
 فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده

 1399(، بهار 1دوره اول ، شماره اول )پیاپی  
http://jvfc.ir 

 1-16 صفحات
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 برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران گروه دانشجوی کارشناسی ارشد، *سارا رمضانی

 
 14/11/1398: نهایی پذیرش 20/04/1398: مقاله دریافت

 

 چکیده
 سکنم و بهتر شهری حیطم جهت ایجاد متحد در ملل بشر اسکان آن، لزوم تالش سازمان ناشی از اثرات و شهرنشینیتند  روند

است  ساله 20هایدر دوره هاییهمایش برگزاری انداز،در جهت دستیابی به این چشم مهم اقدامات از . یکیکندمی طلب را مناسب
 عوامل از یکی عنوان هب مسکن بحث شده، ارائه هایطرح در .دهدمی قرار نظرمد را شهری جدید کارهایدستور به دستیابی که

 هایراهبرد دوره، هر در هاسکونتگاه وضعیت به بخشیدن بهبود منظور به و است بوده ریزانبرنامه توجه مورد همواره اساسی

 ارائه به هبیتات، هایانسکنفر اهداف پیشینه و بررسی ضمنتحلیلی -این مطالعه با روش توصیفی. شودمی گرفتهکاربه جدیدی

 در اقدام هایبرنامه و هایاستمقایسه تطبیقی س شده، استخراج چارچوب بر تکیه با سپس. ها می پردازدآن اقدام برنامه و اصول

 هایلبقا در راهبردی هایبرنامه ارزیابی بندی وجمع منظور به نهایت در. گیردمی پایدار صورت توسعه اصلی محورهای قالب

ت داری، رقاباد که از نظر پاینتایج نشان د. گرددمی ارائه اجرایی حوزه در هاطرح عملکرد بهبود راستای در راهکارهایی ،مشخص

ک هرچند در این که است. در نهایتبرنامه ریزی شهری و مسکن تغییر رویکرد به سمت جامع نگری بوده پذیری اقتصادی، 
قتصادی، اور توسعه ن موتدرستی از شرایط و چالش های در حال ظهور شهرها وجود ندارد اما باید فرصت های شهرنشینی بعنوا
تمام ابعاد  تمرکز به ر جهتاجتماعی و زیست محیطی در نظر گرفته شود. اکنون باید تفکری شهری به بسیج کردن جوامع جهانی د

بت به چالش های ژوهانه نسپینده ونتگاهی از کوچکترین نقاط روستایی تا کالنشهرها وجود داشته باشد. این امر نیازمند تفکر آسک
 سکونتگاهی انسان ها در سطح خرد و کالن است.

 مسکن، آینده پژوهی دار،یتوسعه پا تات،یکنفرانس هب: گان کلیدیواژه

 

 

                                                 
   :ssr.ramezani@gmail.comEmail                                                                                      09127399163: نویسنده مسئول *
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 مقدمه .1

به دو برابرر  یشهر تیجمع رودیانتظار م 2050تا سال 
در  رییرقابرل تغ یاز رونردها یکه یک ینیبرسد. شهرنش

و  یطریموجب اثررات زیسرت مح باشد،یم ستمیقرن ب
در شرهرها شرده اسرت و ایرن امرر  یفزاینرده ا یانسان
مسررکن، زیرسرراخت  یهانررهیکررالن در زم یهرراچالش
شغل مناسب،  زش،بهداشت، آمو ،یغذای تیامن ،یعموم
 دییجاد کرده است)دستور کار جدا یعیو منابع طب یایمن
از جمعیت جهان در حال  یمی(. بیش از ن2017،  یشهر

%  90و نزدیر  بره  کننردیم یحاضر در شهرها زنردگ
. با دهدیرشد شهری در کشورهای در حال توسعه رخ م

موجرود  یاراض زانیشهر از م تیگرفتن رشد جمع یشیپ
. کنندیخود تجاوز م یرسم یشهرها از مرزها ،در جهان

این روندها، به همراه آشفتگی در اقتصراد جهرانی، فقرر 
رو به افزایش تغییرات اقلیمی نیراز  یامدهایفزاینده، و پ

بره  دنیبه رویکردهای راهبردی برای به سرامان بخشر
. بره واقرع رونرد لجرام کنردیاسکان بشرر را تقویرت م

و اثرررات مترتررب بررر آن  ینیشررهر و شهرنشرر ختهیگسر
م آورده است تا سازمان اسکان بشر ملل را فراه یبستر

و  یبه نقاط شهر یسامانده ی( در راستاتاتیمتحد )هب
درخور، ترالش  یبهتر و مسکن یفراهم آوردن شهر زین
اسرکان بشرر سرازمان ملرل،  یانداز برنامه. چشمدینما

 یریتاست که از شهرسازی و مد ییهاشهرها و اقامتگاه
رای مسررکن کررافی، خرروب و کررارا برخرروردار برروده و دا

زیرساخت، دسترسی همگانی به اشتغال و خدمات پایره 
در  تاتیهمچون آب، انرژی و بهداشت باشند )برنامه هب

از اقردامات مهرم  یکری(. www.unic-ir.org ران،یا
 یانداز، برگرزارچشرم نیبه ا یابیدر جهت دست تاتیهب
اسرت  افترهی بیسال ترت 20است که هر  ییهاشیهما

را مد نظرر  یشهر دیجد یبه دستور کارها یابیکه دست
حدود  ران،یدر ا ینی. از آنجا که رشد شهرنشدهدیقرار م
مساله  ن،یاست، بنابرا یجهان نیانگیاز م شیدرصد ب 20

در صردر مسرائل  یبه صرورت جرد ینیشهر و شهرنش
 یردهادسرتاو ل،یردل نیخواهد بود و به هم رانیا ندهیآ
 یبه خرد جمعر یابیستد یبرا یجهان یهاکنفرانس نیا

 رانیا یبرا ینیو برخورد با مساله شهر و شهرنش یجهان

 یهراکنفرانس یمهم است. با توجره بره برگرزار اریبس
در  یانسران یهاسازمان ملل تحرت عنروان سرکونتگاه

مطراب  برا اهرداف  نی، همچنر1996و  1976 یهاسال
 ،یشرهر دیو دستورکار جد 2000توسعه هزاره در سال 

از جملره  ینفر از ساکنان شهر هاونیلیم یزندگ تیفیک
بهبرود یافتره  یررسرمیغ یهاو سکونتگاه هانیزاغه نش

در  یاست. با این حال تداوم اشکال مختلف فقر، نابرابر
زیسرت در زمرره موانرع  طیحال افزایش و تخریب محر

 تیررومعمده توسرعه پایردار در سراسرر جهران برا مح
کره اغلرب یر   یضرایف  یتفک ،یو اقتصاد یاجتماع
 یانسران یهاانکارناپذیر در شهرها و سرکونتگاه تیواقع

 یانرد. در همرهمانده یاست، کماکان به قوت خود براق
اقدام ارائه شده،  یهابرگزار شده و برنامه یهاکنفرانس

همرواره  یاز عوامل اساسر یکیبحث مسکن به عنوان 
بوده اسرت و بره منظرور بهبرود  زانیرامهمورد توجه برن

در هررر دوره  سررکونتگاهها تیبرره وضررع دنیبخشرر
  یر. مسکن شودیبه کار گرفته م یدیجد یراهبردها

و رفراه  یزنردگ تیفیاست که ک یاساس یمسئله اجتماع
 نیاز روابرط بر ی. مسرکن بخشرکندیم نییمردم را تع
ساخت  اتیسو، عمل  یاست. از  ستیز طیجامعه و مح

 ن،ی)زمر یعریاز منرابع طب یادیرن مقردار زساز مسرک و
در  کننرد،ی( را مصررف میآب، مصالح ساختمان ،یانرژ
آب و هروا  یآن موجب آلودگ یدیتول عاتیکه ضا یحال
مسکن خرود در معررا انروا   گر،ید ی. از سوگرددیم

همچرون  یطریمح سرتیو خطررات ز راتیمختلف تاث
 نیرر. ااسررت ییآب و هرروا راتییررو تغ یعرریطب یایرربال
هسرتند.  داریرتوسرعه پا یبرا یها، مالحظات مهمجنبه
و مسرکن از  یداریرروابرط پا نیب دهیچیمجموعه پ نیا
مرورد توجره قررار  داریرمسرکن پا یهااسرتیس  یطر
(. با توجه به مسائل www.unhabitat.org)ردیگیم

 یپژوهش بر آن است تا ضرمن بررسر نیمطرح شده؛ ا
سره گانره  یهرافرانسمطررح شرده در کن یهااستیس
در خصوص روند تحروتت صرورت گرفتره در  تات،یهب
 تاتیهب یهااستیبه بحث بپردازد که س هااستیس نیا

مسکن در سرتاسر جهان، پاسخگو  یازهایتا چه حد به ن
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حرل  یبررا تراتیهب دیرجد یهااسرتیبوده است؟ و س
 مشکالت کدامند؟

 مبانی نظری .2

 Iهبیتات  .1-2

کنفرررانس سررازمان ملررل در مررورد  نیاولرر I ترراتیهب
در ونکوور کانادا است که در سال  یانسان یهاسکونتگاه
 ینیشهرنشر عیعواقرب رشرد سرر یجهت بررسر 1976

( که توسط 2013مسکن، یانداز سازمان جهاناست)چشم
 یمرکز ملل متحد برا» سیها برگزار شد و به تأسدولت

منجرررر  1977در سرررال  «یانسررران یهاسرررکونتگاه
 نی(. توجه کمترر جوامرع بر1386،یابخش و اقبالشد)نو
مهراجرت  انیرجر دیو آثارش، تشد ییبه شهرگرا یالملل

 ،یو اقتصراد ینرژاد ،یاسیس لیمردم به شهرها به دت
 یعریشرهرها در اثرر رشرد طب تیجمع سابقهیب شیافزا
 ینیشهرنشر ،یعلرم پزشرک شررفتیپ جهیدر نت تیجمع

 ت،یررهمچررون ازدحررام جمع نآ جیکنترررل نشررده و نتررا
 یدر مناط  کالن شرهر یو تنش روان فیتضع ،یآلودگ

از افرراد را  یریکث تیکه جمع ییروستا یو عقب ماندگ
و  دهردیقرار م یزندگ یاستانداردها نیدر معرا کمتر

 لیتشرک لیدر رشد کنترل نشده شهر مؤثر است، از دت
 یکنفررانس بره برقررار نیبود. ا  ی تاتیکنفرانس هب

داشرته و  دیرتأک یشهر ریاقشار فق یعادتنه برا طیراش
مسکن معطوف کرد. عرالوه  نیتوجه را به تأم نیشتریب

 تیریو مرد یزیبا هدف برنامه ر هاتیبر آن، توسعه قابل
سرکونت، مردنظر قررار  ندهیسرعت فزا یدارا یشهرها

کنفررانس،  نیرگرفته شد. بنابر مسرائل ککرر شرده در ا
( 1386،یبر آن است )نروابخش و اقبرال I تاتیمحور هب

 نییتع یادیز اریانسان تا حد بس یسکونتگاه طیکه شرا
شررط  شیاو بروده و بهبرود آن پر یزندگ تیفیکننده ک
 یاساسر یازهایبه ن یابیکامل و دست تیرضا یتزم برا

همچون شغل، مسکن، خردمات بهداشرت و آمروزش و 
 (.www.unhabitat.org)باشدیم یفراغت و
  یونکوور،  هیانیکنفرانس، با عنوان ب نیا یخروج سند

برود. در  یاقدام ملر یبرا شنهادیپ 64با  یاتیبرنامه عمل
از  یزنردگ تیفیاز بهبود ک توانیآن م یاصول کل انیم
 یزیرتر منرافع توسرعه، برنامره رعادتنره عیرتوز  یطر
در نظرگررفتن  سرت،یز طیحفاظت از مح ن،یزم یکاربر

 یزنردگ یهرامکان یکم  به بازساززنان و جوانان و 
آواره  یعریانسران سراخت و طب عیکه در اثر فجا یمردم
کنفرانس کره  نیا یاصل جیکرد. از جمله نتا ادیاند، شده

بره  تروانیم باشدیم یبعد یهابرنامه میچراغ راه تنظ
نکترره اشرراره کرررد کرره سرررپناه و  نیرربرره ا افتنیدسررت
بررا  سررتیبایهسررتند و م یمسررائل جهرران ینیشهرنشرر

 یبررا یشوند و تزم است دسرتور کرار یبررس گریکدی
 بیتصرو یجامعه جهان یانسان یهایسازتوسعه شهرک
 توانیرا م I تاتیکنفرانس هب هیانیب یشود. چارچوب کل
(. 1976اسرکان بشرر،  هیانیخالصه کرد )ب ریدر نمودار ز

 شرودیبا ارائه تعهدات، اصول و اهداف آغاز م هیانیب نیا
اهرداف و تعهردات  نیرا هیررا بر پا یو طرح اقدام جهان

. به منظور تحق  اهداف، در برنامه اقردام دهدیشکل م
شردن  تریاتیرو به منظور عمل شودیارائه م ییراهبردها

موضرو  راهبررد  نرهیدر زم ییهااستیراهبردها، س نیا
 .شودیمطرح م

 

 
 کی تاتیکنفرانس هب هیانی. چهارچوب ب1شکل 

 (1976ونکوور،  هیانی)بمنبع
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 (1)اصول کلی مطرح شده در این کنفرانس در جدول 
آمده است. توجه به ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و 
شهری انسان مد نظر قرار گرفته است و مسائلی 
همچون بهبود کیفیت زندگی، کرامت انسانی، مشارکت، 

سرمایه مشترک جهانیان و علی الخصوص مسئله زمین 
منظور درک بهتر و محیط طبیعی ککر شده است. به 

ها را در سه دسته اجتماعی، محیطی و این اصول، آن
 .استگرفته  اقتصادی قرار

 

 I. اصول کلی هبیتات 1جدول

 اصول  ابعاد ردیف

1 
 محیطی

 های انسانیزمین: یکی از عناصر اساسی در سکونتگاه
 نظر گرفتن آن به عنوان میراث مشترکاحترام به محیط طبیعی و در  2
3 

 اجتماعی

 تضمین کرامت انسانی و قدرت انتخاب آزادانه و رفاه عمومی
 دهای زیستی خوهای مربوط به سکونتگاهها و برنامهمشارکت مردم در توسعه و اجرای سیاست 4
 با حقوق برابرهای آنان سازی خواستهریزی و پیادهمشارکت زنان و جوانان در برنامه 5
 اشد.های زیستی ببهبود کیفیت زندگی انسان باید اولین و مهمترین هدف هر سیاستی برای سکونتگاه 6
 در مسیر حرکت به سمت اهداف، اولویت افراد محروم 7
8 

 اقتصادی
 توسعه اقتصادی: وسیله ضروری در رسیدن به کیفیت بهتر زندگی

 اقتصادی میان همه کشورهابرقراری ساختار متوازن  9

 (1976منبع)بیانیه ونکوور، 

 اسرتیدهرد کره س ینشران مر زین تاتیبرنامه اقدام هب
شررده و بررر ادغررام و  فیررتعر یمختلفرر یسررکونتگاه

مناط   انیم یهایهماهنگ، کاهش نابرابر یکپارچگی
منظم، در نظرر  یساخت و ساز شهر ،یو شهر ییروستا

گرفتن حداقل استانداردها و مشارکت جامعه تمرکز دارد. 
مناسب و خردمات از  پناهاست که سر نیبر ا هیانیب دیتاک

مقامات  دیها باحقوق بشر هستند و دولت یاصول اساس
کم   یتر در توسعه ملرا جهت مشارکت فعاتنه یمحل
 دیرربا نیزمرر تیرراسررتفاده و مالک نیو همچنرر نرردینما

 یباشند. راهبردها یکنترل عموم یدر راستا یموضوعات
در  هیرانیب نیرا یدیرکل یهرامطرح شده و بخش یاصل

 .شودیم دهی( د2جدول )

 I. راهبردهای اصلی بیانیه هبیتات2جدول 

 برنامه اقدام راهبردها ردیف

1 
 هایراهبردها و سیاست
 ههاسکونتگا

 راهبردهای توسعه سکونتگاه سیاست سکونت ملی
 تخصیص منابع های انسانی و توسعهسکونتگاه 2
 ارزیابی مستمر و پایدار محتوای سیاست ملی سکونتگاه انسانی 3
 - توزیع عادتنه منافع توسعه 4
5 

 هاریزی سکونتگاهبرنامه

 گسترش شهری ها در حوزه ملیبرنامه ریزی سکونتگاه
 های جدیدسکونتگاه مدل برنامه ریزی بومی 6
 های روستایی منفردسکونتگاه دسترسی به منابع 7
 برنامه ریزی واحد همسایگی محدوده برنامه ریزی سکونت ملی 8
 های موقتسکونتگاه ای برای نواحی روستاییبرنامه ریزی منطقه 9
 برنامه ریزی مدیریت خطرات سانحه ای برای نواحی مادرشهریبرنامه ریزی منطقه 10
 ثابتها با مسکن غیرریزی برای گروهبرنامه محدوده برنامه ریزی محلی 11
 فرایند برنامه ریزی های موجودبهبود سکونتگاه 12
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13 

 سرپناه، زیرساخت، خدمات

 کم  به خودیاری رویکرد جامع
 سیاست زیرساخت سرپناه، زیرساخت، خدمات، ابزاری برای توسعه 14
 تأمین آب و دفع فاضالب استاندارد برای سرپناه، زیرساخت، خدمات 16
 مدیریت پسماند و جلوگیری از آلودگی ها و تکنولوژی سرپناه، زیرساخت، خدماتطرح 16
 حمل و نقل و ارتباطات انرژی 17
 خدمات اجتماعی سرپناه، زیرساخت، خدمات هزینه بلندمدت 18
 خدمات نواحی روستایی ساخت ملی صنعت 19

 ساخت و ساز توسط بخش غیر رسمی 20
های دهی مجدد سکونتگاهسازمان

 خودگردان
 فراغت های ملی مسکنسیاست 21
22 

 زمین

 الگوی مالکیت مدیریت منابع زمین
 افزایش زمین قابل استفاده کنترل تغییرات کاربری زمین 23
 نیازهای اطالعاتی افزودهبه دست آوردن ارزش  24
 - مالکیت عمومی 25
26 

 مشارکت عمومی

 مشارکت گسترده مشارکت عمومی نقش

 های جدید مشارکتگونه ریزیمشارکت در فرایند برنامه 27

 یاستفاده از منابع برای بهبود سطح زندگ جریان دو طرفه 28

29 

 نهادها و مدیریت

 هامدیریت سکونتگاه ها و مسکنسکونتگاه نهادهای

 منابع انسانی یریزی فیزیکی و اقتصادهماهنگی مؤسسات برنامه 30

 و ساماندهی مالی ترتیبات تغییرات نهادی 31

 به مردم رسیدگی نقش مؤسسات خاص 32

 و مقررات مسکن قوانین های نهادی برای مشارکتمشوق 33

 (1976منبع)بیانیه ونکوور، 

 IIهبیتات  .2-2

کنفرانس برنامه اسرکان بشرر سرازمان ملرل در  نیدوم
 نیرربرگررزار شررد. در ا هیرردر اسررتانبول ترک 1996سررال 

از سررپناه  نانیجهت حصول اطم ینشست اهداف جهان
تررر، امن یانسرران یهاهمرره، سررکونتگاه یمناسررب برررا

 گرر،ید یانیرو بره ب ترسرتیتر و قابرل زسالم یشهرها
شرهرگرا، کره از  یایراسرکان بشرر در دن داریرتوسعه پا

منشور سازمان ملل الهام گرفته شده برود، مرورد بحرث 
هدف  گر،یکدیدر کنار  یدو هدف اساس نیقرار گرفت. ا

 یهامشرارکت جادیموجود و ا یهامجدد مشارکت دییتأ
بهبرود  یبررا یو محلر یمل ،یالملل نیدر سطح ب دیجد
. عرالوه برر دهنردیرا مرد نظرر قررار م سرتیز طیمح

 نیترأم ترات،یشده، در دستور کرار هب رحموضوعات مط
و نقررش  یشررهر تیریو مررد یمسررکن، خانرره سرراز

قررار گرفرت.  دیرمرورد تأک داریدر توسعه پا ینیشهرنش
 انیرم یناگسستن یوندهایدر واقع پ تات،یدستور کار هب

 ضیهمچرون فقرر، تبعر یو عمده شرهر یدیمسائل کل
در  یو حکرومت یتیریو مالحظات مرد یبرابر ،یاجتماع
)نرروابخش و کردیرا آشررکار م یانسرران یهاونتگاهسررک
کنفررانس و  نیرپررداختن بره ا لی(. از دت1386،یاقبال
نکات اشاره کرد که از زمان  نیبه ا توانیآن م لیتشک
کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص  نیاول یبرگزار

 ،یاسریس طیدر شررا یقابل تروجه راتییاسکان بشر تغ
 یهادگاهیاست که بر د تادهاتفاق اف یو اقتصاد یطیمح

اقردامات  رغمیر. علگرذاردیم ریاتخاک شده تأث یراهبرد
جوامرع،  یالمللر نیدسرتورکار بر هیرصورت گرفته بر پا

انسران فاقرد  اردیرلیم 1برآورد شده اسرت کره حرداقل 
قبول از فقر  رقابلیغ طیسرپناه مناسب هستند و در شرا

 یدر حررال توسررعه زنرردگ یبخصرروص در کشررورها
 5.7بره  اردیلیم 4.2از  تیجمع رییتغ نی. همچنکردندیم
 گررید لیاز دت ینیشهرنش شیو روند رو به افزا اردیلیم

کنفررانس بره  یهرایکنفرانس بود. خروج نیا یبرگزار
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 صیدر مرررورد تشرررخ یاقررردام جهررران  یرررعنررروان 
قررار گرفرت.  رشیمورد پذ داریپا یانسان یهاسکونتگاه

موارد مطرح شرده نشسرت سرازمان  ینشست برخ نیا
( در نیو توسعه )اجالس زمر ستیز طیملل در مورد مح

را مورد استفاده قررار داد و رهبرران جهران  1992سال 
را برا مفهروم  یسرپناه کاف یاقدام برا یدستور کار جهان
کره بره سرمت توسرعه در  یانسان داریپا یهاسکونتگاه

کردنررد. از جملرره  تیررتقو شررد،یجهرران رهنمررون م
شرهرها بره  یکنفررانس، معرفر نیا یلاص یهایخروج

بره  ییشرناخت شرهرگرا ؛یرشد جهان یعنوان موتورها

 ترینقررش قررو یبرررا یفرصررت؛ فراخرروان  یررعنرروان 
؛ آشررکار شرردن قرردرت مشررارکت  یمحلرر یهاقرردرت
 هیانیب ی. چارچوب کل(1996اسکان بشر،  هیانی)بباشدیم

( خالصره 2در شرکل ) تروانیرا م II تاتیکنفرانس هب
با ارائه تعهدات، اصرول و اهرداف آغراز  هیانیب نیکرد. ا
اهرداف و  نیرا هیررا برر پا یو طرح اقدام جهان شودیم

. بره منظرور تحقر  اهرداف، در دهردیتعهدات شکل م
و بره منظرور  شرودیارائره م ییبرنامه اقردام راهبردهرا

 نرهیدر زم ییهااسرتیراهبردها، س نیشدن ا تریاتیعمل
 .شودیموضو  راهبرد مطرح م

 
 II. چهارچوب بیانیه کنفرانس هبیتات 2شکل 

 (1996منبع)بیانیه استانبول، 

از جملره سررپناه  یبه مروارد توانیکنفرانس م نیدر ا
و  تیفعال دار؛یپا یانسان یهاهمه؛ سکونتگاه یبرا یکاف

 یمرال نیترأم ؛یتیجنس ی(؛ برابریمشارکت )توانمندساز
 ؛یالمللر نیبر یهمکرار ؛یانسان یسرپناه و سونتگاه ها

 یدسرتیاب ؛یجلوگیری از تنزل محیطر شرفت؛یپ یابیارز
توجره ویرژه بره نیراز و  ؛یزنردگ محریطبه پیشرفت در 

آسریب  یاجتماع یهامشارکت زنان؛ توجه ویژه به گروه

 نیر(. عالوه برر ا1996استانبول،  هیانیپذیر اشاره کرد)ب
، تمام مسائل مهم مردم محور را مورد توجره II تاتیهب

 یبه رشرد اقتصراد توانیکه از جمله آن م دهدیقرار م
 ،یاجتمراع یراهبردهرا یو عدالت و لرزوم اجررا داریپا

 یتیو مسرائل جنسر تیجمع ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد
 اشاره کرد. ییو روستا یشهر ینواح یدر تمام دیبا

 II. راهبردهای اصلی بیانیه هبیتات3جدول 

 برنامه اقدام ابعاد ردیف

1 
 سرپناه کافی برای همه

 پذیر و افراد با نیازهای ویژهآسیبهای گروه های سرپناهسیاست
 - های تحویل مسکنسیستم 2
3 

های توسعه سکونتگاه
 پایدار انسانی در جهان

 شهرنشین

 و نقل و ارتباطی پایدارهای حملسیستم کاربری زمین پایدار
 های فرهنگی و تاریخینگهداری سرمایه کنی فقر و یکپارچگی اجتماعیریشه 4
 توسعه اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال مولد های انسانیتوسعه پایدار سکونتگاهجمعیت و  5
 های روستاییتوسعه متعادل سکونتگاه های انسانی سالممحیطی، سکونتگاهپایداری 6
7 

ظرفیت سازی و توسعه 
 نهادی

 برنامه ریزی و مدیریت مادرشهرها هاتقویت مقامات محلی و انجمن
 منابع مالی و ابزارهای اقتصادی مدنی مشارکت و مدیریت 8
 اطالعات و ارتباطات های انسانیمدیریت سکونتگاه 9
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اندیشی همکاری و هم 10
 بین المللی

 مبادله و نقل و انتقال دانش و انرژی زمینه بین المللی توانمند
 مشارکت نهادی مشارکت فنی 11
اجرا و پیگیری دستور  12

 کار اسکان
 مشارکت مقامات محلی و جامعه مدنی سطح ملی پیاده سازی در

 - پیاده سازی در سطح بین المللی 13

 (1996منبع)بیانیه استانبول، 

 III تاتیهب .3-2

مسرکن و توسرعه  یکنفرانس سازمان ملل بررا نیسوم
واقع در  تویدر شهر ک 2016در اکتبر سال  داریپا یشهر

سرازمان  یکنفرانس جهان نیکشور اکوادور به عنوان اول
برا  2015بعرد از  یدستور کار توسرعه جادیملل بعد از ا
برگرررزار شرررده اسرررت  داریرررتوسرررعه پا یهاهررردف

(http://unhabitat.org.irا .)یریگاهررداف شررکل ز 
در خصروص  یمجدد بر الزام جهان دیکنفرانس، تاک نیا

 دیردسرتور کرار جد یو تمرکز بر اجرا داریپا ینیشهرنش
)در استانبول( در سرال  تاتیبعد از دستور کار هب یشهر
درخصرروص  یو ارتقررات تعهررد جهرران تیررو تقو  1996
 دیربا تمرکز بر ارائره دسرتور کرار جد داریپا ینیشهرنش
جهرت بحرث  ینشسرت فرصرت نیر. اباشردیم یشهر
ها شهرها، شهرک یزیرو برنامه تیرینحوه مد رامونیپ

و روستا به منظور ارتقات نقش آنها بره عنروان محرکران 
و  دیرجد یاست و اقردامات توسرعه جهران داریتوسعه پا
. مدل ارائه دهدیرا شکل م ییآب و هوا راتییاهداف تغ

 یهاجنبره یتمرامقرادر اسرت  III تراتیشده توسط هب
 ،یرا به منظور ارتقا عردالت و رفراه عمروم داریتوسعه پا

 یبه منظور سامانده تواندیم III تاتیسازد. هب کپارچهی
و  یمحلر یزیرشهرها و اهداف برنامره ر نیب یهماهنگ
و  یها به عنوان سوق دهنده به توسعه اجتمراعنقش آن
، III تراتیهب یکم  کند )مقراتت موضروع یاقتصاد
شررامل  III ترراتیهب یدیررکل یهررای(. خروج2013
 یر شهرچون تفکر مجدد در خصوص دستورکا یموارد

 ،یانسران یهاسطوح، سرکونتگاه یدر تمام ینی)شهر نش
 یسراز کپارچرهی(، رهیرمناسب در کرار و غ یهااستیس
 ،یو دسرتورکار توسرعه )مسراله عردالت اجتمراع یبرابر
 هاصتفر شیو افزا یعموم یبه فضا یدسترس نیتضم

 زانیرم نییتع ،یشهر یزیو اشتراکات(، توسعه برنامه ر
 دار،یراز اهرداف توسرعه پا داریرپا ینیشهرنشر یبانیپشت

 یها و نهادهرابره سرازمان یو قدرت بخش یسازمانده
بره منظرور  3 تراتیبه دست آمرده از هب جیمرتبط با نتا

 دیرتجد ،یشرهر دیرمؤثر برنامره جد یاز اجرا نانیاطم
از مناسب برودن آن  نانیمنظور اطم به تاتیتعهدات هب

 تراتیهب یگذاراسرتی)چارچوب سباشردیهدف م یبرا
III ،2016.) 

 دستور کار جدید شهری .4-2

اقردام محرور اسرت کره  یسند یدستورکار جدید شهر
پایردار،  یبه توسعه شهر یابیدست ،یجهان یاستانداردها
در  یدر نحوه ساخت وساز، مردیریت و زنردگ یبازاندیش

با همکاران متعهد، کینفعان  یشهرها را از طری  همکار
 یو خصوصرر یدر همره سرطوح دولتر یمربوطره شرهر

سند از طری  شناخت مجدد شهرها  نی. اکندیتدوین م
 ،یطراحر ،یبرنامه ریرز یکه به درست ییهاو سکونتگاه

توسعه یافته و مردیریت شرده اسرت و بره  ،یمال نیتأم
در تمرام اشرکال  یحذف فقر و گرسنگ لیاز قب یموارد

 یرشرد اقتصراد ،یبهبرود پایردار ،یآن، کاهش نابرابر
و  یتیجنسرر یبرره برابررر یابیو پایرردار، دسررت ریررفراگ

همه زنان و دختران بره منظرور مشرارکت  یازتوانمندس
آنها در توسعه پایدار، بهبود سالمت و رفاه انسان، ایجاد 

زیست کم  خواهد کرد.  طیو حفاظت از مح یتاب آور
 یزیرو برنامره ینیو سررزم یشهر کپارچهی یزیربرنامه

 نیرا یدیرکل میله مفراهپاسخگو به سن و جنس از جم
(. دستورکار 2017 ،یشهر دیسند هستند )دستور کار جد

تحقر   یبه عنوان یر  گرام مهرم بررا ،یجدید شهر
یکپارچه و هماهنگ در سرطح  یاوهیتوسعه پایدار در ش

برا مشررارکت همرره کینفعرران  یملرر ،یامنطقرره ،یجهران
 یسراز ادهیبه پ یدستورکار جدید شهر ی. اجراباشدیم

توسعه پایردار در  یبرا 2030دستور کار  یساز یو محل
بره اهرداف توسرعه پایردار  یابییکپارچه و دست یوهایش
 ر،یرفراگ ،یانسران یهاساخت شهرها و سرکونتگاه رینظ
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)دسرتور کرار کندیامن، انعطاف پذیر و پایردار کمر  م
(. به منظور تحق  دستورکار توجه 2017،  یشهر دیجد

اسرت  یضررور یسرپرنج محرور اسا نیرکشورها بره ا
 یشررهر دیرردسررتورکار جد یبررسرر ی)نشسررت تخصصرر

 اسرتی(: س/III ،http://unhabitat.org.ir  تاتیهب
و مقرررات؛  نیو قروان یشرهر یقانونگذار ؛یشهر یمل

 نیو ترأم یاقتصاد شرهر ؛یشهر یو طراح یزیربرنامه
.دستور کار به طور یمحل یکالبد یاجرا ؛یشهردار یمال
اسرت  یریو برنامه اجرا تویک هیانیدو بخش ب یدارا یکل

مشرترک بره همرراه  یاندازمکه در بخش اول به چشر
کررده و در بخرش  میاصول و تعهدات کشورها را ترسر

مررؤثر و  یسرراز، اجررراتعهرردات دگرگون نیرریدوم برره تب
همچرون  یتعهدات شامل مسرائل نی. اپردازدیم ینیبازب

فقرر  انیرو پا یدر حروزه اجتمراع یشرهر داریتوسعه پا

و  یطررریمح یداریررر(، پایاجتمررراع یریپذسرررتی)ز
 داریرتوسعه پا یکه سه ضلع اصل یاقتصاد یریپذرقابت
 یمحتروا یاشاره دارد. دستور کار دارا باشند،یم یشهر
اسررت و موضرروعات  یداریررپا تیررو بررا محور کپارچررهی

 یو فضاها یررسمیمختلف در دستورکار مانند اسکان غ
 یسرتیزطیو مح یاقتصراد ،یاز سه بعد اجتماع یعموم

 یبررسر ی)نشسرت تخصصر رنردیگیمورد توجه قرار م
، 3ترررررراتیهب یشررررررهر دیرررررردسررررررتورکار جد

http://unhabitat.org.ir/مؤثر و  ی(. در بخش اجرا
 یزیربرنامره ،یساختار حکومت یسه محور اساس ینیبازب
 یسراز ادهیرو ابرزار پ ییتوسعه فضرا تیریو مد ییفضا
 دی)دستور کار جد رندیگیقرار م یمورد بررس ها،استیس
 (.2017 ،یشهر

 

 یشهر دیدستور کار جد هیانی. چهارچوب ب3شکل 

 (NUA ،2017منبع)

بره شرهرها و  یابیدسرت یدستور کار، هدف اصل نیدر ا
اسرت کره در آن افرراد قرادر بره  یانسان یهاسکونتگاه
 نیبرابررر، همچنرر یهااز حقرروق و فرصررت یمنرردبهره
که با اهداف و اصول سرازمان ملرل  یاساس یهایآزاد

 میتنظر یالمللنیب نیمتحد از جمله احترام کامل به قوان
 یبرمبنا یجدید شهر دستورکارشده است. در این راستا 

حقروق  یمللرالنیحقوق بشر، معاهدات ب یجهان هیاعالم
ارائره شرده  2005 یو نتایج نشست جهان هیبشر، اعالم
حقروق  هیردسرتورکار از اعالم هیردر ته نیاست. همچن
 نیربهره گرفته شده اسرت. اهرداف کرالن ا زیتوسعه ن

توسرعه  یهمچون شناسرای یدستور کار در شامل موارد
 یابیدست یبرا یبه عنوان ضرورت یو محل یپایدار شهر

شرناختن  تیهمه، به رسرم یو رفاه برابه توسعه پایدار 
 یدر تعریررف و اجرررا یملرر یدولتهررا ینقررش رهبررر

توسرعه  یبررا یمؤثر و قانون ر،یفراگ یشهر یاستهایس
و  ییکپارچره توسرعه شرهر یرویکردهرا ،یپایدار شهر

و حمایرت  یداریبه پا نرهنمو یابرنامه میو تنظ یمحل
پایدار و  یمال نیتأم یهامؤثر، خالق و ایجاد چهارچوب

و  یشررهردار یکارآمررد تقویررت شررده مررال یابزارهررا
و  یبه منظور اشرتراک گرذار یمحل یاتیمال یستمهایس

بره  یشده توسط توسعه پایردار شرهر دیحفظ ارزش تول
،  یشرهر دیر)دسرتور کرار جدباشدیم ریرفراگ یوهایش

 یتحق  چشم انداز، دستورکار جدید شهر جهت (.2017
. شرودی( هردایت م4اصول یکپارچه جردول ) لهیبه وس
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بررر اینکرره فرهنررگ و تنررو   یدسررتورکار جدیررد شررهر
 دیرانسران اسرت تاک یبررا یسراز یمنابع غن ،یفرهنگ
 یهابه توسعه پایردار شرهرها، سرکونتگاه زیو ن کندیم

و  لو نقررش فعررا کنرردیو شررهروندان کمرر  م یانسران
ت توسرعه تقویر یهراهرا را در طرحمنحصر به فررد آن

شناختن موضو  الزام تررویج  تیبعالوه به رسم کند،یم
و مصررف پایردار در  دیرتول یالگوها یفرهنگ در اجرا

از منرابع  حیکه به استفاده صح یدستور کار جدید شهر
 یرا بررسرر میاقلرر راتییرراز تغ یناشرر راتیکمرر  و ترراث

سرابقه  یبر ادیرازد نیهمچنر(. NUA ،2017)کندیم
 یرسرم ریغ یهاسکونتگاه گریو د نیرنشیفق یهامحله

مسکن مناسرب و مقابرل  دیکه کمبود شد ییدر شهرها

نامناسررب  یشررهر یهااسررتیاز س یاسررتطاعت ناشرر
کررده اسرت. در سرال  دایرپ یدارند، بروز کالبد یرتیمد

 یها زنردگنفرر در زاغره ونیرلیم 725 زانیربه م 2000
 860از  شی، به بر2013تعداد در سال  نیا که کردندیم
 یهرابرا وجرود تالش ن،یاست. بنابرا دهینفر رس ونیلیم

همچنران  نیرنشریفق یهاقابل توجه، رشد خالص محله
(. لرذا /https://unhabitat.orgاسرت) شیرو به افزا
شروند.  فیرتعر گرریبرار د یبرا هااستیاست س یالزام

 نیرا شرود،یم دهیرهرم د ریهمان طور که در جدول ز
 یبنردطبقه دار،یرتوسرعه پا یاصول در سه حروزه اصرل

 (.2017،  یشهر دیاند)دستور کار جدشده

 . اصول یکپارچه دستور کار جدید شهری4جدول 

 هااصول و سیاست حوزه ردیف

 برقوق برامین حشدید با تضپایان دادن به فقر در همه اشکال و ابعاد آن ازجمله ریشه کن کردن فقر  حوزه اجتماعی 1
 تنو  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یکپارچگی در فضای شهری 2
 پایان دادن به بیماریهای همه گیر، ایدز، سل و ماتریا 3
 ارتقات ایمنی 4
 خشونت حذف تبعیض و تمام اشکال 5
 تضمین مشارکت عمومی 6
 .رفهمسکن مقرون به ص و هاتأمین دسترسی یکسان به زیرساختبرابر برای همه و  تأمین امنیت و دسترسی 7
 .شده باشد مه ریزیبرنا تضمین اقتصاد پایدار و فراگیر شهری، با نفوک مزایای تراکم شهرنشینی که به خوبی حوزه اقتصادی 8
 های اقتصادی و تولیدیبرابر به منابع و فرصت تضمین شغل مناسب و دسترسی 9

 احتکار زمین جلوگیری از 10
 مدیریت کاهش رشد شهری )انقباا شهری( 11
حوزه زیست  12

 محیطی
 تضمین پایداری محیط زیست

 پایدار از زمین و منابع در توسعه شهری ترویج انرژی پاک و استفاده 13
 تولید پایدار ترویج الگوهای مصرف و 14
 وسیله کاهش خطرات فاجعه ایجاد تاب آوری شهری به 15
 سازگاری با تغییرات آب و هوایی. 16

 (NUA ،2017منبع)

 یدر ساازمانده تااتیهب دیجد یراهبردها .5-2

 مسکن تیوضع

سازمان ملرل تحرت  یهاکنفرانس یبا توجه به برگزار
در شرهر  1976در سرال  یانسران یهاعنوان سکونتگاه

در  1996ونکرروور واقررع در کشررور کانررادا و در سررال 
مطاب  با اهرداف توسرعه هرزاره در  نیاستانبول، همچن

نفرر از سراکنان  هراونیلیم یزنردگ تیرفی، ک2000سال
 یررسمیغ یهاکونتگاهو س هانیازجمله زاغه نش یشهر

بهبود یافته است. با این حال تداوم اشکال مختلف فقر، 
زیسرت در  طیدر حال افزایش و تخریرب محر ینابرابر

زمره موانع عمرده توسرعه پایردار در سراسرر جهران برا 
کره  یفضرای  یرتفک ،یو اقتصراد یاجتماع تیمحروم
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انکارناپرررذیر در شرررهرها و  تیررراغلرررب یررر  واقع
 یقوت خود براق است، کماکان به یسانان یهاسکونتگاه
در قالررب  هااسررتیس میانررد. لررذا در کنررار تنظررمانده

برا  ییهاسرازمان در برنامره نیا تات،یهب یهاکنفرانس
. در ادامه ضرمن پردازدیبه مساله مسکن م شتریب دیتاک

 تات،یاز اقدامات صورت گرفته توسط هب یاارائه خالصه
 هیررابررزار نما»  یعنرریدو راهکررار تررازه آن،  یبرره معرفرر
« مسررکن یجهرران یتوسررعه اسررتراتژ»و « مسررکن

 (. /https://www.unhabitat.org) میپردازیم
سرطوح حکومرت در  یاز اعضا و تمرام تاتیهب سازمان

اصرالحات و مقررررات بخرش مسررکن  یو اجرررا جرادیا
 داریرو پا ریرفراگ یشرهرها جادیکه به ا کندیم تیحما
حر   مربوط به یالملل نیب نیو مطاب  با قوان انجامدیم

بره  یمسکن مناسب است. اقدامات مطرح شده، فرصرت
بخررش  حیل صررحیررو تحل هیرراز تجز یبانیمنظررور پشررت
ئره مرؤثر برر ارا یدیکل نیقوان یبررس ژهیمسکن و به و

از راه  یکری. کنردیمقرون به صررفه مسرکن فرراهم م
 اسرت کره از« مسرکن هیابزار نما» ارائه شده  یهاحل
 یاکیو آمر ایآس قا،یکشور آفر 10در حداقل  2008سال 
 نیراستفاده شده اسرت. ا یزیآم تیبه طور موفق نیتت

خرود را قررادر  یو محلر یملر یو شررکا هراابرزار دولت
بره  یکره مرانع از دسترسر ییهاتیتا محدود سازد،یم

 شودیمختلف جامعه م یهامسکن مناسب توسط بخش
 یهراواکنش جرادیباعرث ا نیرا بهتر درک کنند. همچن

به  دنیمسکن، بهبود بخش لیتحو شیافزا یبرا یاسیس
و  یوصرخص یامور مال جیو بس رساختیز نیو تأم نیزم
ا اقدامات مربروط بره آن، بر ریمسکن و سا یبرا یدولت

 .شودیهر کشور م تیتوجه به وضع
 یدر حال حاضر در حال توسعه استراتژ تاتیهب سازمان
اسرت، کره برا توجره بره  2025مسکن تا سرال  یجهان
و  داریرررارائررره مسرررکن مناسرررب و پا یهررراچالش
 ،یاسرتراتژ نیر. اشرودیم میتنظ یاساس یهارساختیز
 یهایمسرکن در اسرتراتژ یهااسرتیبه ادغرام س ازین

را در  یولترو اقردامات د یشهر یزیتر برنامه رگسترده
 ،یتمراعاج یهااسرتیس ریو آنها را با سرا ردیگینظر م
 یجهان ی. استراتژکندیهماهنگ م یطیو مح یاقتصاد

عضرو، در ترالش  یمسکن با هدف کم  به کشرورها
 نیچند یتحق  ح  مسکن مناسب است. استراتژ یبرا
تفکرر و اجررا  میپارادا رییبه همراه دارد: تغ یقطع جهینت

پس از  داریبه اهداف توسعه پا ؛کم مسکن استیدر س
 یدسترسر یبررا  یسرتماتی؛ ارتقات اصرالحات س2015
 یهراتر به مسکن مناسب همراه با انوا  راه حلگسترده

 نیارتبراط بر تیرمرؤثر؛ تقو یمسکن مطاب  با تقاضرا
 دیرتول ییتمرکز زدا ؛یاقتصاد یهابخش ریمسکن و سا
و ساز  ساخت داریپا یهااستفاده از طرح شیمسکن؛ افزا
 یهرامربروط بره راه حل یهرا یآورها و فرن و محله
 و کارآمدتر. رتریپذتر، انعطافارزان

 یافته های پژوهش .3

 تیرفیاسرت کره ک یاساس یمسئله اجتماع  یمسکن 
ها که خانره ی. مکانکندیم نییو رفاه مردم را تع یزندگ

هرا و و سراخت آن یاند، نحروه طراحردر آن قرار گرفته
 ،یاجتمراع سرت،یز طیبا محر یدر هماهنگ شانییتوانا
است که  یجوامع اطرافشان، عوامل یو اقتصاد یفرهنگ

مرردم، سرالمت و  وزمررهر یبرر زنردگ یبه صورت جد
 یو با توجه به عمرر طروتن گذارد،یم ریها تأثآن تیامن

هرر دو نسرل  ،یکریزیف یمسکن به عنروان سراختارها
 نی. بنرابرادهردیقررار م ریرا تحرت ترأث ندهیو آ یکنون

 نیدارد. مسرکن همچنر تیاهم داریمسکن در توسعه پا
اسرت. از  سرتیز طیجامعره و محر نیاز روابط ب یبخش
از  یادیرساخت و ساز مسکن مقردار ز اتیعمل و،س  ی

( را یآب، مصرالح سراختمان ،یانرژ ن،ی)زم یعیمنابع طب
آب و  یو آلرودگ عاتیکه ضرا یدر حال کنند،یمصرف م
مسرکن خرود در  گرر،ید ی. از سروکنردیم دیهوا را تول

 یطریمح ستیو خطرات ز راتیمعرا انوا  مختلف تاث
اسرت.  ییو هروا بآ راتییو تغ یعیطب یایهمچون بال

 داریرتوسرعه پا یبررا یمالحظات مهمر زیها نجنبه نیا
و  یداریرپا نیروابط ب نیب دهیچیمجموعه پ نیهستند. ا

مرورد توجره  داریمسکن پا یهااستیس  یمسکن ازطر
(. https://unhabitat.org) ردیررررررگیقرررررررار م

 دهیررد ریهررر کنفرررانس در تصررو یاصررل یهررایخروج
 شرود،یم دهیرنمرودار د نیراطور که در . همانشودیم
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قررار  یاز شهر مورد بررس ترعیمساله مسکن، در بعد وس
، III ترراتیاسررت. در رونررد حرکررت برره سررمت هبگرفته

 داریربشر، به توسعه پا هیاول یازهایتمرکز نگاه از بحث ن
 داشته است. شیفراتر از آن گرا دیشهر و د

 
 IIIو  I ،II. خروجی های هبیتات 4شکل 

ر ارائه شده در هر یهااستیس تر یدق یبه منظور بررس
جررداول  نیبرره ترردو ،یجهرران یهررااز کنفرانس  یرر
پرداختره  داریرتوسرعه پا یاصرل یهادر حوزه یاسهیمقا

 یهایبرر بررسر هیرپرژوهش، برا تک نیشده است. در ا
مطررح  یهااسرتیس یقریتطب سرهیصورت گرفته و مقا

 یداریرپا یعنری داریرتوسعه پا یاصل یهادر حوزهشده، 
و  یزیرو برنامره یریپذ ستیز ،یریرقابت پذ ،یطیمح
 .شده است انجام یشهر تیریمد

 یطیمح یداریمرتبط با پا یهااستیس .1-3

به دو برابرر  یشهر تیجمع رودیانتظار م 2050سال  تا
در  رییرقابرل تغ یاز رونردها یکه یک ینیبرسد. شهرنش

و  یطریموجب اثررات زیسرت مح باشد،یم ستمیقرن ب
در شرهرها شرده اسرت و ایرن امرر  یفزاینردها یانسان
مسررکن، زیرسرراخت  یهانررهیکررالن در زم یهرراچالش
شغل مناسب،  ش،بهداشت، آموز ،یغذای تیامن ،یعموم
 دیایجاد کرده است )دستورکار جد یعیو منابع طب یایمن
کراهش اثررات  ای(. لذا در جهت حذف و 2017 ،یشهر
و حفاظرت از منرابع  یانسران یهاتیفعال یطیمحستیز
همگان،  یمشترک برا یراثیبه عنوان م یطیمح ستیز
 نیردر ا ییهااسرتیس تراتیاقدام هرر سره هب هیانیدر ب

گرفته شده است. همانطور کره در جردول  رحوزه در نظ
 شررود،یم دهیررد یطرریمح یداریررمربرروط برره عرصرره پا

همچون بهبرود سرالمت و رفراه انسران و  ییهااستیس
 سرتیسالم و ز یانسان یهاسکونتگاه ،یطیمح یداریپا
انرد. گرفتهدر برنامه اقدام هر سره کنفررانس قررار  ریپذ
 تراتیاز هب ابعمربوط به نحوه استفاده از من یهااستیس
 یقررار دارد. مروارد زانیربه بعد در مرکز توجه برنامه 2

 راتیتاث یو مصرف پایدار، بررس دیتول یهمچون الگوها
و تنرو   سرتمیو حفاظت از اکوس میاقل راتییاز تغ یناش
سالم و هماهنرگ برا  یازجمله اتخاک سب  زندگ یزیست
از  اههستند که تمرکز بر آن یاز جمله موضوعات عتیطب
 یهااستیاست. همانطور که از س افتهیشدت  3 تاتیهب

برا  ریاخ یهااز آنجا که در دهه داست،یپ زیمطرح شده ن
و  یو گسرترش کارخانجرات صرنعت یتکنولوژ شرفتیپ
 دیرپد دیشرد یمریاقل راتییتغ ،یانسان یهاتیفعال گرید

و  یسرتیموجب کاهش تنو  ز راتییتغ نیآمده است و ا
 یهااستیلذا روند س شود،یم ستمیکوسبه خطر افتادن ا

و  یجمع نشیداده و ب هیرو رییتغ یاز حوزه فرد تاتیهب
 .ردیگیرا به کار م کپارچهینگاه کل نگر و 

 پایداری زیست محیطی. سیاست های مرتبط با 5جدول 

 H I H II H III هاسیاست ردیف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 17

https://jvfc.ir/article-1-29-fa.html


 12                                                                                           1دوره اول، شماره اول، پیاپی ، فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده

 **** *** ** بهبود سالمت و رفاه انسان 1
 **** *** ** پایداری محیطی، سکونتگاههای انسانی سالم و زیست پذیر 2
 **** *** * کم  به استفاده صحیح از منابع 3
 **** *** * استفاده از انرژی پایدار 4
 **** ** * الگوهای تولید و مصرف پایدار 5
 **** ** * بررسی تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیم 6
 **** ** * تا طبیعبهنگ حفاظت از اکوسیستم و تنو  زیستی با اتخاک سب  زندگی سالم و هما 7

 یریپذمرتبط با رقابت یهااستیس .2-3

اقتصاد پایدار و  نیصورت گرفته، تضم یهایبنا بر بررس
 انیرم یساختار متوازن اقتصراد یبرقرار ،یشهر ریفراگ

فقرر و  یکنر شرهیر دار،یپا نیزم یهمه کشورها، کاربر
مشترک در هرر  یهااستیاشتغال مولد از جمله س جادیا

 یبانیو پشرت  یسه کنفرانس بروده اسرت. مسراله تشرو
 2 تراتیبه طور خاص در هب سکنمهم م دکنندگانیتول

مطرح شده در خصوص آن با  یهااستیمطرح شد و س
. ردیرگیبه روز شردن ترا کنرون مرورد اسرتفاده قررار م

برا  یو محلر یدر سرطوح ملر یخالق مرال یهااستیس
، بره 90در دهره  یساختار اقتصراد دیشد رییتوجه به تغ
 دیمساله مهم مطرح شد و در دستور کار جد  یعنوان 

 نیدوتسنکو اول ای. مارشودیمجدد م دیر آن تاکب یشهر
 رانیرمرکز اطالعرات سرازمان ملرل متحرد در ا سیرئ

به طور خاص بره  داریتوسعه پا یهاآرمان یضمن معرف
 داریررآور و پاترراب مررن،یا ر،یررفراگ»آن  ازدهمیررآرمرران 

 یراهکارهرا افتنیرپرداخرت و افرزود « ساختن شهرها
 یعلرت برگرزار یانمشرکالت جهر یبررا یجهان داریپا

سرازمان ملرل در سرپتامبر سرال  داریراجالس توسعه پا
آرمران  17و  2030بود، که بره ارائره دسرتورکار  2015
(. /http://unhabitat.org.ir) دیرانجام داریتوسعه پا

به  یابیدست شود،یم دهید زیلذا همانطور که در جدول ن
مطررح شرده در  یهااستیاز جمله س یشهر یآورتاب
 .باشدیم عرصه نیا

 رقابت پذیری. سیاست های مرتبط با 6جدول 

 H I H II H III هاسیاست ردیف

 **** *** ** تضمین اقتصاد پایدار و فراگیر شهری 1
 **** *** ** برقراری ساختار متوازن اقتصادی میان همه کشورها 2
 **** *** ** زمین پایدارکاربری  3
 **** *** ** ریشه کنی فقر و ایجاد اشتغال مولد 4
 * **** *** ارتقای سکونتگاه های روستایی و کاهش مهاجرت های روستا به شهر 5
 * **** *** مدیریت قبل، حین و بعد از بحران 6
 * **** *** تجهیز محله محور ساخت و سازهای مسکن 7
 * **** * پشتیبانی تولید کنندگان مهم مسکنتشوی  و  8
 * **** *** سیستم های حمل ونقل و ارتباطی پایدار 9
 * **** * توانمندسازی بازار 10
 **** *** * سیاست های خالق مالی در سطح ملی و محلی 11
 **** * * یهرنشینشثبت مطراحی به منظور بهینه سازی در بعد فضایی فرم شهری و ارایه نتایج  12
 **** * * ایجاد تاب آوری 13

 سیاست های مرتبط با زیست پذیری .3-3

از  یاریبنا بر مطالعرات صرورت گرفتره، چرارچوب بسر
 ستیها در حوزه زمطرح شده در کنفرانس یهااستیس

 خی. در طررول تررارباشرردیمشررترک م یاجتمرراع یریپررذ
بره سرمت  یجهت دهنده اصرل  ی ینیمدرن، شهرنش

 یلرذا مسرائل شرود،یتوسرعه و کراهش فقرر شرناخته م
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و خردمات  هارسراختیبره ز یدسترسر نیهمچون تضم
در  یحذف و کاهش فقر خصوصرا  در کشرورها ،یاساس

همواره مورد توجه  یکرامت انسان نیحال توسعه و تضم
 یکپرارچگیمسرئله مشرارکت و  نیبوده اسرت. همچنر

. بحرث باشدیو مهم م یدیسائل کلاز جمله م یاجتماع
قرار  یمورد بررس یشهر دیکه در دستور کار جد یاتازه
و  یو فرهنگر ی، اجتمراعیمساله تنو  اقتصاد رد،یگیم

هرا قرادر . دولتباشردیم یشرهر یدر فضا ییکپارچگ
مدل   یاز طر یدیفرصت توسعه کل نیخواهند بود به ا

ارائرره  3 ترراتیکرره توسررط هب یاز توسررعه شررهر دیررجد
 یمردل قرادر اسرت تمرام نیرپاسرخ دهنرد. ا شوند،یم

را به منظور ارتقا عردالت و رفراه  داریتوسعه پا یهاجنبه
 سازد. کپارچهی ،یعموم

 . سیاست های مرتبط با زیست پذیری7جدول 

 H I H II H III هاسیاست ردیف

 **** *** ** کرامت انسانی و قدرت انتخاب آزادانه و رفاه عمومیتضمین  1
 **** *** ** مشارکت و مدیریت مدنی 2
 **** *** ** برابر ا حقوقان بمشارکت زنان و جوانان در برنامه ریزی و پیاده سازی خواسته های آن 3
 **** *** ** یکپارچگی اجتماعی 4
 **** *** ** خدمات اساسیتضمین دسترسی به زیرساخت ها و  5
 **** *** ** نگهداری و احیای سرمایه های فرهنگی و تاریخی 6
 **** *** * کاهش و حذف خشونت و جنایت 7
 * * **** بهبود سکونتگاه های موجود 8
 * **** ** سرپناه کافی برای همه 9
 **** * ** تنو  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یکپارچگی در فضای شهری 10

و برناماه  تیریمرتبط باا ماد یهااستیس .4-3

 یشهر یزیر

رشرد  ،ییفضرا یاز لحاظ الگو ستم،یشهر قرن ب راثیم
و  یخوابگاه یبه عنوان شهرها شیشهر خارج از مرزها

 نیشیپ ی. شهرها فراتر از مناط  شهرباشدیم یاحومه
 لیرمهرم، اغلرب بره دل نیرخود را گسترش دادند که ا

بحران مقرررات  ف،یضع یشهر تیریو مد یزیبرنامه ر
و مسرتغالت اسرت.  امالکو عوامل گمراه کننده  نیزم

 2015ترا  2000 یهاسرال نیب هیانوسیو اق ایآس منطقه
را  تیرنسبت به رشد جمع نینرخ استفاده از زم نیشتریب

از  گررید یکری یشهر رویی تجربه کرده است. پراکنده
درصرد  10است. با هرر  داریزننده توسعه پاعوامل برهم

 بندرصررد سرررانه کررر 5.7 ،ییرودر پراکنررده شیافررزا
خطرنرراک  یهانرردهیدرصررد آت 9.6 زیررو ن دیاکسررید
 ،یمریاقل راتییتغ بیترت نی. به همکنندیم دایپ شیافزا
را بره خطرر  داریرپسرماند توسرعه پا دیهوا و تول یآلودگ
را نره  ینیشهرنشر ،یشرهر دیرجد رکاردستو .اندازندیم
و از  نردیبیتوسرعه م یفرصت برا  یچالش بلکه   ی
 ت،یریمرد ،یزیردر نحروه برنامره رییرو است که تغ نیا
 دیرجد میپرارادا  یر ازمندیرا ن یو حکمران یمال نیتأم
همچون مدیریت کراهش رشرد  یو لذا مسائل پنداردیم

و  یشرهر تیر(، تقویرت حاکمی)انقباا شرهر یشهر
را در دسرتور کرار  یو محل ییکپارچه شهر یبرنامه ریز
 (./http://unhabitat.org.ir) دهدیخود قرار م

 . سیاست های مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی شهری8جدول 

 H I H II H III هاسیاست ردیف

 **** *** ** لیالمل پیگیری دستور کار اسکان در سطوح ملی و بیننظارت بر پیاده سازی و  1
 * **** ** برنامه ریزی و مدیریت مادرشهرها 2
 **** *** * توسعه سکونتگاه های پایدار انسانی و در جهان شهرنشینی 3
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 * * **** کنترل گسترش شهری در چهارچوب منطقه ای 4

 * * **** برنامه ریزی سکونتگاه های جدید 5

 * * **** برنامه ریزی برای گروه ها با مسکن غیرثابت 6

 * * **** لیبرنامه ریزی مسکن با در نظر گرفتن اولویت های ملی، منطقه ای و مح 7

 * **** * همکاری و هم اندیشی بین المللی 8
 * **** * مبادله نقل و انتقال دانش و انرژی 9
 * **** * ی آنهایازهاها با در نظرگیری افراد معلول و نبرنامه ریزی و مدیریت سکونتگاه  10
 **** * * مدیریت کاهش رشد شهری )انقباا شهری( 11

 **** * * تقویت حاکمیت شهری 12

 **** * * برنامه ریزی یکپارچه شهری و محلی 13

 نتیجه گیری .4

برره سرراخت  ازیررهررا احسرراس نآنکرره دولت یدر پرر
بره  عیسرر یشهرساز یامدهایو پ داریپا یهاسکونتگاه

 یدر حال توسعه کردند، مجمع عموم یدر کشورها ژهیو
، در ونکروور کانرادا 1976سازمان ملل متحد، در سرال 

و  ییرا برگررزار کرررد. در آن زمرران شررهرگرا I ترراتیهب
مرورد توجره  یلمللرا نیآثارش، به ندرت توسط جوامع ب

 نیترعیو سرر نیاما جهان شاهد بزرگترر گرفت،یقرار م
 تیرسرابقه جمع یب شیمهاجرت مردم به شهرها و افزا

 شررفتیپ جرهیدر نت تیرجمع یعیشهرها در اثر رشد طب
سرال بعرد  20برود. کنفررانس اسرتانبول،  یعلم پزشک
 یجهان دستور کار جهران یشد. سران کشورها لیتشک

 یهارا برا مفهروم سرکونتگاه یکراف پناهسرر یاقدام برا
که به سرمت توسرعه در جهران رهنمرون  یانسان داریپا
نقطه نظرر  نیا ،یکردند. در دو دهه بعد تیتقو شد،یم

 کنند،یم رییکه جوامع تغ یمشترک وجود دارد که مادام
 رییراز لحراظ سراختار، شرکل و عملکررد تغ دیشهرها با
 یدهسررامان ظرروربرره من توانرردیم III ترراتیکننررد. هب
و  یمحلر یزیرشهرها و اهداف برنامره ر نیب یهماهنگ

و  یها به عنوان سوق دهنده به توسعه اجتمراعنقش آن
در  ینیکم  کند. از آنجرا کره رشرد شهرنشر یاقتصاد
اسرت،  یجهران نیانگیاز م شیدرصد ب 20حدود  ران،یا

در  یبه صرورت جرد ینیمساله شهر و شهرنش ن،یبنابرا
 ل،یردل نیخواهد بود و بره همر رانیا ندهیصدر مسائل آ
به  یابیدست یبرا یجهان یهاکنفرانس نیا یدستاوردها
 ینیو برخورد با مساله شهر و شهرنش یجهان یخرد جمع
اجرررا و  یهامهررم اسررت. برنامرره اریبسرر رانیررا یبرررا
مطرح شده در خصوص مسکن را   یاستراتژ یهاطرح
قررار داد و در جهرت  یابیمورد ارز ییهااز جنبه توانیم

هررا و طرح یابیرربهبررود آن عمررل کرررد. برره منظررور ارز
برر مطالعرات  هیرمطرح شده برا تک یراهبرد یهابرنامه

 یموارد تات،یهب یابیواحد ارز نیصورت گرفته و همچن
کره در ادامره مطررح  ی. در کنار عرواملشوندیمطرح م

گرررفتن و  دهیررهمچررون ناد ینکررات مهمرر شرروند،یم
 نرهیجهان سوم، خصوصا در زم یاکشورهبه  یتوجهکم
نگرر و  یکلر دیرد نیر. اشرودیم دهیراهبردها، د یاجرا
 یمسرائل نیترراز جملره مهم ،یاصل یهاگره یفراموش

 .باشدیم رگذاریاست که در درصد تحق  راهبردها، تاث

 برنامه های راهبردی مسکن. نکات مثبت و منفی در زمینه طرح ها و 9جدول 

 های راهبردی مسکنها و برنامهنکات مثبت و منفی در زمینه طرح زمینه ردیف

 ای و ملیریزی در سطوح منطقهعدم ارتباط بین برنامه استراتژی  و برنامه مفاد طرح برنامه استراتژی  1

2 
 نظریه تغییر -زنجیره علی 

های ر طرحثیر دها تا نتایج و از نتایج تا تأخروجیعدم بیان صریح ارتباطات منطقی را از 
 استراتژی  کنونی

 افی و اهدها، مبانهای علّی در برنامه کاری و اسناد بودجه، همراه با شاخصتعیین زنجیره 3
 بودجه وه کاری رنامهای پیاده سازی و مسائل خارجی احتمالی موثر بر اجرا در بارائه استراتژی 4
 ها و سازوکارهای پشتیبانی فعلیتسهیل اجرای طرح استراتژی  توسط سیستمهای ها و سیستممکانیسم 5
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 های پشتیبانیها و سیستمامکان بهبودی و پیشرفت در زمینه تناسب مکانیسم پشتیبانی اجرا 6
7 

 های نظارت و ارزیابیسیستم
 افیکسبب عدم تأمین مالی عملکردهای ضعیف چارچوب نظارت و ارزیابی در عمل، به 

8 
رسی و حساب بدهیو سیستم حسا  عدم استفاده از سیستم اطالعاتی یکپارچه نظارت و مستند سازی

 تحدمهای سازمان ملل ها و برنامهدر سطح ملی برای نظارت بر اجرای پروژه پروژه
9 

 ارزیابی اولیه فرایندها و اجرا
 ها در عملغالب برنامهچالش به کارگیری برنامه استراتژی  در 

 لزوم بهبود ارتباطات داخلی، هماهنگی و مدیریت دانش در سازمان ملل متحد 10

های اقردام های برگزار شده و برنامهی کنفرانسدر همه
سی ارائه شده، بحث مسکن به عنوان یکی از عوامل اسا

ظرور ریزان بوده است و بره منهمواره مورد توجه برنامه
ها در هرر دوره گاهبهبود بخشیدن به وضرعیت سرکونت
 هایبررسرشرود. راهبردهای جدیدی به کرار گرفتره می

ه برزمان برگزاری اولین کنفررانس ترا  دهد، ازنشان می
 امروز، بهبود وضعیت مسکن در بسریار از نقراط جهران

هرا شرود، امرا برا ایرن حرال، هنروز میلیونمشاهده می
نشررین در سرتاسررر جهرران وجررود دارنررد کرره برره زاغه
اسب ی خود از جمله داشتن سرپناه منازهاینترین اساسی

ترر اتی هماهنگبایست اقداماند. لذا میدست پیدا نکرده
 اینکره بادر جهت حل مشکل انجام شود.  دارترهدفو 

 دیگرر و هراچالش ایرن از مناسربی شرناخت هم هنوز

 ترا است نیاز نداریم، ظهور در حال و موجود هایچالش

 موتور عنوان به گرفته شکل شهرنشینی هایفرصت از

 و اجتمراعی توسرعه اقتصرادی، فراگیرر و پایردار رشرد
 این و گردد زیست استفاده محیط از حفاظت و فرهنگی

 و پایردار توسعه به دستیابی جهت بالقوه هایفرصت از
زمرران آن اسررت کرره شررهری  .بهررره گرفررت متحررول

ر را ب بیندیشیم: چگونه جامعه جهانی را بسیج کرده و آن
یی های انسانی، از جوامع روستاتمامی سطوح سکونتگاه

کوچ  گرفته تا مرادر شرهرها، بررای رشرد جمعیرت و 
 در جزیری و کرالن راهکارهراییاقتصاد متمرکز کنریم. 

 ،هراطرح گونره ایرن عملکرد به بخشیدن بهبود راستای
مبنرای ایرن  .گررددمی ارائره اجرایی، حوزه در خصوصا

 ارزیرابی پیشنهادات، مطالعات صورت گرفته و همچنین
 باشد،می توسط بخش ارزیابی سازمان هبیتاتارائه شده 

 .که در ادامه به آن اشاره خواهد شد

توجه به مفاد، اهمیت، وضوح و انطباق طرح  -1

 برنامه استراتژیک

 در با پراکنده هایشاخه به موضوعات ورود عدم -

 هم به مرتبط و متقابل مساله چهار گرفتن نظر

 بشر حقوق و اقلیمی تغییرات جوانان، جنسیت،

 متحد ملل سازمان توسط

 در پایدار توسعه اهداف و مفاد از گرفتن درس -

 سال در شهری جدید کار دستور ،2015 سال

 و 2019-2014 راهبردی برنامه اجرای و 2016

 امکان با عمل چارچوب استخراج جهت در تالش

 ریزیبرنامه بستر به توجه با باال تحقق

معلولی  –. تالش در جهت وضوح زنجیره علی 2

 تغییرات

-2018 هایسال بودجه و کار برنامه تمرکز -

 توجه با علیت هایزنجیره تنظیم روی بر  2019

  سازمان عملکرد از شواهدی برای تقاضا افزایش به

 کالن اهداف بین تغییر هایتئوری تضمین

 زیر و سازمانی خرد اهداف متحد، ملل سازمان

 مهه در انتظار مورد نتایج و دستاوردها ها،برنامه

 سطوح

های پشتیبانی ها و سیستمسازی مکانیسم. متناسب3

 اجرای طرح استراتژیک

 جهانی، هایپروژه و هابرنامه نظارت بر تأکید -

 برای  PAAS طریق از خود کشور و ایمنطقه

 راهبردی برنامه ارزیابی ارتقاء

 یا پروژه هایخروجی و نتایج بر نظارت تمرکز -

 طرح نتایج تحقق به که نتایجی و برنامه

 .کندمی کمک استراتژیک

 گیری اندازه هایگرایش و هاروش کردن روشن -

 جهانی، سطح در نتایج گزارش و نظارت برای

 کشور و ایمنطقه
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 کاولیه فرایندها و اجرای طرح استراتژی . ارزیابی4

 ورود چگونگی بررسی و سازی مفهوم به نیاز -

 قالب در کشور هایپروژه و هابرنامه در ارزش

 بشردوستانه و عملیاتی هنجار، هایفعالیت

 متحد ملل سازمان

 مدیریت و هماهنگی داخلی، ارتباطات بهبود لزوم -

 متحد ملل سازمان در دانش

 منابع
 انسانی سازمان هایسکونتگاه کنفرانس -1

، بیانیه اسکان بشر(. 1976ملل)هبیتات(. )

اسناد منتشر شده سازمان ملل، ونکوور، 

 کانادا.

 انسانی سازمان هایسکونتگاه کنفرانس -2

، بیانیه اسکان بشر(. 1996ملل)هبیتات(. )

اسناد منتشر شده سازمان ملل، استانبول، 

 ترکیه.

 انسانی سازمان هایسکونتگاه کنفرانس -3

چشم انداز شهری (. 2013ملل)هبیتات(. )
سازمان هبیتات: چشم اندازی برای هبیتات 

IIIاسناد منتشر شده سازمان ملل ،. 

سازمان  یانسان یهاکنفرانس سکونتگاه -4

دستور کار جدید (. 2017(. )تاتیملل)هب
 کیتو.اسناد منتشر شده سازمان ملل،  ،شهری

سازمان  یانسان یهاکنفرانس سکونتگاه -5

چهارچوب (. 2016(. )تاتیملل)هب
، اسناد منتشر شده IIIسیاستگذاری هبیتات 

 کیتو.سازمان ملل، 

شهری  پایدار توسعه و مسکن کنفرانس -6

مقاالت موضوعی ، 2016سازمان ملل، 
، اسناد منتشر شده سازمان ملل، IIIهبیتات 

 نیویورک.

رحمان.  دیس ی،اقبال ،مهرداد ،نوابخش -7

بر  ی: مرور یشهر داری. توسعه پا(1386)

 ییایجغراف. دادهایروندها و رو م،یمفاه
 .9-3 ،((13 یاپی)پ 1)شماره 4 ،نیسرزم

داخلی سازمان  واحد مدیریت و نظارت -8

ارزیابی برنامه راهبردی ، (2016هبیتات، )

، اسناد منتشر 2019-2014سازمان هبیتات 

 شده سازمان ملل.
9- http://unhabitat.org 

10- http://unhabitat.org.i
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