
مرحله سوم :بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی های اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محله های هدف
مرحله چهارم :تدوین برنامه توانمند سازی و بهسازی محالت هدف.
مرحله پنجم :تدوین برنامه عملیاتی ( ) Action Planساماندهی محله های هدف

سابقه تهیه برنامه توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی:
الف) تجربه اول :
تهیه طرح س��کونتگاههای غیر رس��می در سال  1378در محله مالشیه شهر اهواز با شرح خدماتی تحت
«عنوان بهسازی بافت مسئله دار شهری» مورد مطالعه قرار گرفت.

الف -رویکردهای مداخله
ارتقاء کیفیت زندگی سکونت گاه های غیر رسمی چیزی بیش از سکونت آنهاست.
ض��رورت توجه همزمان به ارتق��اء توانمندی های اجتماعی و اقتصادی همراه با ارتقاء محیط زندگی در
سکونت گاه های غیر رسمی
در س��اماندهی اس��کان غی��ر رس��می اولوی��ت حتی المق��دور ب��ر ارتقاء مح�لات موجود باش��د و از
جابجایی( )Relocationو اس��کان مجدد ساکنان س��کونتگاهها مگر در موارد اضطراری (حرایم طبیعی و
مصنوع و  )...پرهیز گردد.
امکان توانمند سازی و ساماندهی حجم عظیم سکونتگاههای غیر رسمی در قدرت بخش دولتی نیست
و راه حلی جزء بسیج منابع محلی و شراکت توانمندکننده بخش دولتی  /عمومی/خصوصی وجود ندارد.
تهیه برنامه ای برای تامین و بهس��ازی زیر س��اخت ها و ارتقاء محیط زیس��ت کنونی س��اکنان سکونت
گاههای غیر رسمی به منظور کاهش گسست کالبدی با پیکره اصلی شهر در اولویت می باشد.
واگذاری مس��ئولیت کارکردها و منابع مرتبط به پایین ترین س��طح ممکن در فرایند توانمند س��ازی و
ساماندهی (توجه و تاکید بر نقش شهرداری ها و نهادهای محلی و مردمی)
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ب ) تجربه دوم :
با توجه به اصول پیش گفته «رهیافت توانمندسازی » شکل گرفت .این رهیافت برای اولین بار با هماهنگی
مدیریت اس��تان سیس��تان و بلوچستان و بر اساس تقاضای آن مدیریت در مطالعات محله باباییان زاهدان با
شرح خدمات تحت عنوان «برنامه ساماندهی و توانمندسازی » در دستور کار قرار گرفت.
ج) تجربه سوم :
پس از انجام مطالعات فوق تجارب ارزندهای از ابعاد مساله و روش مداخله به دست آمد که با آغاز همکاری
با بانک جهانی شرح خدماتی تحت عنوان « توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با دیدگاه
ش��هر نگر» ضرورت مطالعه پهنه های غیر رس��می در مقیاس کل شهر مورد توجه قرار گرفت .و با توجه به
وجود زمینه های قبلی در شهرهای زاهدان – بندر عباس و کرمانشاه مورد استفاده قرار گرفت.
چ)تجربه چهارم :
پس از تهیه برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در  77شهر کشور و کسب تجارب
ارزنده و با توجه به نیاز محورهایی جدید در مطالعات از جمله توجه به حریم شهر و سکونتگاههای پیوسته و
بالفصل آن ،توجه به بحث پیش نگری و پیش گیری از اسکان غیررسمی ،ترتیبات نهادی ،سازمان فضایی و
الگوی توسعه در مقیاس محله ،شرح خدمات مجددا ً مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح در چندین جلسه
کمیته تخصصی سکونتگاههای غیر رسمی و همچنین جلسات با مهندسان مشاور تهيه كننده مطالعات و
کسب نظرات اصالحی تکمیل و در دستور کار قرار گرفت.

مش��ارکت واقعی اجتماع محلی و بس��تر سازی برای ایجاد تش��کل های مردمی می بایست هدف اصلی
فرایند برنامه توانمند سازی باشد.
تاکید بر نقش حمایتگری و تسهیل کننده گی دولت در فرایند ساماندهی و توانمند سازی
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ب -رویکردهای نهادی -اجتماعی
تشکیل واحدی در شهرداری جهت پیگیری و اجرای برنامه ها و پروژه های پیشنهادی مطالعات توانمند
سازی و ساماندهی (واحد توانمند سازی و ساماندهی)
تاکید بر نقش کلیدی دستگاههای محوری مانند فرمانداری ،شهرداری  ،شوراهای اسالمی شهر و نهاد
های منتخب مردمی در فرایند توانمند سازی و ساماندهی
ش نگری و پیش گیری از اسکان
مش��ارکت فعال و خالق مدیریت استانی ،ش��هری و روستایی برای پی 
غیررسمی
حداکثر بهرهگیری از ظرفیت نهادی -س��ازمانی موجود با اس��تفاده از نقاط قوت آنها و پرهیز از ایجاد
سازمانهای جدید
مدیریت هماهنگ شهری برای هم افزایی اقدامات ساماندهی و توانمند سازی و نیز استفاده از توان ها،
ظرفیت ها ،فرصت ها ،و قابلیت های و امکانات همه دست اندرکاران و بازیگران
توجه به گروه های خاص مانند زنان ،کودکان ،نوجوانان و سالمندان در فرایند تهیه برنامه
استفاده از پتانسیل نهادهای مذهبی و سنتی در جهت نهاد سازی های محلی
اخذ مصوبه از شورای شهر جهت رسمیت بخشیدن به نهادهای محلی
ضرورت برقراری حکمروایی خوب در فرایند توانمند سازی و ساماندهی(با معیارهای مشارکت جوئی،مردم
ساالری ،دربرگیرندگی ،توافق جمعی،انصاف ،قانونمندی ،شفافیت ،کارائی ،پاسخگوئی و مسئولیت پذیری)
پ -تامین مالی و توانمند سازی اقتصادی
برانگیختن کار آفرینی متکی بر سرمایه انسانی  /اجتماعی محالت
در دس��تور کار قرار گرفتن راهکارها و ابتکارات محلی در تامین مالی پروژه های س��اماندهی و توانمند
سازی توسط مدیریت شهری
پیوند س��کونت گاههای غیر رس��می به اقتصاد ش��هری و منطقهای در جهت زمینههای جذب سرمایه،
راههای ایجاد درآمد و ارتقا وضعیت اقتصادی سکونتگاههای غیر رسمی
ت -رویکردهای برنامه ریزی و اجرا
تاکید بر تهیه سند توانمند سازی و ساماندهی محالت هدف توانمند سازی وساماندهی
تهیه درس آموخته های تهیه برنامه س��اماندهی و توانمند س��ازی در قالب گزارش پش��تیبان و ارائه به
مدیریت شهری
اجتناب از ارائه چشم انداز و الگوی توسعه مشابه محالت برخوردار شهر در سکونت گاه های غیر رسمی
و توجه به ارائه الگوی پایدار توسعه این محالت متناسب با ویژگی های اجتماعی – اقتصادی آنها
تهیه و استفاده از سازمان فضایی و زنجیره پروژه ها در مطالعات ساماندهی و توانمند سازی جهت :ارائه

الگوئي براي ايجاد تفاهم بين س��اكنان محالت اسكان غیر رسمی ،ايجاد تصوير واضحي از همه اقداماتي كه
در محيط روي ميدهد براي تصميمگيري بهتر مديران و مجريان  ،ارائه سندي براي هدايت چگونگي اجراء
طرحهاي ارتقاء و توانمندس��ازي و تعيين تكليف ش��بكه معابر  ،كاربريها  ،تراكمها  ،ش��يوههاي نوسازي و
بهسازي و ارائه الگوي جايگزين طرح تفصيلي (شهرسازي ويژ ه بافت)
توجه به این مسئله که ارزیابی اقتصادی در مطالعات توانمند سازی و ساماندهی ،بررسی آثار تصمیمهای
اقتصادی نیست ،بلکه پیشبینی آثار است.
هماهنگی بین مشاور تهیه کننده برنامه ساماندهی و توانمند سازی و سایر مشاوران تهیه کننده طرح
های توسعه شهری
اجرای بخشی از برنامه به صورت پایلوت(پیشتاز) و اجرای وسیعتر برنامه با استفاده از ارتقاء ظرفیت های
فنی ،مالی و اجرائی و نیروی انسانی مدیریت محلی و تداوم آن
تجدید نظر در شرح خدمات توانمند سازی و ساماندهی با توجه به تجربیات و نظرات مهندسان مشاور،
مدیران شهری و دست اندرکاران تهیه طرحهای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
پیشبینی عرضه زمین کافی سکونت کم درآمدها و ارائه ضوابط و مقررات متناسب با توان متقاضیان کم
درآمد در طرحهای توسعه شهری
ضرورت توجه به ارتباط یکپارچه طرح های توسعه شهری و طرح های توانمند سازی و ساماندهی
ارزیابی تجارب و طرح های تهیه شده در زمینه ساماندهی و توانمند سازی
ضرورت بنیانگذاری یک پایگاه دانش تخصصی اسناد ،گزارشها ،پرسشنامهها و نمونه هایی از تجارب برتر
ایران و جهان برای یکسانسازی فکری مخاطبان
حمایت از پروژههای دانش��گاهی و پایاننامههای دانش��جویی در جهت دس��تیابی به راهکارهای مناسب
توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی
تاکی��د بر روش تحقیق مش��ارکتی نه تنها به عنوان ابزاری برای جم��ع آوری اطالعات بلکه ابزاری برای
توانمندسازی اجتماع محلی و افراد درگیر جامعه حرفه ای و...
بیانیه پایانی کارگاه هم اندیشی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی:

ما ش��رکتکنندگان در کارگاه هماندیش��ی شهرهای هدف سکونتگاههای غیررس��می (نمایندگان ادارات
کل راه وشهرس��ازی استانها ،فرمانداران ،ش��هرداران کارشناسان مدیریت ش��هری ،ادارات بافتهای فرسوده
ش��هری ،شرکتهای عمران و مسکن س��ازان و مهندسان مشاور) که از سوی دفتر توانمندسازی و ساماندهی
س��کونتگاههای غیررس��می در تاریخ یکم تیرماه سال  1393در محل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
تشکیل شده است ،این اقدام را با هدف انتقال تجارب در راستای وحدت رویه ،ایجاد ادبیات مشترک ،همدلی
و همافزایی بین تصمیمس��ازان ،تصمیمگیران ،سیاس��تگذاران و مجریان طرح بسیار مؤثر ارزیابی میکنیم و
اعالم می داریم:
 -1س��ند ملی توانمندس��ازی به عنوان میثاق ملی برای اجماع همه دست اندرکاران در مبحث ساماندهی
سکونتگاههای غیررسمی و حرکت در جهت اعتمادسازی،ظرفیتسازی و توانمندسازی است.
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 -2برنامهریزی شهری فرایند تفکریست که هدف آن بهبود وضعیت جامعه است و هدفمندی ،نظاممندی،
قانونمندی ،توانمندی ،نهادمندی و ارزش��مندی ویژگیهای اصلی آن محس��وب میشوند .بنا بر این توسعه
همکاری فیمابین دس��تگاههای اجرایی ،نهادها و جوامع محلی و بخش خصوصی در راس��تای توانمندسازی
سکونتگاههای غیررسمی در چارچوب سند توانمندسازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
 -3حل مسائل و مشکالت سکونتگاههای غیررسمی تنها از طریق صرف هزینه و بودجه میسر نخواهد شد،
بلکه مدیریت بخردانه و باورمند شهری را به همراه مشارکت واقعی و نهادمند اجتماعات محلی طلب میکند.
در این راستا ،تعامل مستمر و مداوم با اجتماعات محلی در جهت تحقق مشارکت فعال نهادهای برخاسته
از آن ،از الزامات حل مسئله میباشد .این سکونتگاهها باید به عنوان یک ارزش اجتماعی به رسمیت شناخته
شوند .چرا که بدون استفاده از ظرفیت اجتماعات محلی ،مدیریت شهری نخواهد توانست از تمام ظرفیتهای
خود استفاده کند.
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 -4برای دستیابی به دانش مشترک توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و انتقال و تسهیم
آن در حوزه حرفهای برنامهریزان ،نشستها ،همایشها و کارگاههای ارزیابی مشارکتی در موضوعات مختلف
از جمله :بومیس��ازی تجارب جهانی ،ضرورت انعطاف و چرخش در بدنه حاکمیتهای محلی ،تقویت نقش
جوامع محلی و بخش خصوصی ،تعامل نهادهای حاکمیتی در چارچوب حکمرانی خوب ،ارتقا س��رمایههای
اجتماعی ،ابتکارات محلی ،ظرفیتس��ازی بازار و نهادمندی مش��ارکت جوامع محلی باید مد نظر ویژه قرار
گیرند.
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 -5هر چند نمیتوان و نباید نقش تهیدس��تان روس��تایی و مهاجرت را در ش��کلگیری س��کونتگاههای
غیررس��می منکر شد ،ولی پدیده اس��کان غیررسمی نه ناش��ی از ناموزونی توزیع جمعیت و مسائل مترتب
بر آن ،بلکه ناش��ی از روش برنامهریزی طرح های فرادس��ت و ش��یوه های مدیریت است .بنا بر این همکاری
مس��ئوالنه بینبخش��ی ،اصالح روشهای تهیه طرحها و برنامههای فرادس��ت ،اصالح قوانین و آئیننامههای
مرتبط با مدیریت شهری ،به رسمیت شناخته شدن نهادهای محلی ،امنیت سکونت ،در راستای تحقق پایدار
توس��عه شهری و برونسپاری و مشارکت واقعی اجتماعات محلی از الزامات برخورد با موضوع توانمندسازی
و س��اماندهی س��کونتگاههای غیررسمی میباشد .در این ارتباط نقش دولت باید حمایتگر و تسهیل کننده
خودساماندهی جوامع محلی و مشارکت واقعی و نهادمند آنان باشد ،نه هدایتگر.
 -6واقعیت آن اس��ت که شتاب گس��ترش فقر بسیار بیشتر از اقدامات در جریان است و متاسفانه دیدگاه
مدیران شهری نیز از توانمندسازی کم رنگ شده و این وظیفه برای آنها اهمیت خود را از دست داده است.
ضمن اینکه بس��یاری از نهادها از چرخه همکاری در فرایند توانمندسازی جاماندهاند .شوراهای شهر و نظام
مهندس��ی ساختمان ،شورای مسکن (کارگروه مس��کن) ،کارگروه زیربنایی و شهرسازی ،کارگروه اشتغال و
توسعه اقتصادی از این جملهاند .الزم است شرکت مادر تخصصی از طریق ستاد ملی توانمندسازی و متناسب
با اهمیت موضوع ،در مدیران آمادگی بیشتری ایجاد کند و نقش و جایگاه نهادهای مدیریت شهری در موضوع
س��کونتگاههای غیررس��می تعیین و ابالغ گردد .همچنین تالش س��تادهای شهرستانی و استانی و مدیریت
شهری باید در جهت به مشارکت خواندن منابع و سرمایههای اجتماعی و اقتصادی و  ...و آزاد سازی و هدایت
انرژیهای نهفته و جاری جامعه و مشارکت موثر و کاهش فقر ساکنان در جهت دستیابی به اهداف توسعه
و تعالی سکونتگاههای غیررسمی و ارتقاء یا بهبود محیط شهری  ،اجتماعی و اقتصادی آنها شکل بگیرد.

 -7هر چند هدف اولیه س��اماندهی سکونتگاههای غیررس��می تأمین سرپناه و مسکن در استطاعت بوده
اس��ت .با این حال ،ارتقا این سکونتگاهها اقدامی فراتر از رویکردهای کالبدی و بویژه تامین مسکن و سرپناه
است .درک بهتر از ماهیت زندگی و فرایند شکلگیری اجتماعات محلی و مشارکت واقعی و نهادمند آنان در
کلیه فرایند طرح (از برنامهریزی و اجرا تا پایش و ارزیابی) باید هدف نهایی باشد.
 -8هر چند موضوع سکونتگاههای غیررسمی باید در مبدا مهاجرت مورد توجه جدی و برنامهریزی قرار
بگیرند ،ولی زمانی که این پدیده در مقصد اتفاق افتاده ،باید حقوق شهروندی ساکنان در خصوص برخورداری
از امکانات و خدمات شهری مورد احترام و رعایت قرار گیرد.
 -9ناکارآمدی محدود کردن مطالعات توانمندسازی به محدودههای مشخص در داخل بافت شهرها ایجاب
میکند که ابتدا با نگاه کالن ش��هری و منطقهای بر مس��ائل توانمندسازی نگریست و سپس شهرنگری را به
معنی توجه به حوزههایی بیشتر از حدود محالت ،مورد توجه قرار داد.
در این دیدگاه ،برنامههای فرادست توسعه پنج ساله و طرحهای جامع و تفصیلی باید رویکرد و شرح وظایف
جدیدی پیدا کنند و به موضوع سکونتگاههای غیررسمی همزمان با ارتقا پایداری این اجتماعات توجه جدی
شود ،به گونهای که مداخالت ما موجب گسست و ورود ناپایداری و انهدام ظرفیتهای محلی آنها نشود.

 -11بسترسازی ،اعتمادسازی و ایجاد زمینههای مشارکت مردمی فرایندی پیوسته است که وقفه و توقف
در آن قطعا نتیجه معکوسی خواهد داشت .بنا بر این با تصویب مراحل مطالعاتی طرح ،نباید کار مهندسان
مش��اور در محلههای هدف خاتمه یافته تلقی گردد(همزبانی طرح با اجرا) .با توجه به اهمیت کار الزم است
بودجه مناسبی برای اجرای برنامههای اقدام فوری و پروژههای عاجل در حین انجام مطالعات از طرف کارفرما
اختصاص یابد.
 -12با توجه به تجربیات و نظرات مهندسان مشاور و مدیران شهری و دست اندرکاران طرحهای ساماندهی
س��کونتگاههای غیر رسمی،الزم است که نس��بت به تجدید نظر هدفمند متناسب با نگرش اجتماعمحور در
شرح خدمات مربوطه اقدام شود.
 -13در توسعه کالبدی به منظور ارتقا سطح فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و بهبود محیط سکونتگاههای
غیررسمی شهری ،مدیریت زمین باید مورد توجه مدیران شهری و محلی قرارگیرد.
 -15ضروریست “شبکه ملی سکونتگاههای غیررسمی “ راهاندازی شود.
در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت برای دس��تاندرکان ،پیشنهاد میکنیم عنوان "سکونتگاههای غیررسمی"
به "سکونتگاههای نابسامان" تغییر یابد.
« شرکتکنندگان در کارگاه هماندیشی تهیه برنامه توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای
غیررسمی ،یکم تیرماه »1393
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 -10حمایت از سازمانهای مردم نهاد موجود و تشویق به شکلگیری نهادهای محلی جدیدبه منظور تحقق
اهداف توانمندسازی و پایداری و پویایی فعالیتها و برنامهها و اقدامات ،توجه ویژهای را میطلبد .در این راستا
الزم است اهداف و اجزای برنامهریزی با اجماع مدیریت محلی و جامعه بومی انجام گیرد و تعریف و تعیین
اولویتهای اجرایی پروژهها نتیجه حضور و مشارکت واقعی نهادهای محلی و ساکنان محالت هدف باشد.

