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ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان و بهبودزیسـتپذیری
شــهری یکــی از اصلیتریــن اهــداف سیاســت بازآفرینــی
شــهری اســت کــه توجــه جــدی بــه حقــوق و نیازهــای
تمامــی شــهروندان را بــا هــر گونــه تفــاوت و تنــوع در
جنســیت ،ســن ،توانایــی و ...در محــور برنامهریــزی قــرار
میدهــد .در چارچــوب سیاســت بازآفرینــی شــهری،
بهرهمندســازی همــۀ شــهروندان از محیــط زندگــی
مناســب ،فرصتهــای برابــر اشــتغال و درآمــد ،مســکن
اســتاندارد ،فضاهــای عمومــی مناســب و نیــز خدمــات
شــهری و زیرســاختهای شــهری در ســطح میانگین شهر
مهمتریــن ســرفصل برنامههــا و اقدامات شــرکت بازآفرینی
شــهری بــه شــمار میآینــد .از آنجــا کــه در ایــن برنامههــا
مــردم مهمتریــن رکــن هســتند ابعــاد اجتماعــی غالــب بــر
ابعــاد کالبــدی در نظــر گرفتــه میشــوند .حضــور مــردم در
کانــون برنامههــا و سیاســتها بدیــن معنــی اســت کــه
بــدون توجــه به ســاختارهای اجتماعــی و مشــارکت جامعۀ
مدنــی نمیتــوان بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی در مســیر
بازآفرینــی شــهری پایــدار حرکــت کــرد .از ایــن رو ،فهم و
پذیرش اهمیت شــناخت ســاختارهای اجتماعی شــهروندان
ِ
از ســوی مســئوالن و متولیــان مدیریــت شــهری یکــی از
شــروط الزم تحقــق ایــن فراینــد اســت .در ایــن میــان،
مطالعــات و آمارهــای ارائهشــدۀ معطــوف بــه وضعیــت
توســعۀ انســانی و ســرانههای شــهری نشــاندهندۀ ایــن
اســت کــه نهتنهــا شــهروندان کنونــی ســاکن در شــهرها
بهســبب برخــورداری از امکانــات و خدمــات ذکرشــده در
شــرایط برابــری بــه ســر نمیبرنــد ،بلکــه برخــورداری
زنــان از شــاخصهای کیفــی شــهر ،در مقایســه بــا مردان،

مطلوبیــت کمتــر و نامناس ـبتری دارد .ایــن مســئله کــه
در اســناد پشــتیبان برنامــۀ ششــم توســعه نیــز مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت ضــرورت شناســایی و تبییــن
رویکردهــای معطــوف بــه جنســیت را در اولویــت ایــن
برنامههــا قــرار میدهــد .ایــن اولویــت در بخشهایــی
از برنامــۀ ششــم توســعه ،بهویــژه مــادۀ  101ایــن برنامــه،
بــا تأکیــد مشــخص بــر برقــراری عدالــت جنســیتی در
برنامههــای اجرایــی و عملیاتــی بهصــورت الــزام قانونــی
مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .بیتردیــد ،در حــوزۀ توســعۀ
شــهری ،یکــی از نخســتین گامهــا بــرای تحقــق عدالــت
جنســیتی شــناخت کمبودهــا و نارســاییهای مربــوط بــه
تفاوتهــای جنســیتی در کیفیتبخشــی بــه شــهرها و
نیــز شناســایی چگونگــی بهبــود آن اســت.
از ســوی دیگــر ،در برنامههایــی کــه شــرکت بازآفرینــی
شــهری در دســت اجــرا دارد محلهمحــوری و توجــه بــه
جامعــۀ محلــی بهعنــوان دو اصــل کلیــدی در تبییــن
برنامههــا و اقدامــات ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری
در نظــر گرفتــه شــدهاند .بــر ایــن اســاس ،ســهم زنــان
در جوامــع محلــی و نقــش اثرگــذار و کلیــدی آنــان
در تصمیمگیریهــای محلــی بــر اهمیــت آگاهــی از
مطالبــات زنــان در زمینــۀ کیفیــت زندگــی شــهری و نیــز
ظرفیتهــای قابــل دســتیابی از ســوی آنــان در ایــن
بخــش تأکیــد میکنــد.
اختصــاص ایــن ویژهنامــه از نشــریۀ هفتشــهر بــه
موضــوع «جنســیت و کیفیــت زندگــی شــهری» یکــی از
مجموعهاقداماتــی اســت کــه ایــن شــرکت در چارچــوب
مأموریتهــای خــود بــرای ارتقــای کیفیت زندگی شــهری

