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رهاورد سفر

 2 )WUF(معرفي و پیشینه مجمع جهاني شهر
سازمانمللمتحدبنیانگذارمجمعجهانيشهرميباشدویكي
ازمهمترینمسایلجهانكهشهرنشینيشتابانوتأثیرآنبرجوامع،
شهرها،اقتصادوسیاستاستدراینمجمعموردبررسيقرارميگیرد.
زیراپیشبینيميشودكهدر50سالآیندهبیشازدوسومجمعیت
جهاندرشهرهازندگيكنند.ازاینروچالشاصليبهحداقلرساندن
فقردرحالرشددرشهرها،ارتقاءدسترسيتهیدستانشهريبهامكانات
پایهايازقبیلسرپناه،آبپاكیزه،سیستمدفعفاضالبونیزدست
است. پایدار گسترششهري و توسعه و مساعد محیط بهیک یابي
مجمعجهانيشهریکگردهمایيدوساالنهاستكهباحضورطیف
متخصصان مردممحور، نهادهاي ، دولتي غیر سازمانهاي از وسیعي
شهري،دانشگاهیان،نمایندگاندولتها،مدیرانمحليوانجمنهاي
مليوبینالملليتشكیلميگردد.مجمعجهانيشهرزمینهمشتركي
رابرايكلیهایننقشآفرینانفراهممينمایدتادرخصوصمسایل
این به توجه با و بپردازند بحث به گوناگون هاي روش به شهري
واقعیتهاوپیچیدگيها،برايیکجهانشهريكهازلحاظاجتماعي
سالم،ازنظرزیستمحیطيپایدار،ازبابتاقتصاديسرزندهوازجنبه
بهگردآوريمجموعه توسل با و كنند باشد،تالش پاسخگو سیاسي
دانشهاوتجاربجامعةمدنيومحليودولتهايمنطقهايوملي

دریکنشستعمومي،راهحلهايعمليرابیابند.
تاكنون)2008(چهارمجمعجهانيشهر ازسال2002میالدي

برگزارشدهكهمشخصاتآنهابهشرحجدولزیرمیباشد:


موضوعات و محورهاي گفتگو در چهارمین مجمع جهاني 

شهر
)WUF4(باتوجهبهمضموناصليچهارمینمجمعجهانيشهر
، بود سرزمین« متوازن توسعه چالش : هماهنگ »شهرسازي : كه
ششمحورگفتگوبهشرحزیرتعیینگردیدوطي4روزكارشناسان
عاليرتبههمراهبامخاطبانحاضردراجالسبهبحثوتبادلنظرو

مشاركتبایكدیگرپرداختند:
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دکتر سیمین حناچي، مهندس الهام بهمن تیموري، مهندس مینا صنیعي نژاد  

شهرسازي هماهنگ ؛ 
چالش توسعه متوازن سرزمین

»WUF4 رهاورد سفر نانجینگ چین – چهارمین مجمع جهاني شهر«
13-16 آبان 1387 )3-6 نوامبر 2008(



.توازنسرزمینيدرتوسعةشهري • محور1	
محرومیت عدم و برابري گسترش و ترویج . • 	2 محور

اجتماعي
.فعالنمودنشهرهاوبهرهورياقتصادي • محور3	

و طبیعي محیط بین توازن و هماهنگي ایجاد . • 	4 محور
مصنوع

.حفظریشههاوروحتاریخيشهر • محور5	
.شهريبرايهمةنسلها • محور6	

دراولینروزمجمع،مراسمافتتاحیهبااجرايبرنامههايهنري
اپرايچینيو برگرفتهازسنتوفرهنگچین،ازجملهموسیقيو
سایربرنامههايهنريآغازوباسخنانشهردارنانجینگ،فرماندار
ایالتجیانگسوووزیرمسكنومدیریتفیزیكيچینادامهیافت.
ازمسایلمربوط افتتاحیهبرخي بایجوكادرمراسم آناتي سپسخانم
بهاجالساشارهنمودهوازكشورهایيكهبهبرگزارياجالسكمک
نمودهیابرايمسایلشهريخودوسایركشورهااقداماتيرابهانجام
رسانیدهاند،قدردانيكردند.وبابیاناینمطلبمهمكهدولتآنگوال
و همه براي برابر حقوق تأمین به را خود نفتي درآمد از درصد 10
داده اختصاص فقر با مبارزه و روستایي و شهري مناطق ساماندهي
داریمكه مللوظیفه درسیستمسازمان ما « : داشتند اذعان چنین

بهتمامكشورهايغنيیافقیریادآوريكنیمكههیچیک،ازاثرات
فقرمصوننیستند،همهمادرمورداتفاقاتوبحرانهايماليجهان
نگرانهستیمچراكهاینبحرانها،مامردمانعاديراهدفقرار

میدهدواینماهستیمكهآسیبميبینیم.«
در ملل سازمان جوائز اعطاي و افتتاحیه مراسم خاتمه از پس
زمینهایجادشهرهايموزونبهترتیبامتیازبهشهرهاينانجینگ،
شائوزینگوزانگجیاگانگ)چین(،كیگالي)روآندا(،تاتارستان)روسیه(،
سیودادگوارز)مكزیک(،دربعدازظهرروزاولوروزهايبعد)صبحو
عصر(،اجالسكارخودرادرقالب21رویدادآموزشي،6گفتگو،70
تجاربگروههايتخصصي، بیان ،73جلسه هبیتات جانبي سمینار
8میزگردو3جلسهویژهادامهداد.البتهنمایشگاهيازآثاروتجارب
شهرنشینيوشهرسازيكشورهايشركتكنندهدرمجمعنیزبرپابود
وایراننیزدارايغرفهايبراينمایشدستاوردهايمربوطبهحوزه

شهرسازيبود.وعناوینمیزگردهايتشكیلشدهبهشرحزیربود:
1(میزگردوزراء2(میزگردشهرداران3(میزگردزنانوشهرهاي
هماهنگ4(میزگردنمایندگانمجلس5(میزگردجوانان6(میزگرد
شبكهجهانيزمین– ابزار7(میزگردپژوهشگرانشهري8(میزگرد

دانشگاههايهمكارهبیتات.
الزمبهذكراستكهدرمیزگردوزراء،آقايمهندسسعیديكیا
مجمع نخست روز در را خود سخنراني شهرسازي و مسكن وزیر
سال اردیبهشت در كه اقیانوسیه  – آسیا اجالس دومین موضوع به
و دستاوردها و دادند اختصاص ، شد برگزار تهران در جاري)1387(
ارتباطمحورهايآنراباچهارمینمجمعجهانيشهرتشریحنمودند،
ایشاندربخشيازسخنرانيخودبهاهمیتموضوعشهرنشینيپایدار
ایراندراینزمینهپرداختند اقداماتجمهورياسالمي پرداختهوبه
زیر نمودن :1(فراهم به رامنوط پایدار اهدافشهرنشیني وتحقق
ساختهايتوسعه،2(تنظیمبرنامههايهدفمند،هماهنگومتوازن
توسعهوموردوفاقهمهذینفعان،3(وجودعزممليدربینذینفعان
توسعهجهتدستیابيبهاهدافكميوكیفيتوسعه،4(پرهیزدولتها
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ازدخالتدرامورتصدیگريودرمقابلحمایت،هدایتونظارتبر
فعالیتهايتوسعهدانستند.

یكيدیگرازرویدادهايمهماینمجمعحضوروفعالیتجوانانو
اختصاصبخشيازبرنامههايمجمعبهآنهابودودراینارتباطخانم
آناتيبایجوكاچنینبیانكردند.»جوانان،آیندۀشهرهايماهستند،
امااغلبدرخاموشيكنارگذاشتهميشوندبهدلیلبیكاري،فقدان
تحصیالتو...وازاینروبایدبودجهايبرايآغازگرانجواندرنظر
پایدار توسعة استراتژیهاي مركز در توسعه حركت در تا شود گرفته
باشند داشته مؤثر حضور گیریها تصمیم در باید جوانان بگیرند. قرار
وخالقیتوابتكارونوآوريآنانميتواندكلیدغلبهبرچالشهاي

شهريوفقرباشد.«

ششگانه  محورهاي  در  مباحث  عناوین  و  ها  سرفصل 
گفتگوها 

محور اول :

نقد روش هاي سنتي برنامه شهري و طرح تجربیات خاص  1 .

برنامه  نوین  رویکردهاي  و  ها  روش   : شامل  ریزي  برنامه 

ریزي در پاسخگویي به چالش هاي شهري. 

ایجاد تغییرات در برنامه ریزي بویژه برنامه ریزي شهري  2 .

براي دستیابي به توسعه پایدار 

محور دوم :

حقوق زمین حامي فقرا )در برابر نیروهاي تخلیة اجباري و  1 .

بدون رعایت قوانین(

مسکن کافي براي همه در مقابل بازار مسکن انحصاري  2 .

ارائه وسیع خدمات پایه اي شهري در مقابل مناطق محروم  3 .

از خدمات 

محور سوم :    

توسعه زیر ساختهاي پایدار  1 .

تهیه منابع مالي توسعه شهرها  2 .

سرمایه گذاري مستقیم خارجي  3 .

اقتصاد غیر رسمي شهري  4 .

هاي  سیاست  براي  سود  و  درآمد  افزایش  براي  اقدامات  5 .

اشتغال زا براي فقرا 

محور چهارم :

شهرهاي برخوردار از هماهنگي زیست محیطي  1 .

تغییرات اقلیمي و تنوع زیستي و تمرکز بر چالش هاي ناشي  2 .

بهبود وضعیت  از طریق  مناسب  راهکارهاي  ارائه  و  آنها  از 

زیست محیطي سکونتگاهها. 

هاي  ساخت  زیر  به  دسترسي  و  طبیعي  منابع  از  حفاظت  3 .

اساسي و توسعة پایدار شهري 

محور پنجم :

تالش بر استفاده از میراث فرهنگي و معماري براي توسعه  1 .

و  اقتصادي  محیطي،  زیست  دیدگاههاي  از  شهري  پایدار 

اجتماعي 

محور ششم :

جلب توجه و مشارکت عموم مردم )همه گروههاي سني جامعه( در 

ایجاد شهرهاي هماهنگ 

براي  آتي  مختلف  هاي  برنامه  بین  سازگاري  و  انطباق  1 .

گروه هاي سني گوناگون و هماهنگ کردن آنها در قالب یک 

آینده مشترک شهري. 

کلي چهارمین مجمع جهاني شهر  نتایج  از  بندي  جمع 
در نانجینگ :

دستیابي  WUF4دستاوردهايجلساتمختلف مطابق بنابراین
اتفاقاتزیر بهبرابريوهماهنگيدرشهرهاراميتوانمنوطبه

دانست:
فرآیندهايبنیادینموزوننمودنشهرهادرقدماولفرآیند 1 .
رفرمرادردرونداشتهوهمیشهدررفرمهابازنگرينقش
بر در را هستند شهروندان همان كه سهامداران اختیار و
و تعدیل را آنها ظرفیتهاي توسعة و  ارتباطات و ميگیرد؛
یاباشكلجدیدتنظیمميكندوتلویحًارفتاروروشفكر
كردنونگرشآنهاراتغییرميدهدكهچالشيرابههمراه
دارد.موفقیتاقداماتموزونسازيبهمیزانزیاديبستگي
بازیگرانبرايآفرینشهمكاريبراساس بهتعهداتتمام

شفافسازيواعتماددوجانبهدارد.
بهترین زاغهها تشكیل از جلوگیري منظور به برنامهریزي 2 .

اقداماست.
ایجادهماهنگيوبرابريدرشهرهاباداشتنچشماندازخوب 3 .
شهريامكانپذیراستبهاینترتیبموانعبرچیدهشدهو
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امكانارتقايدستیابيبهاشتغال،مسكنقابلحصولوتحصیالت
ایجادخواهدشد.حكمروایيخوبدرسطوحمحلينیزباعث
مدیریتموثرومفید،توسعهومدیریتبهینةخدماتشهري
است.ودولتهايمحليدرجهتتضمینبرآوردهشدنبرابري
وعدممحرومیت،بایدبرپایةاصولرایجمشاركتوسازمانهاي
شفافوپاسخگووچهارچوبهايزمانيپایدار؛پایهریزيشوند.
هرسالهشهرهايبیشتريدركشورهايتوسعهیافتهبراساس 4 .
و بیشترشهروندانشان پایهمشاركت بر و فراگیر اجتماعات
ارائهفرصتهايبرابربیشتروعدالتسازماندهيميشوند؛
درحالیكهاینچهارچوبسازمانيبرايحكمروایيشهرهادر
كشورهايدرحالتوسعهبویژهآفریقاهنوزبهصورتیک

پرسشبيپاسخوحلنشدنيباقيماندهاست.
چالشبرابري،فراگیريوتولیددرآمد،كاهشفقروحفاظت 5 .
و سریع شهرنشیني با كه است چالشي زیست، محیط از
تغییراتاجتماعيواقتصاديسریعقابللمسميشود،آنچه
كهمشخصاستایناستكهبرايكاهشفقرودرنهایت
ناپدیدشدنكاملآنازجهانبرايدستیابيبهپایداريحقیقي،
ضرورياستتعادلپویايواقعيونهظاهريبینسیاستهاي
جهانيوعملكردهايمحليكارآفرین،استانداردهايزندگي
گردد. ایجاد زیست محیط پایدار حفاظت و مدیریت و
باید و است محلي و جهاني مشكل یک اقلیمي تغییرات  .6
دركلیهسطوحمحلي،منطقهايوجهانياقداماتيدراین

خصوصانجامپذیرد.
درصورتوجودحمایتهايالزمورابطهصحیحبینسطوحمختلف 7 .
جهاني– ملي– محليامكانكاهشتغییراتاقلیميمیسراست.
ميبایستدرمذاكراتجهانيیکجریانآزاداطالعاتدر 8 .

سطوحمختلفموردتشویققرارگیرد.

انرژيهاي و پایدار نقل و حمل درخصوص باید شهرها 9 .
خورشیديتقویتشوند.

از بخشي بعنوان بایست مي اقلیمي تغییرات گیري اندازه  .01
زندگيروزمرهموردتوجهقرارگیرد.

شدیداً طبیعي منابع كاهش و زیستي تنوع رفتن بین از 11 .
تالشهارادرجهتتحققاهدافتوسعههزارهتحتالشعاع

قرارخواهدداد.
یارانههايمضر،ضعف با تولیدومصرفغیرپایدار،همراه 12 .
عمدهايجهتتسهیلارزیابيهاياثراتزیستمحیطيو
فقداندرکدرستازاهمیتتنوعزیستيدرمیانشهروندان،
مدیرانوتصمیمگیران،موجبنابوديتنوعزیستيدرونو

پیرامونشهرهايماست.
بسیار محلي و اي منطقه ملي، جهاني، سطوح بین ارتباط 13 .
در توانائيهايشهرها و نیازها اگر است )ضروري( اساسي
مذاكراتمعاهداتتنوعزیستيوتوافقنامههايچندبعدي
مسائل و زیستي تنوع شود، گرفته نظر در محیطي زیست
مرتبطباآنبایستيدررأسكلیهبرنامههايكاريورسمي
همراه گیرد. قرار شهرها موضوعي و موضعي طرحهاي و
بامشاركتوحمایتكلیهذینفعاندرتماميسطوحشامل
سازمانمللمتحد،اقداماتآتيدرشهرها،براينگهداري
در حیاتي نقش زیستي تنوع و بومها( )زیست اكوسیستمها
خواهد زمین بر زندگي از حفاظت براي جهاني تالشهاي

داشت.
درنهایتاینكهعقایديكهقابلیتاجرادارند،تجاربجدید، 14 .
دانشمهارتوبهاشتراکگذاشتنبهترینتجاربوعقاید
جدیدكهبصورتگفتگوهاومباحثبازارائهميشودبهترین
نوعمشاركتودستاوردهادریکكنفرانسبینالملليهستند.

پي نوشت:
1- ای��ن گزارش ب��ه بهانه حضور 
نکارن��دگان مهن��دس اله��ام بهمن 
تیموري – کارش��ناس شهرسازي 
دفت��ر طرحه��اي کالب��دي وزارت 
مس��کن و دکت��ر س��یمین حناچي 
– عض��و کمیت��ه فني ش��ورایعالي 
و  ایران  شهرس��ازي و معم��اري 
مهندس مینا صنیعي نژاد – معاون 
دبیرخانه ش��ورایعالي شهرسازي 
و معم��اري ای��ران در جلس��ات ، 
میزگردها، س��مینارها و گفتگوهاي 
منتخ��ب از چهارمین مجمع جهاني 
ش��هر در نانجین��گ چین نگاش��ته 

شده است. 
2- World Urban Forum


