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        در ،ااا یتاتبتحت عنوان ھ ،سازمان مللاسکان بشرکنفراس  2016اکتبر گذشتھ در سال

   ،انمطرح شده ومصوبات موضوعات  ،رابطھ باچگونگی این کنفرانسدر .اکوادوربرگذار شد

 . اما بھرحال ازاھمیت بسیاری برخوردارند  ،میتوان گفت : این مصوبات ھرچند الزام اورنیستند

ان را وخط دھنده درتاثیرگذار جریانھایتحوالت بین المللی وانھا، میتوان سیرتوجھ وتامل دربا 

واند در میتبستھ بھ گرایشھا سیاسی ان  : استکھ اھمیت این مصوبات اینبھتر شناسائی نمود .

نھایت بنوعی تبعیت ازنسخھ ھای وسیاست گذاری ھای کشورھای مختلف ودر تصمیم گیرھا

         توسعھ شھری خاصی بیانجامد .

کھ ھمواره باانھا دراین زمینھ ھا درتماس   دوستان التین امریکائیمدتی منتظرماندم تابرخی از    

ا بھ چگونگی انر، وقرارداشتیم  کت داشتنددوستانی کھ بعضی ازانھا در این کنفرانس شر ؛ھستم 

کھ  دراینترنت صفحاتینشانی طریق ایمیل این اطالعات وچندھفتھ گذشتھ ازدر ؛اطالعم برسانند 

   دسترسی داشت برایم فرستادند !وسایرین میتوان بھ نقد ھای انھا 

  مشخصی چون :  قصدم ازطرح این اطالعات جھت پاسخگوئی بھ پرسشھای    

   ؟چھ موضوعاتی مطرح شدند کیتو کنفرانس در       

  چھ موضوعاتی میباست مطرح میشدند ،اما بکلی مطرح نشدند !؟       



 درا  ھپیتات خود در ،اقلیحدخط مشی ، انھم  خط مشی اغازیناز اااھپیتات  ھ شد کھچ      

سخھ ھای مبلغ نبتدریج بھ بعد  1996دراستامبول اا ھپیتات منحرف شده واز 1976 وانکور

  ؟  !استشده  ان ھای مربوط بھریزیشھرسازی وبرنامھ در نئولیبرالی

،  مسئولین وجامعھ کارشناسی ما چھ مشارکتی کاراناینکھ بااین اوصاف دست اندربالخره     

   دراین نقدھا داشتھ اند ؟

 بوطھ بدون سعی خواھد شد نظریات منتقدین وصاحب نظران مردراین نوشتھ گزارش گونھ     

بر   جوحاکمانھا از یک سو؛ تا اینکھ بامالحظھ وتامل درشخصی مطرح گردد واظھار نظرتغییر

   .شناسائی شود   گردد،بیانیھ ھای رسمی مطرح میانکھ دراز بیش  - ااا  اسکان بشر -کنفرانساین 

مربوطھ الزم است ، بطورخالصھ اھداف ، تعاریف ودستور کار رسمی نقدھای   قبل از طرح    

  .تات ااا مطرح گرددھبی

  

     ھبیتات ااا چیست ؟،   اھداف وگزارش ھا         

    سیتی اسکوپفرارازھائی ازگزارش               citiscopبرگزار کنندگان کنفرانس  »رسمی«درمورد توجیھات  

         

  ،دارکنفرانس سازمان ملل درباره مسکن وتوسعھ شھری پای ،کھ بطوررسمی  "ھبیتات ااا"      

  درشھرکیتوپایتخت اکوادورجریان داشت . 2016اکتبر  21تا  17نامیده شده ، درروزھای  

بیست سال یکبار سازمان ملل کھ ھرتسری کنفرانسھائی اساین کنفرانس سومین کنفرانس از       

با ھدف ودستورتقویت اھداف وانکورکانادا در 1976سال . نخستین ان درانرا تشکیل داده است 

 ، شھری ویا روستائیاستقرارھای بشریتوسعھ پایدارشھرھا وسایری جھانی درجھت تحکیم سیاس

  شھرنشینیشھرو رابطھ باکھ راھبردجھانی در ،را شامل میشدنداھدافی مصوبات ان  .برگزارشد

  .دند ودھھ ھای اینده را تعیین مینم

  

  ؟چھ فرصت ھائی را ارائھ مینمایداین رویداد      



کشور  متشکل از جامعھ بین المللیبیست سال ت ااا اولین فرصتی بود کھ پس ازانفرانس ھبیتک 

گذاری انرا برزندگی مردم ، واشکال مختلف تاثیربطورھمگانی گرایشھای شھری  مختلف ، ھای

  مورد توجھ قرارمیداد .

 در  ھمھ سطوحاھم اورد کھ جامعھ بین المللی درھمچنین فرصت بزرگی را فرااا ھبیتات       

ی کنونی شھرنشینی تفاھم وسازگاری داشتھ وگرایشھامواجھ شدن با مسائل وموقعیتھای  مورد

، تخریب محیط زیست ، تغییرات اب وھوا ومسائل دیگر ازیک سو، ، کیفیت زندگیباشد.  فقر

واز سوی دیگر مزیت ھائی شھر برای فعالیت اقتصادی ، اجتماعی وخالقیت ھای دیگر فراھم 

  میاورد . 

   

  گزارش - انچھ در ھابیتات ااا گذشت        

  وکھ فعالیت ھای مربوط بھ محیط زیست ، حقوق بشر مکزیکمستقر در ) سازمانیاینتر پرس سرویس(آی پی اس  ی ازامیلیو گودوی گزارشگرگزارش             

                میدھد .     سازمانرا توسعھ پایدار   

         

ھای جایگزینی وبحثاسکان پایدارباره درآئی جھانی گردھم - 2016اکتبر 24، کیتو، اکوادور       

بااختالف برداشت نسبت بھ اینده  راکھ  توسط سازمانھای اجتماعی انجام شدند ، نشست ھای خود

 حاضردرکشور195نمایندگان  . وطھ دراین عرصھ بھ پایان رساندندقوق مربشھری وتعھد بھ ح

بیستم اکتبر شھری پایدار(ھابیتات ااا) درروزباره اسکان وتوسعھ در کنفراس سازمان مللسومین 

   .  برای ھمھ ، صادر نموددرباره شھرھاواسکان پایداررا پس ازچھارروزبحث بیانھ کیتو

تشویق  برتاکید و ،شھری نیزشناختھ میشود گندای) نوآبنام دستور(ھ مذکورکھ ھمچنین اساس بیان   

 23 دراین سند  است .استوار مدیریت توسعھ فضائیھا وامھ ریزی، در برنشھری پایدارتوسعھ 

، نابرابری ، تبعیص ، بھبود برنامھ ریزی و ت کنندگان متعھد بھ مبارزه بافقرصفحھ ای شرک

    . نظرداشتن تغییرات اب وھوائی ، میشوندبادرساخت کالنشھرھا 



الترناتیو خود را برای گوھای الیان وجنبش ھای اجتماعی مختلف ھم از سوی دیگر دانشگاھ    

، انھم با نطری تا بیستم اکتبر 17درروزھای  نشست الترناتیو)(دونشست جداگانھ شھرروستا در

  انتقادی بھ الگوی ارائھ شده توسط ھابیتات ااا ارائھ دادند. 

 نظر منتقدین دستورکاری استازکھ  ،جدید ھابیتات ااا ) گندای اُوربان(آشھری کاراگر دستور   

ن تدوین اوارگانھای محلی عمال"درکشورھای مختلف تھیھ شده  کھ از طریق ھمکاری بین المللی 

  ھ چمخالفت واعتراض مسئولین محلی نسب بھ اناینصورت مشارکتی نداشتھ اند بھ اجرا دراید . در

     بدون مشارکت انھا انجام شده طبیعی خواھد بود .

     سازمان  40وکشور 32فرازاساتید وصاحب نظران ن140بامشارکت  ، کھالترناتیو نشستدر     

بوط بھ حق بھ شھر  تشکیل شد ، بحث ھای مر  تماعیجیکائی علوم اامردردانشکده التین 

و جنبش ھای اجتماعی، حقوق مربوط بھ شھر)  گفتگو با دولت ھای محلی (مجموعھ ای از

، مطرح  دانستحق بھ شھرھ مشابیتوان ، یاانچھ م ی شھریفضابھرمندی از مسکونی وحقوق

  .گردید 

نشست سوم خود سال توسط سازمان تشکیل میشود، دربیست ھابیتات کنفرانس شھری ایکھ ھر    

اُ ِان جی ھای مختلف ، ارگانھای مربوطھ سازمان ملل نفرشامل  35000با مشارکت قریب بھ 

ن مختلف ، شرکتھای صاحب نظرا، نمایندگان رسمی کشورھای عضو، دانشگاھیان، دانشجویان 

 گردید .اتخاذ دربیست سال اینده ، برقرارتعیین مشی وسیاستھای قابل این بخش ، جھت فعال در

 80کشورھای دیگر جھان بیش از  برخیامریکای التین و  امروز امریکای شمالی ، اروپا و     

  میلیون 650 بھب نشینان قریتعداد شھرھم  امریکای التیندر میباشند.صد جمعیتشان شھرنشین در

  یھحاشمیلیون نفر104درصد جمعیت کل این منطقھ است .ازاین تعداد دستکم 80یا قریب بھ  نفر 

حالیکھ تعداد ساکنان غیر مجاز در بسرمیبرند . انھم درمجاز دروضعیت اسکان غیر نشین ویا

  براورد میشود . دو ونیم میلیارد نفر حدود  جھان  بر اساس امار سازمان ملل ،



مشکالتی چون الودگی ھای مختلف ، ھرج ومرج در حمل ونقل و جابجائی  چنین وضعیتی     

ھای روزمره ، افزایش وگسترش نا برابری ھای راھمراه دارد . بنابر این اولویت ھای پیش رو 

پیش رو  رفع ویا دستکم تعدیل مستمر معضالت ونابرابریھایمیباید ،  انھم مسلما" .اندمشخص 

   باشد . 

 ھاچگونگی سازمان دھی شھرباید در"  :دانشگاه کاردیف انگلستان بقول الیسون براون از     

ان اماده بدست اوردن را سازمان داده، خودرا برای اقداماتمان  و مطالبات باید . نمائیمدید نظرجت

ا ظرھطلب نمائیم . این تجدید نمحلی وملی تحقق این خواستھ ھا رادولت ھای باید از نمائیم .

چنین اورده شدن نیازھای جامعھ شھری درگرو مشکالت وبرحیاتی اند . چون رفع بسیاری از

 میباشند " مورد بحث  اساسی ودرنتیجھ احقاق حقوق  تجدید نظرھا

ھ ،انتقادھائی کھ گرفتان مورد انتقاد قرار اصلیمواضع محتوای برخی ازصوبات کیتو بدلیل م   

پی چگونگی مقابلھ با مصوباتی محتوای"پسا کیتو"است . در نمودن مشخصشان مشغولیت عمده 

  انرا بتصویب رسانده اند . کنفرانس ی شرکت کننده درال نمایندگان کشورھا حاست کھ بھر

مصوبات "باورند کھ : رزیل براین ب انجملھ  ایزابال گونسالز نماینده  ای پ اس منتقدین ، از

ی بھ زمین ھمچون دسترسی ھمگان:ھری موردنیازمان ھابیتات ااا نمیتوانند موجب اصالحات ش

کسب این خواستھ باید جھت  طریق مبارزه بدست میاید .باخدمات الزم باشند. این خواستھ ھا از

  سازمان داد .ھا شھروندان رادرتشکیالت مردمی  با مطالبات مشخص 

تا  14روزھای در کھ دربحث ھای اجتماعی مقاومت درمقابل مصوبات ھابیتات ااا گونزالز    

سازمان  100وکشور 35، م ) شرکت داشت ، توانست نمایندگان  2016بیستم ماه جاری  (اکتبر 

وتوجھ بھ معضالت ودفاع ازحق بھ شھر،  اجتماعی مختلف را جھت رد مصوبات مربوطھ

  بنیادین با گروه خود ھمراه نماید .

مصوبات بھ خود "مشی محدود" و ھای غیر دولتی ھم بنودیگر، ائتالف  ان جی اُ  ازطرف  

ھابیتات ااا را مورد انتقاد قرداده واز اینکھ این مصوبات مقابلھ اساسی باتامین ناکافی  ءشھری



شی سپرده ابراز تاسف وبفرام  ران حق ھرشھروند ابعنو وبھبود شرایط مسکونی برای ھمگان 

    نمودند .

  عرصھ این  م وکنترل سرمایھ ھای مالی دربھ تنظیخواھان توجھ دولت ھا ھم چنین منتقدین     

ساخت بازارانھ دروداگرسرمایھ ھای مذکوروشفاف سازی عملیات سمحدودیت  جلوگیری یاشدند. 

  بھ بنیھ مالی و  وکمک  امد ، بھبودومھاران باشیوه ھای کاراره جا، تنظیم بازار شھریوسازھای 

خصوصی سازی فضاھا ی کامل از بالخره جلوگیری امد مسکن ورمتقاضیان کم د امکانات

  شدند . عمومی

  مصوباتئی ، نمیخواھند این گردھماتماعی شرکت کننده ، درجھای اوجریان دانشگاھیان     

بنوبھ خود دوباره تکرار شود . مصوباتی کھ بکارگیری انھا   1996اا استامبول درسال ھابیتات 

کھ . بدین جھت شرکت کنندگانی  فراھم اوردزمینھ را برای گسترش معضالت شھری کنونی 

دادند ، خواھان بوجود اوردن تشکیالتی بیتات ااا را بموازات ان سازمان نشست ھای جایگزین ھا

پی گیر و مونیتورینگ  مصوبات ان شدند . تشکیالتی کھ ھر دوسال نظارتی جھت تدوام نقد 

  . یکبار نتایج وارزیابی مصوبات رسمی ھابیتات ااا  را اعالم نمایند

دبیر کل سازمان نماید . ازرا بصورت دوره ای اعالم میباید نظارت وبررسیھا  مصوبات کیتو   

سال یکبار نشست ھائی را برای بررسی ھای مذکور تشکیل دھد . این رھاچد ھر نھاملل میخو

نشست ھای  ربیاتجتدادن اربا توجھ ومبنی قر 2026بررسی ھا ھرچھا رسال یکبار میتواند تا 

ملکرد مصوبات . چون شاخص ع مایدنرا ارائھ  تغییرات الزم  مصوبات کیتوکنون ، ا تول استامب

سال پیشرفت چندانی را  20میدھد این مصوبات طی این  نشان کیتو 2016استامبول تا  1996از 

   موجب نشده است .

   

   ھا ونظرھا ــــــــــــــدنق ادامھ     

  یتات ااامصاحبھ  دیوید ھاروی در باره ھب     



 دیوید ھاروی جغرافیدان معروف وصاحب نام انگلیسی استاد کرسی انسان شناسی وجغرافیا 

   .دانشگاه سیتی اونیورسیتی نیویورک در

     

  "  وضع نئولیبرالی داردمیک  یتات ااا ب" ھ  دیوید ھاروی :    

   

  

ق بھ شھر حبررسی اعضای گروه  ، ،  مارک مارتی  ومونیکا ساالزار 2016ژانویھ  26در  

با  را  ای ، مصاحبھاکوادور بھ بخش مربوطدانشکده التین امریکائی علوم اجتماعی  وابستھ بھ

بھ موضوعات مربوط بھ :  حق بھ شھر ، جدا نشینی  ، این مصاح. درانجام میدھنددیوید ھاروی 

ھابیتات ااا ( کنفرانس سازمان ملل کھ قراراست درکیتودرماه اکتبر سال جاری پراکنش شھری در

 این مصاحبھ است .انچھ در پی میاید نتیجھ  برگذارشود ) بھ بحث گذارده میشود .

  



میباشیم .  یشن) جنتریفیکاعیان سازی ( روندولت درباره نقش دشاھد بحث دراین اواخردر     

  ؟چیستمذکور روند ی درنقش نظر شخصی شما درباره چنین

ھای بیشتر بھ افزایش درامدھای خودوامکان اخذعوارض ومالیاتھمواره تمایل زیادی دولت       

  افزایش بھا ی زمین وامالک است .طریق ان اھان ترغیب توسعھ وازدرنتیجھ خو،  شتھرادا

سرمایھ داری، با استفاده از دولت  داشت کھ یکاگراین واقعیت را مبنی قراردھیم ، میتوان انتطار

اعیانی نمودن با ترغیب وایحاد تحرک درروند  ، اختیار داردامکانات وسازوکارھائی کھ در

، ازطریق فراھم اوردن ان جلب توان مندان بھ سکونت در(جنتریفیکیشن)جھت  فضای شھری

 عمومی ، پشیبانی ومچنین تامین یارانھ ھای ضروری ازمحل بودجھ ، ھجدید زیرساختھای 

استکھ ، زمامداران اموربفرض در  این انچھ در چنین وضعیتی اھمیت بسیار دارد حمایت نماید .

ذاب نمودن شھر جمنطق روند اعیانی وازدولت محلی برداشت ونظرموافق وپذیرفتھ شده ای 

از  برخیگاھی دولت ھای چپ ھم  از بعضیحتی  متقاضیان توانمند تر داشتھ باشند .  یبرا

دولت چپ کھ  یکدرصورتی کھ میدھند . مورد حمایت قرار اقدامات مربوط بھ روند مذکوررا ،

خود با یدئولوژیکی براساس باورھای ا بھ نیازھای ضروری جامعھ است ، پی پاسخگوئی در

حول اینکھ چھ گرایشی ھمواره با یک مبارزه سیاسی  شد . در نتیجھ چنین روندی ھمراه نخواھد

  نترل بدست اوردن ک ، بنابراین .  م بوددر دولت مذکور دست باال را داشتھ باشد مواجھ خواھی

  یان سازی شھردولت محلی درچنین موقعیتی میتواند بصورت ابزارکارامدی درمقابل روند اعی

  درایاالت متحده ، بعضی شھرھای اصلی کھ نمایندگان متمایل بھ چپ   ید.آ(جنتریفیکیشن) بکار

گرفتن سازوکار با بکار داشتھ اند، توانستھ اند تاحدی درمقابل روند اعیانی سازی قرارگرفتھ ،

                          دستمزد مکفی"                                        " تضمین  ھائی نظیر:

   (living wage). لس انجلس وسیاتل باشنددرپی دستیابی بھ کیفیت زندگی شھری برای ھمگان 

  ر میباشند .وازجملھ شھرھای مذک



اختیار نگامی ممکن خواھد بود کھ قدرت دراوردن چنین اقداماتی ھاین توفیق دربھ اجرا دربنابر 

  باشد .

دولت ھای کھ بھ میان امد ،نظر شما در مورد تجربیات  اخیری سخن ازدولت ھای محلی    

  محلی  در اسپانیا مشخصا" در دو شھر بارسلونا ومادرید بھ اجرا در اوردند ، چیست ؟

   
حث اباتی داشتھ اند را نمیشناسم . بنظرم تناقضات وبخچگونھ انت ، انجاگذشتانچھ درجزئیات  

   ،  استذکر. انچھ قابل  داشتھ است، وجود میباشدیین کننده تعزیادی در باره اینکھ چھ سیاستھائی 

  . بوددید واحزاب سیاسی دیگرجدولتیان میان  توام با تنشارتباط وجود 

     

زنھ وبھ  عدم توجھ اصوال" ازنظر شھر یزسا اعیان "یشن جنتریفیک "،نظر اکادمیک ماز      

داشتھ است . در این رابطھ صاحب قرارشھر ھمراه دارد مورد انتقاد  عقبھ ای کھوتاریخی  

نمایند . نظر شمادر این رابطھ چیست می فیبصورت نوعی استعمار شھری تعر اانر نظران دیگر

و تعریف را تواما " ھمواره یک نوع استعمار شھری است ؟ میتوان ھرد   یشن؟ ایا  جنتریفیک

   ؟مطرح نمود

 منشاء یشن ین اتفاقی نیست کھ نظریھ جنتریفیک. اھان نقش مھمی داردجدرھرنقطھ ای از تاریخ    

 توسط روت  گالس  مطرح گردید . اواین روند 1964 سال این مسئلھ نخست در بریتانیائی دارد .

اوربان ِجنتِری     ی شھری توانمند تر" ( کھ ھمچنین " بورژواز :را اینگونھ توصیف مینماید

   urban gentry   گون دگر انراو دادهتغییررارمتعلق بھ طبقھ کارگد ) محلھ ھای دننامیده میش

عمیق ونگران کننده یرات تا چھ حد اثاریگردید اینگونھ تغبا گذشت زمان ، مشاھده نمودند . 

) را میتوان امکان  یشناعیان سازی (جنتریفیکه اند .  از نظربرداشت ھای عمومی برجای نھاد

موجب فروپاشی  درنھایت دارند ، توانی کھی رتوان مالی بیشت کھدستیابی گروه اجتماعی دانست 

با  استعمار ویا  بلی  انچھ جنتریفیکیشن نامیده میشود ، جماعت محل وطرد انھا خواھد شد .

  در واقع مھم نیست چھ نامیده شود .. البتھ ، استعمارشھری یکی است 



 

ا در این رابطھ ارائھ درامریکای التین، ویژھگیھای متفاوتی کھ میتوانند برداشت خاصی رایا    

           . دھند ، وجود دارند 

وری ، ضر رابطھ بایک مکان فیزیکیء برداشتی چون جنتریفیکیشن دردرک حد تاثیربرای      

اسائی شوند .  وتعیین کننده دارند، شناست نخست  تنوع عواملی کھ درشکل گیری ان نقش موثر

  یا سرمایھ داخلی است ؟با سرمایھ خارجی فرض عمده درروند اعیان سازی مورد بحث بایا نقش 

موده تا دراثر ا ن دارند کھ درجھت اعیان سازی فعالیت ن وجوددرمحل  خاصیگروھھای ایا 

  مختلفچھ موضعی دولت درمقابل روندھای  ؟سود بیشتری نصیبشان شودترشده وامالکشان گران

ھای مختلف واین یا مکاندر ،ابھ ان اعیان سازی دارد ؟ پاسخ بھ این پرسشھا وبسیاری دیگر مش

  د بود. نان کشور متفاوت خواھ

  مان مشکالت پیش روی    ھدف جنتریفیکیشن صحبت میکنیم ،با رابطھ ، ھنگامیکھ درمعموال"    

 شرایط کنونی جمعی است کھ دربھ  مسئلھ عرضھ واحد مسکونی . است تیاعقابل اب مسکن

تاکید روی اما محدود است . بسیار ، قبول قابل یسکونم امکاناتحد دربھ مسکن شان  دسترسی

   رسقابل دستمورد تامین مسکن ھائی دراتخاذ سیاستنقش دولت برای پذیرفتن مسئولیت خود جھت 

 ھای ضد سوداگری سیاست میتواند موجب اتخاذچون  .ضروری استبسیاربرای گروه ھای مذکور

 میتوان در پی راه کارعالوه براینھا . گردد شھری کنترل روند اعیان سازی درفضای نتیچھودر

. در  ، باشیمساخت وساز ھستند ، ھمچون استفاده از زمینھائی کھ خارج بازارھای جایگزین 

پیمان نامھ ھائی براساس عقد اخوت واعتماد متقابل  برای استفاده از ملک مشخصی  ایاالت متحده 

اشغال واستفاده پیمان نامھ ھائی کھ جھت     (community land trusts)بین جمعی منعقد میشود 

احداث مسکن  ھمیاری جمعی برایشکل قانونی دارد. یا دراروگوئھ شکلی از، اززمین مورد نظر

 مسکونی    واحدھایویا خدمات خود ارائھ کاربایھ ان جمع مورد نظرپاوجود دارد، کھ برمورد نیاز

ھدف فقط بھ احداث واحد ھای مسکونی قابل  عالوه برانمورد نیازشان را احداث مینمایند . 



مسکن را ندارند توان ابتیاع واحد مسکونی خود ازبازار این یا ان الیھ اجتماعی کھدسترسی 

ایند بھمان نسبت از گسترش بیشتر ایده ھای این چنینی بھ اجردرنخواھد شد . ھرچھ   محدود

  اعیان سازی جنتریفیکیشن شھری کاستھ خواھد شد .

نھ فقط حمایت کنندگان این ویا دانشگاھیان دیگر»حق بھ شھر«گروه عالقھ مندم خصا" ش      

   مقاومتفقط  باتوجھ بھ اینکھ ، بلکھ  باشند )یشن با اعیان سازی (جنتریفیک مبارزهدراقدامات 

ان پیشنھادھا وراھکارھای با راه مھ بایدومخالفت با این روند ، جھت توقف ان کافی نیست، 

      . ارائھ دھندنیز راای  جیده عملی وسن

 
براینکھ کنفرانس کیتو نسخھ پیشنھادی ھبیتات ااا را پذیرفتھ ، بنظر شما چگونھ ممکن  فرض  

  خود قرار دھد ؟ دستور پایانیمحور  را بصورت است تاکید روی حق بھ شھر

نئولیبرالی دارد . با تامل در اسناد مربوط بھ موضع  ھبیتات ااا ، میتوان دید این نشست موضع 

برای  کسب مشروعیتض بیشتر غر .گردھم ائی است  فقط یک درواقع بطورکلی  ھبیتات ااا

  مشارکت دادن ھمھ دران است . ازطریق  اھداف خود،

درجھت بکارگیری امکانات ھیم کوشش ھای خود راامیخو ھمھ شخصی من این استکھنظر     

مقابل میبینیم رضایت انسان با پول اندازه . اما درم برای ساختن شھری قابل زندگی بکار گیری

بحث درباره مسکن قابل دسترسی ، نبود سیاست کارسازی در بخش عمومی  کھ  گیری میشود .

وجود الگوھای  ر بخش خصوصی  وددسترسی مذکور میسر گرداند ، حقوق مختلف مالکیت 

نمیتوان در . بپردازد بھ ان  د بایمیازجملھ موضوعاتی ھستند کھ ھبیتات ااا  جایگزینتوسعھ 

قرار  را ھدف ان شھرسازی خصوصیولیبرال کنونی ھمسو بوده ، کھ دراساس بانسخھ ھای نئ

 ، کیفیت زندگی شھررا نابود نمود .ودر نتیجھ فضای عمومی  هداد

 

 

  



  پایانی نشست الترناتیوء ھابیتات ااا مصوبات نکاتی درمورد     

  2016 سوم نوامبرما نا درسِ ھ اسپانیائی جردی بورخا بامجلصاحبھ فرازھائی از م       

بارسلون ، بیلبا ئو وبرخی کالنشھرھای امریکای  مادرید ، : شھرساز اسپانیائی استاد دانشگاه کاتالونیا درشھربارسلون ، مشاور طرحھای شھرسازیجردی بورخا 

    2012پایان کنفرانس ھابیتات  ااا بیستم اکتبر   در   .التین 

"una  farsa Cumbres como Habitat III son ااا نمایش مضحکی ھستند. "جردی بورخا : "گردھمائی ھائی چون ھبیتات 

  
  

   
  

    ) . م  در دانشگاه کالیفرنیا (البتھ باھمکاری ما نول کاستل استاد جامعھ شناسی مشاورت کھ معروفیت اش بخاطر  جردی بورخا شھرسازی

   



 . ھری سازمان ملل میباشدالفت وانتقادھایش ازسیاست ھای شمخدرتغییرات شھربارسلون و  

باره مصاحبھ ای درسمانا در شھر بوگوتا با مجلھ ِ 2016ھنگام پایان کنفرانس در بیستم اکتبر 

  ھبیتات ااا انجام میدھد .

نشست ردفرناندو کاریون ورخا ھمراه باشھرساز ارژانتینی ردی بُ :  خطاب بھ جُ  سمانا◌ِ    

  یقی  با مصوبات کنفرانس بوجود امده ؟چرا چنین اختالف نظرعم  .الترناتیو درکیتو

وھوا تشکیل میشود  ج.ب : برای اینکھ این کنفرانس وسایر کنفرانسھائی در باره تغییرات اب    

مطرح مینمایند ، ولی وبا آب وتاب  نشمندانھبظاھردامسائل را  بیش نیستند : ینمایش مضحک

باتشان مصو .ندرا نشان نمیدھ سازکارھا وعوامل مسئولی کھ این وضعیت را بوجود اورده

روشن نیست چگونھ باید بھ  فراترنمیرود .یک سری کلی گوئی از ،گندای ھابیتات ااا ھمچون، آ

  رسید .مطرح شده ھدف ھا 

    

  : مسائل حقیقی آگندای شھری گلوبال چھ ھستند ؟     نا ا سم◌ِ  

باافزایش پراکنش ، متعاقب ان ج .ب : درواقع دردھھ ھای اخیربا شھرنشینی تسریع شده و

  . جھ شده ایمامو استقرارھا واتمیزه شدنبافتھای پیوستھ شھری، جدانشینی چندپارگی وگسیختگی 

است ، کھ نھ تنھا بھ گسترش حاشیھ نشینی حول شھر وضعیت در واقع شھرنشینی بدون شھراین 

 سازی نشینی ، اعیان، چون جداھای بسیاریناھنجاری بامتراکم وبھم پیوستھ راانجامیده ، بلکھ شھر

نموده  مواجھ  ، گسیختگی ھمھ جانبھ بافت شھری ، (ِگتو) فضاھای منزوی در مقابل بوجود امدن 

   . است

  

  : منظورتان از شھرنشینی بدون شھر چیست ؟   نا  سما◌ِ       

افزایش فعالیت ھای ، ازنظراقتصادی دچارطرد شھری اجتماعی زنظرا شھری ایکھ ، وضعیتی

 شده باشد . بار، یعنی وضعیتی بطورمطلق نا پایدارفاجعھ ، از نظرفرھنگی تا تولیدی  سوداگرانھ



باشد .  بنابراین وبالخره دربعد سیاسی فقط ازطریق تحمیل وسرکوب سرکوب مداوم قابل اداره 

ارتباط متقابل  افزایش د ھدایت تحوالت شھردرجھت ،صدباید در، نشینی بدون شھردرمقابل شھر

 یگانھ سازمرکزیت واختالط جمعیت وفعالیت ھا  یا شھربھم پیوستھ باومعھ شھری ویگانگی جا

  وپیوند دھنده (ارتیکوالتیو) با سایر نقاط  شھری درھرمنطقھ بود . (انتگراتیو)

  

طرحھای با اجزای بھم پیوستھ ومتراکم( کُمپَکت) شھر دریکچگونھ میتوان  سما نا :      

  شید ؟بزرگ مسکن اجتماعی را تحقق بخ

  ج. ب : توده ھای کم درامد ترجامعھ شھری بیش ازھمھ بھ شھروامکانات ان نیازدارند .     

 نسبتا" ھایعھ ایجاد مجمو گانگی شھری است،، فرھنگ وی واقعا" انچھ مغایرباعدالت اجتماعی

است . کھ فاقد کیفیت شھری ومجزا از بقیھ مناطق شھر  منطقھ ایدرواحد ھای مسکونی  رپرشما

با سایر الیھ ھای طبقھ متوسط ومرفھ شھری کم ارتباط وبدون گونھ ایکھ توده ھای مذکورب

ھمھ شھروندان، توانمند وتھیدست در گی شھروندان دزن مکانف این استکھ شھراختالط باشند . ھد

موجب ھمواره  ھای درون ان رایش استقرارآبقسمی کھ شھرو . اشدوباشرایط برابربجوار یکدیگر

  ونھ تشدید ان گردد.ابری وجدانشینی ھا کاھش نابر

 تحوالت  ھدایتھای مربوط بھ سازمان ملل اصرار دارد، کھ سیاست گذاری  سمانا :   

  مورد چیست ؟ ایننظرشما در .دولت باشد اختیارعده درمیباید علی القاشھر

ود ومتوسط برحول خ گبزر شھرھا مجزا ازیکدیگر نیستند . بلکھ بعکس  شھرھای ج. ب :   

، ھمچنین شھرھای بزرگ با وجود محدودیت دولت ھای محلی البتھ  تاثیرات وسیعی دارند . 

    اورند .تصمیماتشان را بھ اجرا درھای وسیعی کھ دارند میتوانند  

   

  چیست ؟برون رفت از چنین وضعیتی  : بالخره ، چاره  سمانا      



کھ بابرخورداری ازان شھروندان اختیار مینامیم .حقی  .ب : انچھ را " حق بھ شھر "  ج     

ھای دربخش) نتگرالا(سیاست ھای یگانھ کننده  ،توانندبشھر را در دست داشتھ واز طریق ان 

واقع ترکیبی از حقوق انجھ در تحقق بخشند .را مختلف درجھت براورده شدن مطالبات جمعی 

وھمچنین حقوق اجتماعی ،  نسبت بھ : مسکن ، فضای عمومی ، خدمات پایھ ، حمل ونقل وندشھر

    اقتصادی ، فرھنگی وسیاسی ، میباشد .

   سمانا : شمول این سیاست ھا چھ باید باشند؟        

سوداگری مھار : آنجملھ مقابلھ شود . با علل بوجود امدن چنین وضعیتینخست  ج . ب : باید 

انع گسیختگی  بافت  نظام مالی ، تدوین قوانینی شھری کھ محاکم برشھر ، کنترل عمومی بر

شھری وبجود امدن محلھ و فضاھای منزوی ، مدیریت عادالنھ خدمات شھری کھ مورد استفاده  

  ھمگان ھستند . 

       

  نتیچھ گیری     

ماه ارسھ چھرد کھ :بسیارکوچکی از انتقادھا وتحلیل ھای وسیعی استبخش انچھ مطرح گردید   

ت ااا تاوسمت وسودارھبی ،انحرافی اغلب منتقدین با محتوا ونقشء بھ زعمرابطھ گذشتھ، در

این عرصھ درنظران شناختھ شده وباتجربھ بسیارمنتقدین کھ اغلب صاحب مطرح شده است . 

 مالی جاده صاف کن نئولیبرالھا وسرمایھ ھایاز کنفرانس استامبول تاکنون  راھستند ، ھبیتات ااا 

، شتھ شھرھا راعرصھ فعالیت ھای خود نموده دھھ گذبویژه درچھار ؛ کھ سوداگرجھانی میدانند

  ببار اوده است .   در اغلب موارد فاحعھ 

مطرح گردید . اکنون بخشھائی ازاین نقدھا مختصربصورت  انھم تا اینجا ھرچند بسیار محدود    

ما در این زمینھ مقایسھ نمود کشور حرفھ ای ھای رسمی ارگانھایا برداشتمیتوان این انتقادھا را ب

انھم مبین تفاوت برداشتھای رایج انچھ در کشورما گفتھ میشود ، کھ درواقع قضاوت درمورد  .



البتھ بعھده سروران عزیزی استکھ این مطالب را  ؟ !در کشورما  با نقدھای وسیع سایرین است  

  مینمایند .مالحظھ 

گوی شھر دلخواه !!؟ عالوه بران ایران در میان کلیھ کشورھای جھان تنھا کشوری بوده کھ : ال   

رونمایی از کتابچھ شھر دلخواه ایرانیان بھ عنوان تنھا گزارش شھروندی جھان  خود را ارائھ داده است :

کھ این خود نشانھ دیگری است کھ چرا در این زمینھ برداشتی متفاوت با سایرین ” اختصاص داشت.

  ؟ کھ این خود تامل بسیاری را میطلبد .داریم !!

  
  

 برگزار شد  3نشست معرفی دستورکارجدید شھری ھبیتات  - 95بھمن 

      Wednesday, 18 January 2017 10:31  

بھ ھمت جامعھ مھندسان مشاور ایران، انجمن جامعھ  3نشست تخصصی بررسی دستورکار جدید شھری ھبیتات   
متحد در محل این جامعھ شناسی ایران و جامعھ مھندسان شھرساز و با ھمکاری دفتر برنامھ اسکان بشر ملل 

برگزار شد. در این نشست کھ با حضور جمعی از اعضای جامعھ مھندسین مشاور، متخصصین شھری و برخی 
نمایندگان دولت برگزار شد دستورکارجدید شھری در پنلی پنج نفره مورد بررسی قرار گرفت. سیامک مقدم نماینده 

تسنکو رئیس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در ایران، فرزین برنامھ اسکان بشر ملل متحد در ایران، ماریا دو
ریز شھری دفتر ھبیتات تھران از چھار منظر مختلف بھ دستورکار جدید فردانش استاد دانشگاه، سارا حبیبی برنامھ

 شھری پرداختند. گیتی اعتماد عضو جامعھ مھندسین مشاور نیز بھ عنوان دبیر نشست در این پنل حضور داشت.

ھای توسعھ در ابتدا ماریا دوتسنکو اولین رئیس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در ایران ضمن معرفی آرمان
پرداخت و افزود یافتن ” آور و پایدار ساختن شھرھافراگیر، ایمن، تاب” پایدار بھ طور خاص بھ آرمان یازدھم آن 

جالس توسعھ پایدار سازمان ملل در سپتامبر سال راھکارھای پایدار جھانی برای مشکالت جھانی علت برگزاری ا
امروز بیش از “آرمان توسعھ پایدار انجامید. دوتسنکو ادامھ داد:  17و  2030بود کھ بھ ارائھ دستورکار  2015

کنند. با پیشی گرفتن رشد جمعیت شھر از میزان اراضی موجود در درصد جمعیت جھان در شھرھا زندگی می 50
 2015تا  2000ھای آسیا و اقیانوسیھ بین سال کنند. منطقھمرزھای رسمی اداری خود تجاوز میجھان، شھرھا از 

رویی شھری یکی دیگر از بیشترین نرخ استفاده از زمین نسبت بھ رشد جمعیت را تجربھ کرده است. پراکنده
اکسید درصد سرانھ کربن دی 5.7رویی، درصد افزایش در پراکنده 10زننده توسعھ پایدار است. با ھر عوامل برھم

بھ ھمین ترتیب تغییرات اقلیمی، آلودگی ھوا و تولید   کنند.ھای خطرناک افزایش پیدا میدرصد آالینده 9.6و نیز 
را فرصتی برای پرداختن بھ این مسائل  3دوتسنکو کنفرانس ھبیتات ” اندازند.پسماند توسعھ پایدار را بھ خطر می

و خاطرنشان کرد مسئوالن کشورھا از جملھ جمھوری اسالمی ایران با تعھد بھ    تتر دانسبھ شکلی دقیق
  دستورکار جدید شھری برای پیگیری بندھای آن ھمکاری خواھند کرد.

ھای رئیس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در ایران در پایان سخنان خود بھ سابقھ تاریخی ایران در کنفرانس
در ونکوور کانادا، تھران یکی  1976پیش از برگزاری اولین کنفرانس ھبیتات در سال ھبیتات اشاره کرد و افزود 

ای آسیا، اقیانوسیھ و غرب آسیا را در ژوئن سال منطقھ از چھار شھر جھان بوده است کھ میزبانی نشست مقدماتی
) و ECWAآسیا(برعھده داشتھ است. این نشست با ھمکاری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای غرب  1975

  کمیسیون اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیھ در تھران برگزار شد.

حضور داشت بھ تشریح  3سیامک مقدم نماینده برنامھ اسکان بشر ملل متحد در ایران کھ خود در کنفرانس ھبیتات 
ھای ای از کنفرانسضمن ارائھ خالصھروند رسیدن بھ این کنفرانس و تدوین دستورکارجدید شھری پرداخت. مقدم 

، رویدادھای 3، جزئیات نحوه برگزاری کنفرانس ھبیتات 3ھا با کنفرانس ھبیتات و نیز مقایسھ آن 2و  1ھبیتات 
کھ مدت چھارده  2برخالف کنفرانس ھبیتات ” ای آن را تبیین کرد. رئیس دفتر ھبیتات تھران افزود:جانبی و شبکھ



کنفرانسی چھار روزه بود، چرا کھ فرآیند تصویب  3طول انجامید، کنفرانس ھبیتات روز در استامبول بھ 
بھ پایان رسید. از این رو، این کنفرانس بیشتر فرصتی برای  3دستورکار جدید شھری پیش از کنفرانس ھبیتات 

در چھار روز رویداد جانبی  1000سخنرانی نمایندگان کشورھا و البتھ رویدادھای مفصل جانبی بود. بیش از 
 4نفعان شھری، میزگرد ذی 16گفتگوی سیاستی،  10رتبھ، میزگرد در سطح مقامات عالی 6برگزار شد، از جملھ 

بھ رونمایی از کتابچھ شھر دلخواه ایرانیان بھ عنوان جلسھ تخصصی کھ یکی از این جلسات 22مجمع و 
نھاد و ھای مردمحضور پر رنگ سازمانمقدم ضمن اشاره بھ ” گزارش شھروندی جھان اختصاص داشت.تنھا 
ھزار  2کشور جھان در این کنفرانس حضور داشتند کھ  167ھزار نفر از  30ھای محلی در کنفرانس گفت: دولت

 .دادندنفر آن را نمایندگان محلی تشکیل می

خت. حبیبی گفت: ریز شھری دفتر ھبیتات تھران بھ تشریح و تببین دستورکارجدید شھری پرداسارا حبیبی برنامھ
بیند و از این رو است کھ دستورکار جدید شھری، شھرنشینی را نھ یک چالش بلکھ یک فرصت برای توسعھ می

پندارد. وی افزود ریزی، مدیریت، تامین مالی و حکمرانی را نیازمند یک پارادایم جدید میتغییر در نحوه برنامھ
اندازی مشترک تو و برنامھ اجرایی است کھ در بخش اول بھ چشمدستور کار بھ طور کلی دارای دو بخش بیانیھ کی

ساز، اجرای موثر و بھ ھمراه اصول و تعھدات کشورھا را ترسیم کرده و در بخش دوم بھ تببین تعھدات دگرگون
ریز شھری دفتر ھبیتات در ادامھ بھ محتوای یکپارچھ دستورکار با محوریت پایداری پردازد. برنامھبازبینی می

اشاره کرد و گفت: موضوعات مختلف در دستورکار مانند اسکان غیررسمی و فضاھای عمومی از سھ بعد 
ریزی یکپارچھ شھری و سرزمینی و گیرند و برنامھزیستی مورد توجھ قرار میاجتماعی، اقتصادی و محیط

ادامھ بھ تمرکز دستورکار بر  ریزی پاسخگو بھ سن و جنس از جملھ مفاھیم کلیدی این سند ھستند. حبیبی دربرنامھ
 پنج محور اساسی اشاره کرد و افزود توجھ کشورھا بھ این پنج موضوع برای تحقق دستورکار ضروری است:

  سیاست ملی شھری

  قانونگذاری شھری و قوانین و مقررات

  ریزی و طراحی شھریبرنامھ

  اقتصاد شھری و تامین مالی شھرداری

  اجرای کالبدی محل

المللی از جملھ بانک جھانی و یونسکو ضمن نگاھی تحلیلی ھای بیناستاد دانشگاه و مشاور سازمان فرزین فردانش
با  3ھای دستورکارشھری ھبیتات بھ تفاوت 2016-2012ھای المللی منتشر شده در جھان بین سالبھ اسناد بین

سرپناه برای ” حالی شھری شدن در جھاِن در  2پرداخت. فردانش افزود اگر شعار ھبیتات 2دستورکار ھبیتات 
 2است. اگر پس از کنفرانس ھبیتات ” شھر برای ھمگان” در جھاِن شھری شده  3بود، شعار ھبیتات ” ھمگان

موضوع اجرایی شدن  3ھای مختلف حرکت کردند در کنفرانس ھبیتات ھا و سیاستکشورھا بھ سوی تھیھ برنامھ
سال از کنفرانس  20بسیار اھمیت پیدا کرده است. از سوی دیگر پس از  ھاھا و نیز پایش و ارزیابی آناین سیاست

سطح دانش و آگاھی شھروندان نسبت بھ شھر بیشتر شده، شمار کسانی کھ بھ موضوع شھر اندیشیده و  2ھبیتات
ست کھ دھند افزایش یافتھ و از سوی دیگر تعامالت بین افراد افزایش یافتھ است بھ ھمین دلیل انظر کارشناسی می

پردازد. فردانش گفت: دستورکار بھ طور می… ھای مختلف مالی، حقوقی، حاکمیتی و متن دستورکار بھ جنبھ
ھای مختلف دارد. او در پایان خاطرنشان کرد، کند کھ موضوع شھر نیاز بھ گفتگوی تخصصمشخص بیان می

ل شود یادگیری از یکدیگر و فراھم پیش از اینکھ جھان و بھ طور خاص شھرنشینی بیش از این غیرقابل کنتر
ای و ملی برای کنترل و ھدایت آن آوردن بسترھای گفتگو و تبادل دانش و آگاھی در سطوح مختلف محلی، منطقھ

  باید رواج پیدا کند.

   

 گرد اورنده ،  برگردان وانتحاب گزارشھا     مھدی کاظمی بیدھندی

      1396   فروردین  


