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  مقدمه

در حـال   يا با سرعت هشدار دهنده يررسميغ يها ها و سكونتگاه زاغه
شكسـت خـورده،    يهـا  استيمحصول س ها ن زاغهيا .هستند گسترش

ن، يمـد زمـ  آن نامناسـب، بـازار ناكار  ي، فسـاد، قـوان  ت نـامطلوب يريمد
هـر  . هسـتند  ياسـ ياراده س يو فقدان اساس يف ماليضع يستمهايس
كه به شـدت بـار فقـر را بـه      ين كمبودها به مشكالت مردميك از اي

كه  را يم توسعه انسانيت عظيو ظرف ،شود يل ميتحم ،كشند يدوش م
 World( سـازد  يد مـ محـدو  ،كند يمردم فراهم م يبرا يشهر يزندگ

Bank Group, 2001(a)(  1  

جز  يا در حال توسعه چاره يون نفر در كشورهايليم 300ش از يب
كه به انحاء  ييها طيمح .من ندارنديدر مناطق بد منظر و ناا يزندگ

 200ش از يب. كند يد مين افراد را تهديت ايو امن يگوناگون سالمت
ن و يالت يكايامر يها ر كشورون نفر ديليم 50ا، يون نفر در آسيليم

سابقه در  يب يكنند و با سرعت يم يقا زندگيون نفر در آفريليم 60
از  يررسميغ يها سكونتگاه .خ بشر در حال رشد هستنديتار

ن امر يمحروم هستند و ا يها و خدمات شهر رساختين زيتر ييابتدا
 يعيطب يايو در برابر بال ،دهد يب قرار ميساكنان را در معرض آس

ر كودكان يمرگ و م ين مكانهايها از مهمتر زاغه .سازد ير ميپذ بيآس
 ن مناطق بااليباشند و آمار جرم در ا يآلوده م يبر اثر استفاده از آبها

  .2(Word Bank Group, 2001(b)) ستا

ن، يت زميت مالكيه و مهمتر از همه امنيبه سرما يعدم دسترس
ط را ناممكن يبود شرابه ،و استقراض ياقتصاد يه گذاريسرما

و  يبهساز يها ق برنامهيهستند كه از طر يها مشكالت نيا. سازد يم
ارتقاء چشم  يها و برنامه يتيحما يها استيله سيدر كنار آن به وس

ن يا از بيتوان آنها را كاهش داد و  يم ،اقشار كم درآمد يانداز اقتصاد
قشار كم درآمد ا يبرا ين خدمات ضروريدار تاميپا يها برنامه. برد

                                                      
1 http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/whatis/what-

is.html 
2 http://www.woldbank.org/urban/upgrading/slum.html 
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با بازار  يروزافزون اقشار كم درآمد شهر يازهايپاسخ به ن يد برايبا
كه مشوق ورود  يو قانون ياسير اصالحات سين و سايزم

مختلف مشاركت  يها ن گروهيض بيد و حذف تبعيجد يها يتكنولوژ
 يران محليو مد ياجتماع يها ، گروهيكننده، اعم از بخش خصوص

ن يمسئول يتهايت ظرفيازمند تقوين موارد نيا .هستند، همراه شوند
كه در مقابله با مسائل  ،مناسب يشهر يجاد حكمرانيا يبرا يمحل

  .باشند ياقشار كم درآمد كارامدتر است، م
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  ير رسمياسكان غ يها يژگيمفهوم و و

 يو فقر، چالشها ينينده شهرنشيدر چهار دهه گذشته رشد فزا
را  ينه توسعه شهريوسعه در زمدرحال ت يكشورها يارويرو ياساس
ت در يجمع ين مسكن برايتام يها برنامه يناتوان. ان كرده استينما

 يررسميغ يها ن موجب به وجود آمدن سكونتگاهيحال رشد شهرنش
  .در مناطق مختلف شهرها شده است

ن يچنـ  يررسـم يغ يهـا  سـكونتگاه  يبانك جهان يف كليبر اساس تعر
انـد و   شهر كه مورد غفلـت واقـع شـده    از ييها بخش«: اند ف شدهيتعر
هـا   زاغـه . ن استييت مسكن در آنها به شدت پايفيو ك يط زندگيشرا
پــر تــراكم  و بــد منظــره در مركــز شــهر تــا   ياز آپارتمانهــا يفــيط

ه شـهرها را  يو بدون قانون در حاشـ  يررسميپراكنده غ يها سكونتگاه
هنـوز در   يسال قدمت دارند و برخ 50ش از يب يبرخ .شود يشامل م

 زبه نقل ا word Bank group,1999-2001(» حال تصرف شدن هستند
(Nour, 2003:7  

به  ياز كشور "يررسميسكونتگاه غ"ف اصطالح ين وجود تعريبا ا
ك ي .باشد يمعرف آن م يگر متفاوت بوده و تابع پارامترهايكشور د

كه  يك محدوده مسكونيتواند به عنوان  يم يررسميسكونتگاه غ
ساخت و ساز، توسعه  يا بدون اجازه قانونين و يت زميحق مالك بدون

ا نسبتا ي و يرقانونين توسعه غيجه اينت. است قلمداد شود افتهي
 ,Srinivas( است و ناكارمد يسات ناكافي، خدمات و تاسيرقانونيغ

1999.(  
ئل و ادر مس يررسميغ يها سكونتگاه يف بانك جهانيبر اساس تعار

  اشتراك دارند؛ ر با هميمشكالت ز

   يمناسب و كاف يسات شهريفقدان تاس •

 يمناسب و كاف يفقدان خدمات شهر •

ن ساكنان يب يق اجتماعيش تنشها به علت شكاف عميافزا •
 يشهر يها و مناطق رسم ن سكونتگاهيا
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ن خدمات به علت توسعه يتام يو دشوار يدگيچيپ •
-word Bank group,1999(نشده  يزيناموزون و برنامه ر

 .nour, 2003:7) به نقل از 2001

 يتوان در سه دسته كل يرا م يرسمريغ يها كونتگاهس يها يژگيو
ها به طور  يژگين ويا. نمود يطبقه بند يو قانون ي، اجتماعيكالبد

  :خالصه عبارتند از

  يكالبد يها يژگيو

ها، سطح خدمات  آن يرقانونيها با توجه به اساس غ ن سكونتگاهيدر ا 
كمتر از  يو حت يكمتر از مقدار كاف يت شهرسايو تاس يعموم

 يسات و خدمات شامل مواردين تاسيا. باشد يالزم م يها حداقل
معابر، خدمات  يهكشزها،  جاده چون، شبكه آب، فاضالب، برق،

 باشد يم  رهيد و غي، مراكز خري، مراكز بهداشتيآموزش
(srinivas,1999) .  

  ويژگي هاي اجتماعي

اند و  هاي غيررسمي جزء طبقات پايين جامعه هاغلب ساكنان سكونتگا
آنها داراي مشاغل كاذب غير توليدي . ندراز درآمد ناچيزي برخوردا

و يا به صورت كارگران روزمزد و يا در ...) دستفروش، دوره گرد و (
فرسا حداقل  كنند و با وجود كار طاقت هاي غيررسمي كار مي بخش

ضي از خانوارها با كار در گاهي بع. كنند دستمزد را دريافت مي
وقت، از سطح درآمد باالتري نسبت به ديگر خانوارها  هاي نيمه شغل

  .گردند برخوردار مي

از روستا يا (هاي غيررسمي را مهاجران  اغلب خانوارهاي سكونتگاه
دهند و بعضي از آنها نيز از نسل دوم و  تشكيل مي) شهرهاي كوچك

مي هستند هاي غيررس يا سوم ساكنان سكونتگاه
(Srinivas,1999).  
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  يويژگي هاي قانون

هاي غيررسمي را از ديگر  كه سكونتگاه  واقع مهمترين ويژگي در 
ها  سازد، اين است كه ساكنان اين سكونتگاه ها متمايز مي سكونتگاه

عمدتاً فاقد مالكيت رسمي زميني هستند كه خانه خود را در آن 
ينهاي دولتي و عمومي خالي اين زمين ممكن است جزء زم. اند ساخته

از سكنه باشد و يا جزء اراضي حاشية شهرها كه نامطلوب و در 
 ، ...گير و هاي باتالقي، سيل مانند زمين ،معرض مخاطره هستند

بنابراين زماني كه زمين مولد نيست تا مورد استفاده صاحبان آنها در 
نشينان و  شهرها قرار گيرند، مورد توجه و استفاده حاشيه

  .گيرد هاي غيررسمي قرار مي سكونتگاه

البته در بعضي از شهرهاي كشورهاي جهان سوم در آسيا، مالك، 
زمين خود را به قيمت بسيار نازل به يك يا چند خانوار به صورت 

ها و  فروشد، به هر صورت اين واگذاري غيرقانوني اجاره داده يا مي
دولتي، در نظر معامالت به دليل عدم هماهنگي با مسئولين رسمي 

نگرفتن رشد و توسعه و حفاظت شهر، رعايت نكردن ساير استانداردها 
. اعتبار قانوني ندارد …و ضوابط ساخت و ساز و تصرف و

(Srinivas,1999)  
تصرف شده متعلق به ساكنان  ينهاياغلب زم ،بنابر آنچه گفته شد

 ها را ن سكونتگاهيست؛ البته ساكنان همه ايها ن ن سكونتگاهيا
ن و يت زميحق مالك ياز آنها دارا يبعض .شمردبر ير قانونيتوان غ ينم

كه در آن ساكن  را يا ساختمانين يز مستاجر بوده و اجاره زمين يبرخ
ه يها به اشتباه حاش ن سكونتگاهيه ايكل يگاه .پردازند يهستند م
ن مناطق نه تنها از نظر اصل و علت يكه ا يدر حال ،شوند يخوانده م

كنند  يفا ميا يكه در جامعه شهر يبلكه از نظر نقش ،متفاوتندل يتشك
 گر متفاوت هستنديكديز با يآنها ن يازهايبه ن ييو نوع پاسخگو

)mumtaz,2001 19:  1384زاده ،يبه نقل از هاد(.  

 squatter)يرقانوني، سكونتگاه غ(slum)به جز اصطالح زاغه
settlement) يررسميو سكونتگاه غ(informal settlement) ،

رند، يگ يكه عموما در متون مرتبط با موضوع مورد استفاده قرار م



6 

 

به كار  يررسميغ يها ز در ارتباط با سكونتگاهير نياصطالحات ز
ك در مورد يمتفاوت هر  ييروند كه با توجه به بار معنا يم

  :(Srinivas,1999) .گوناگون قابل استفاده هستند يها سكونتگاه

 درآمد  شار كمهاي اق سكونتگاه  •
Low Income Settlements  

 هاي نيمه دايم سكونتگاه •
 Semi- Permanent Settlements  
  Shanty Townيآلونك  هاي سكونتگاه •

  Spontaneous Settlementsهاي خودرو  سكونتگاه •

 هاي غير مجاز  سكونتگاه •
Unauthorized Settlements  

 ريزي نشده هاي برنامه سكونتگاه •
 Unplanned Settlements  
 هاي كنترل نشده سكونتگاه •

 Uncontrolled Settlements  
  Marginal Settlementsاي  هاي حاشيه سكونتگاه •

   Irregular Settlementsهاي نابسامان  سكونتگاه •
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  ير رسميغاسكان سوابق مواجهه با 

در  ينيه نشيمقابله با حاش يها ش از چهار دهه است كه برنامهيب
ها به  ن برنامهيا .ه اجرا گذاشته شده استمناطق مختلف جهان ب

، نحوه يررسميغ يها مختلف در باره سكونتگاه يها هيشدت تابع نظر
ن يمداخله كننده در ا يها دولت يكل ياستهاينگرش به آنها و س

در  ريبه شرح ز يج متفاوتياست و بسته به نوع اقدامات نتا  نه بودهيزم
  :)39 -  32: 1384زاده، يهاد(  برداشته است

  3ياجتماع ي؛ برنامه خانه ساز1960دهه . الف

و مسكن، خانه  يد مسئله فقر شهريبه دنبال تشد 1960در دهه 
ن برنامه يدر ا .ديها گرد از كشور يارياست بسيس ياجتماع يساز

ن برنامه يكرد؛ اما ا يمت احداث ميق  ارزان يمسكون يدولت واحدها
 يل اول فقدان منابع ماليدل. رو شد با شكست روبه 60در اواخر دهه 

مد بود و آاقشار كم در ياز رو به رشد احداث مسكن براين يالزم برا
 يها با استانداردها شدن مدت احداث ساختمان يل دوم طوالنيدل
 ين موسسات ماليهمچن .، بودب ماندن اقشار كم درآمدينص يو ب يفن

 يقاضاهابه ت ييگو امكان پاسخ ،ضوابط يريبه علت انعطاف ناپذ
طرح با  يت ناهمخوانيمسكن را نداشتند؛ و در نها يها نده واميفزا

  .دين پروژه گرديمردم موجب شكست ا يسبك زندگ

 ؛ نوسازي1970دهه . ب

 ن خدماتيطرح زم -يك

د آمده يكه در نگرش به مشاركت مردم پد ين طرح با تحوالتيدر ا
ن خانه يگزيك شده جايو تفك يزير برنامه ينهايزم يواگذار ،بود
ساكنان در  ياريرتر بود و امكان خودين طرح انعطاف پذيا .شد يساز

                                                      
3 Public Housing 
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كه موجب  ،نمود يرا فراهم م يه ماليساخت و ساز با توجه به بن
بازپرداخت وامها  ييشد؛ اما مشكل عدم توانا يش ساخت و ساز ميافزا

كه  يبه مقدار يو خصوص يعموم يفقدان اراض ،توسط ساكنان
كمبود امكانات مشاوره  ان باشد ونيه نشيحاش ياازهين يپاسخگو

  .رو ساخت ار محدود روبهيبس يها تين برنامه را با موفقيا يفن

  ها زاغه نوسازيطرح  -دو

 يخانه ساز يها استيموجود در مورد س يها تيبا توجه به محدود
 نوسازينه يدر زم يگذار هياقدام به سرما يمسئوالن دولت ،يعموم
 70در دهه  .نمودند يررسميغ يشهر و سكونتگاههاه يحاش يها زاغه

 يط زندگيو ارتقائ شرا نوسازي يها ها به برنامه يه گذاريشتر سرمايب
ها از  يه گذارين سرماياز ا يا بخش عمده .افتيها اختصاص  در زاغه

ها  ن برنامهيال اثبه عنوان م. شد ين ميتام يبانك جهان يق وامهايطر
، يتوسعه خدمات شهر در بر داشت؛ يمثبت جيو هند نتا يدر اندونز

ت ين امنيد بر ضرورت تاميو تاك يط زندگيبهبود قابل توجه در شرا
ز با ين راهكار نيا .ن اقدامات بوديج مثبت ايمردم از نتا يسكونت برا

 نوسازي يبرا يميه عظيسرما ،ن دهه غفلتيچند .مواجه بود يمسائل
 ينگهدار ،برنامه نيا ييكرد، از سو يها طلب م ن بافتيا
گر عدم يمسئله د .كرد ين نمين شده را تضميتام يها رساختيز

جذب اعتبارات و مصرف  يامكان مشاركت مردم به علت سرعت باال
ن ين ايت زمين فقدان حق مالكيهمچن .بود نوسازيآن در امر 

به توسعه خدمات  يو كمك مال يارياجتماعات را نسبت به خود
  .كرد يل ميم يب

 ي؛ توانمندساز1980ه ده -پ

 .شد يه ميتوص نوسازيز در كنار ين يتوانمندساز 80مه دوم دهه ياز ن
 يدر نشست عموم يك راهبرد جهانيبه عنوان  يروش توانمندساز

 ،يدر روش توانمندساز .رفته شديز پذين 2000سازمان ملل در سال 
گردد كه  يمركز توجه ساكنان شهر و مردم هستند و دولت متعهد م

همراه با  يشهر يبهساز .آنان فراهم كند يالت الزم را برايسهت
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حل مسئله فقر  يبرا ينيافت نويره ياجتماعات محل يتوانمندساز
صرف  يق منابع ماليساختمان و تزر يگر مهندسياست كه د  يشهر

فقدان حق : چون ييتهاين روش هم با محدوديا .داند يرا راهگشا نم
 يمال ي، نظامهايمسكون يادرست اراضن شده، معامله نيت تضميمالك

 ينه ساخت و ساز و ناتوانير، مقررات نامطلوب در زميناپذ انعطاف
ند توسعه يمشاركت دادن مردم در فرا يبرا يسازمان يچارچوبها

ن روش توانست اقدامات موثر و ين حال ايبا ا. مواجه بود
  . ردها به وجود آو اهگن سكونتيا ينه بهسازيدر زم يزيآم تيموفق

هـاي   هاي توسعه اجتماعي با فعاليـت  تلفيق مفاهيم اجتماعي و برنامه
ها ناچار به انجام  كالبدي و زيرساختي ديگر الزامي است كه شهرداري

ها به شهرها و تبديل سـاكنين آنهـا بـه شـهروند      آن در الحاق حاشيه
از جمله راهكارهاي توانمندسازي اجتمـاعي  . بايستي رعايت نمايند مي

سازي شوند عبارتند  بايست براي انجام آنها ظرفيت ها مي هرداريكه ش
  :از

 ايجاد دسترسي به منابع اعتباري و خرده وام،  •

هاي  شبكهتشريك مساعي با ساكنين در احداث و ارتقاء  •
  زيربنايي و خدمات رساني،

حمايت از تسـهيل تشـكيل سـازمانهاي غيردولتـي داوطلـب در       •
كان غيررسمي و نيـز مشـاوره و   هاي فني براي ساكنين اس كمك

  ،گري بين ايشان و بخش دولتي ميانجي

ـ    • د ايشـان در  توجه ويژه به حقوق زنان و كودكـان و فعـال نمودن
  اقدامات بهسازي محالت،

ريزي و طراحي شـهري در جهـت مشـاركت     تغيير فرآيند برنامه •
فراگير ساكنين از ابتداي نيازسنجي و تعيين اولويتهـا تـا پايـان    

  ،ها برداري و نگاهداري پروژه بهره

سازي و تشويق بخش خصوصي و عمومي در عرصه مسكن  زمينه •
هاي مربوطه به همراه برقراري بيمه آنها  ارزان قيمت و اعطاء وام

 گذاري، ش ريسك عدم بازگشت سرمايهبه دليل كاه
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هاي  آوري هاي سازماني و فن پژوهش و تحقيق در نوآوري •
 . دست تهي ساختماني مناسب اجتماعات

برقرار سازي كارهاي مشخص براي حل اختالف حقوق مسكن و  •
اقامت در برابر حق مالكيت خصوصي و عمومي و نيز براي 

هاي ناشي از ساماندهي اسكان  مذاكره و توافق در جابجايي
 4غيررسمي

 يند كنونور -ت

 يبرا 5تاتيسازمان هاب ياست كه از سو  يكاريشامل پ يروند كنون
توجه به  ين تئورياساس ا .شده است يت طراحيمالكن حق يتضم

 يت الزمه توسعه اجتماعين حق مالكينه است كه تضميش زمين پيا
مدت داشته  ياست و تدارك آن اثرات مثبت و طوالن يقتصاداو 

راه  ير شهر در طراحيد بر مشاركت قشر فقين راهبرد جديا .است
اصول  .كند يد ميتاك ها برنامه يارمشكالت مسكن و اج يبرا ييها حل

 :كار عبارتند ازين پيا يم اصليو مفاه

  همه يحق مسكن برا •

  ثبات شهر  يك ضرورت برايت به عنوان ين حق مالكيتضم •

ن نقش فعال يجهت تضم 6تيض در مورد جنسيتبع عدم •
  زنان در توسعه

  داريتوسعه پا يبرا يا لهيمشاركت به عنوان وس •

  يه اجباريتخل يامجدد بدون اعمال زور به ج ياسكانده •

                                                      
 ،8شماره  ،هفت شهر ،اي براي ساماندهي اسكان غيررسمي به سوي نظريه ، مظفر،صرافي 4

  81تابستان  
5 http://www.unhabitat.org 

6 Gender :ماعي به امل اجتتفاوت و تمايز بين هويت مردان و زنان براساس عو
  جاي عوامل جسماني
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و كاهش  يمقابله با فساد مال يبرا يمعامله باز و آزاد اراض •
  معامالت نامشروع

  سكونت ين براير شهر به زميقشر فق يدسترس •

ه گذاران بنابر يله همه سرمايات به وسين عمليا يدر سطح مل
 يت و مانعيچ محدوديه .شود يم يات هر كشور و شهر طراحيمقتض

ز خود را با ين كشورها نيعالوه برا .د ندارددر مورد كشورها وجو
است منطبق نموده و  يا ضرورراج يكه برا يتات و اقداماتياهداف هاب

ات يدر تجرب ين امر مستلزم بازنگريا. اند دهينسبت به آن متعهد گرد
 يطراح يات طورين عمليا ياجرا .باشد ياز كشورها م ياريبس يكنون

و  رديصورت گ ياتفاق نظر عموم قين اصالحات از طريشود كه ا يم
نه يو قابل اجرا در زم يرش، عمليك راهبرد قابل پذيمنجر به 

  . گردد يساز خانه

از  يبه طور كل يررسميغ يها به سكونتگاه يمل يكردهايامروزه رو
  :مانند (negative policies)انه يگرا ينف يها استيس

 ، (forced eviction)ياخراج اجبار •

  (benign neglect)م يالم/نرم يتوجه يب •

 involuntary)ر داوطلبانهيو اسكان مجدد غ •
resettlement)، 

  مثبت همچون ياستهايس به 

  (self-help)ياريخود  •

 (in situ upgrading)وضع موجود يبهساز •

   (enabling)يتوانمندساز •

   (right-based policies)حقوق محور يها استيو س •

كه  ييجا يعني، يررسميغ يها تگاهامروزه سكون. افته استير ييتغ
توسط  يا ندهيكنند، به طور فزا يم يآن زندگ جهان در يشتر فقرايب
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گرفته  رزان به عنوان فرصت در نظير ران و برنامهيگ مياغلب تصم
   .شوند يخوانده م (slums of hope) »ديام يها زاغه«شوند و  يم

شهرها اتفاق  يو اسكان مجدد هنوز در برخ يچه اخراج اجبار اگر
و  يافت كه به صورت رسميرا  يتوان دولت يم يافتد، به سخت يم

-UN( ديت نمايحما يا سركوبگرانه يها استين سيآشكارا از چن
Habitat, 2003: xxvi.(  
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  يشهر يبهساز مفهوم

اختصاص  ير مداخالت شهريات اخيتنها به تجرب يشهر يبهساز
 يگر دارايبه مكان د يانگوناگون و از مك يندارد و در ادوار زمان

در حال  ياز كشورها ياريدرگذشته و در بس .است يف متفاوتيتعار
ها در  ب كامل سكونتگاهيبه مفهوم تخر يشهر يبهساز ،توسعه

خوش  يآن به صورت محالت مسكون ياس گسترده، و بازسازيمق
با  يساكنان اصل ينيگزيات جايتجرب يمنظره و آبرومند و در برخ

چون  ييها اما در گذر زمان برنامه. رفت يبه كار م ديساكنان جد
قابل  ين و خدمات، و راهبردهاين زمي، برنامه تامياريخود يها برنامه
، يدي، توليط اقتصاديو  بهبود شرا يساز باز زنده يبر مبنا ياحترام
  را در بر گرفت يشهر يها و شبكه ي، فرهنگياجتماع

(II World Urban Forum,2004: 99) .  

 يبهساز« يبانك جهان يت رسميسا ف ارائه شده در وبير اساس تعرب
 يررسميغ يها سكونتگاه يت كالبديفيك ءشامل ارتقا  »يشهر

ه مانند ياول يها رساختيا ارتقائ زيجاد ير اينظ يكه اقدامات ،باشد يم
 يها ، تلفنييها، روشنا ليها، مس زباله، راه يآور آب، فاضالب، جمع

چون  ين موارديهمچن يبهساز .رديگ يدر بر مره را يو غ يعموم
ت سكونت در كنار يفين و ارتقاء كيت زميحق مالك يقانونمندساز

مانند آموزش و ( يتوسعه اجتماع يها به برنامه يش دسترسيافزا
  ."شود يرا شامل م يو خدمات شهر )بهداشت

 7(World Bank Group, 2001(a))  

بدون سكونتگاه  يشهرها يااز پروژه ائتالف شهرها بر يگزارش در
ته اسكان بشر سازمان يو كم يبانك جهان يكه با همكار يررسميغ

ف ين تعريچن يررسميغ يها سكونتگاه يه شده، بهسازيملل متحد ته
 يشامل بهبودها يررسميغ يها سكونتگاه يبهساز :شده است

است كه در  يطيمحزيست و  ي، سازماني، اجتماعي، اقتصاديكالبد

                                                      
7 http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/whatis/what-

is.html 
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 يمحل يان شهروندان،گروههايم يو به صورت مشاركت ياس محليمق
 يبه طور عموم ياقدامات بهساز. شود يعمال ما، ين محليو مسئول
  :شود ير را شامل ميموارد ز

 8(World Bank Group and UN Habitat, 1999: 2) :  

  .ها رساختيا ارتقاء زيجاد يا •

  .يطيمح يها بيا كاهش آسيحذف  •

  .محله يو نگهدار تيريمد يجاد مشوق برايا •

ماننـد مراكـز بهداشـت،     يزات محلـ يا مرمت تجهياحداث  •
  .يباز عموم يمهدكودك و فضاها

  .تيت شناختن حق مالكيبه رسم •

  .ارتقاء مسكن •

از سـاكنان كـه در    يدسـته كـوچك   يمجـدد بـرا   يابيمكان •
  .اند جابجا شده يان اقدامات بهسازيجر

 يهـا  مهبرنا ، آموزش وبه بهداشت يش سطح  دسترسيافزا •
ت، يچون امن يبه مسائل ييپاسخگو يبرا ياجتماع يتيحما

  .رهياد و غيخشونت، اعت

  .كسب درآمد يبهبود فرصتها •

دار يپا يبرا ينهاد يو چارچوبها يه اجتماعيجاد سرمايا •
 .ها شرفتينمودن پ

در  ييدرسها يشهر يدر امر بهساز يساله بانك جهان 25تجربه 
به كار گرفته  يشهر يبهساز ديجد يها برداشته كه در برنامه

  :شوند يم

                                                      
8 Word Bank Group and UN Habitat, 1999, Cities Alliance for 

Cities Without Slums, available at: 
www.citiesalliance.org/citiesalliancehomepage.nsf 
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موثر و مستمر است كه به  يروش ،يررسميغ يها گاه سكونت يبهساز
زه يپاك من،يا يط زندگين سرپناه و محيدر تام يدرآمد شهر اقشار كم

د از يها با برنامه .است  ياتيح يمشاركت محل .كند يو سالم كمك م
گردد و جوامع  يطراح ين محلان مراحل با مشاركت ساكنيتر ييابتدا
  .كنند ن يياز خود را تعيسطح خدمات مورد ن يمحل

 يها و طراح نهيازمند توجه به هزين يبهساز يها برنامه يداريپا
استطاعت  ين محلين و مسئولااز كه ساكنياز خدمات مورد ن يسطح

از  ينديآد بريها با برنامه .هستندن مخارج آن را داشته باشند، يتام
ر ياز سا يناش ييافزا باشند تا از هم يو مل يحلم يها استيس

  .كند يبردار بهره يمبارزه با فقر در سطح مل يها برنامه

از حداكثر  يهنگام يبهساز يها است كه برنامه  تجربه نشان داده
ت شوند و توسط يهدا يكه توسط نهاد شهردار ،برخوردارند ييكارا
حله محور، م يها سازمان ؛از مداخله كنندگان شامل يفيط

ندگان سازمان ملل متحد مثل يو نما يردولتيغ يها سازمان
  اجرا شده باشند ياس محليدر مق (UNICEF)9سفيوني
  (World Bank Group and UN Habitat, 1999: 14).  

با محوريت بايستي بهسازي شهري  برخي نيز معتقداند، مي
ردها و در آن رويكصورت گيرد و هاي اجتماعي و اقتصادي  فعاليت
هاي مشاركتي مورد  هاي مشاركتي و همچنين ابزار و تكنيك رهيافت

هنگاميكه . ابتكارات به جامعه محلي واگذار شود تا دناستفاده قرار گير
  ناشي از رنج جمعي آنها باشد، برآمده از گنجبهبود زندگي اجتماعات، 

ن ديگر نه از گداپروري و نه از باج خواهي خبري است و همين ساكني
از سواري گرفتن رايگان تازه واردين زياده خواه ممانعت خواهند 

 هايي مانند بسيج جامعه محلي براي بهسازي معابر انجام پروژه 10.نمود

                                                      
9 http://www.unicef.org/iran/fa/index.html 

اي براي ساماندهي اسكان غيررسمي، هفت شهر،  صرافي، مظفر، به سوي نظريه 10
 81، تابستان  8شماره 
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در قالب چنين رويكردي امكان پذير  و يا خانه سازي مشاركتي
   11.است

  يشهر يابعاد بهساز

  بعد كالبدي بهسازي شهري

 يتوان در قالب اقدامات كالبد ا ميترين جنبه بهسازي شهري ر عيني
 يها در سكونتگاه يمداخالت كالبد. مشاهده نمود يشهر يبهساز

تواند توسط ساكنان،  ياس مداخله ميبا توجه به نوع و مق يررسميغ
 يها ا واحديو  يمانكاران دولتي، پيخصوص يمانكاريپ يها شركت

 يهسازن بيهمچن. رديصورت پذ يمحل يت شهريريمد ييو اجرا يفن
 ياز اقدامات، از بهساز يعيف وسيط يررسميغ يها سكونتگاه يكالبد
آب و  يعموم يها تا احداث شبكه يمسكون يها واحد ينما يجزئ

 يها سكونتگاه يت كالبديبهبود وضع. رديگ يفاضالب را در برم
ر ياقشار فق يت زندگيفيم بر ارتقاء كير مستقيعالوه بر تاث يررسميغ

ها، به طور  يماريح بهداشت محالت و كاهش بش سطيجامعه، افزا
 يجه تالش برايش حس تعلق به مكان و در نتيم بر افزايرمستقيغ

  .ن محالت منجر خواهد شديت سكونت در ايفيشتر كيبهبود هرچه ب

  يشهر يبهساز يد حقوقبع

كه در اغلب  يررسميغ يها سكونتگاه يدر بهساز ياصل اساس
نظم دادن به  كردن و ي، قانونرفته شده استيجهان پذ يكشورها

ژه يدارند، به و يط متزلزل و ناامنياست كه شرا يها و اموال ييدارا
ن يبراابن .اند كه به طور نامعلوم و نامشخص اشغال شده ييها نيزم
انتقال  يبرا يافتن راهي، يشهر ين اقدامات بهسازياز مهمتر يكي

كه  ينحوباشد، به  ياشغال شده به ساكنان م يت اراضيمالك
   .فراهم باشد يدرآمد شهر اقشار كم ينه آن براياستطاعت پرداخت هز

                                                      
  هاي طرح بهسازي شهري سازي شهرداري برنامه ظرفيت 11
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ز جذاب ين ياراض يمالكان خصوص ين امر برايد توجه داشت كه ايبا
خود را به  يتوانند اراض ين صورت آنها نه مير اياست، چراكه در غ

ن يتام .آن بهرمند شوند ياقتصاد يايفروش برسانند و نه از مزا
ت به اشغال كنندگان يحق مالك يگر اعطايامت و به عبارت دت اقيامن
ط سكونت خود يبهبود شرا يگردد كه آنها برا ير مجاز باعث ميغ

ن يا يبرابر دولت در بهساز 4تا  3داشته باشند و  يشتريرغبت ب
 :1384زاده، يبه نقل از هاد Ulack. R: 1978(نه كنند يها هز زاغه
47(.  

 يها سكونتگاه انمتصرف يت اقامت براين امنياما در صورت تام
منجر به  ين اقداماتيا چنيشود كه آ ين پرسش مطرح ميا يررسميغ

   گردد؟ يمها ن شهر يبه سو ييد مهاجرت از مناطق روستايتشد

مهاجرت از  يكند كه علت اصل يمشخص م يك جهاننبا يها يبررس
و الت ي، تسهيشغل يدر فرصتها يها به شهر، تفاوت اساس روستا

ط يامكانات و سطح درآمد در شهرها نسبت به روستاهاست و شرا
ن يهمچن. ديآ ينه به شمار مين زميت در اياهم يك عامل بيمسكن 

النكا، يهند، پاكستان، سر يدر كشورها يبهساز يها پروژه يبررس
ت سكونت در يفي، نشان داده است كه ارتقاء كين و اندونزيپيليف

 است جاد نكرده يمهاجرت ا يبرا يا زهيانگ ،شهر يا مناطق زاغه
 .)48:  1384زاده، يهاد(

  يشهر يبهساز يد اقتصادبع

بسته به نوع مداخالت  يررسميغ يها سكونتگاه يبهساز يها نهيهز
ا ين مناطق و يساكنان ا يار اندك و در حد توان ماليتواند بس يم

 يو نهادها يدولت، بخش خصوص يمال يها ازمند كمكيار باال و نيبس
ن يمناطق ساكنان با ابتكار عمل و تام يدر بعض. باشد يالملل نيب

دهند، اما  يها را كاهش م نهياز هز يبخش قابل توجه يكارگر مجان
از به يع نيمنطقه در سطح وس يها رساختيستم زيكل س يگاه

 يقابل توجه ين صورت منابع ماليدارد كه در ا يتوسعه و بهساز
د به صورت يبا يات بهسازيعمل ياردن مويدر چن. از استيمورد ن

به منظور دوام منابع  يمسئله اساس. رديمرحله به مرحله انجام گ
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 يبر منابع درآمد ياست كه مبتن يا ها به گونه برنامه ي، طراحيمال
 يها سكونتگاه يدر كنار بهساز. ر، شهر و كشور باشديجوامع فق

تغال و منابع  جاد اشيمنطقه و ا يد به توسعه اقتصاديبا يررسميغ
  . ساكنان توجه داشت يدار برايپا يمال

ر يتاث يررسميغ يها هسكونتگا يشهر يرات مهم بهسازيتاثاز  يكي
   .از تمركز در شهرهاست يناش يها يين و صرفه جويآن بر اقتصاد زم

در بخش مسكن  يشهر يها ن طرحيتر نهيهز موال كمعها م ن طرحيا
ن مناطق يا يار بااليبس يتيراكم جمعند و با توجه به تيآ يبه شمار م

ژه در ين به وياستفاده از زم يدر كارآمد ير قابل توجهيتوانند تاث يم
 ن مواجه هستند داشته باشديكه با مشكل كمبود زم ييها شهر

  .)59:  1384زاده، يهاد(

  يشهر يبهساز يداريالزامات پا

و فراهم از اقدامات  يا مجموعه ياجرا ازمنديموفق ن يشهر يبهساز
 نديفرا يدارياست كه بتوانند پا هياول طياز شرا يا نمودن مجموعه

 اتيكه بر اساس تجرب يدر گزارش. كنند نيرا تضم يشهر يبهساز
شده  نيتدو ن،يالت يكايشهر امر 5در  ،يمشاركت يشهر يبهساز

 نيشده است كه بد يو اقدامات بررس طيشرا نياز ا ياست فهرست
  .Imparato and Ruster 2003 (12( ندا شرح

 ياسـ يفقدان اراده س :دولتمردان ليو تما ياسيخواسته س •
بلكه  ،دهديرا كاهش م استمدارانيدولت و س زهينه تنها انگ

ــرا  ــالش ب ــه ت ــكونتگاه يهرگون ــود س ــا بهب ــامطلوب  يه ن
حـال و   ياسـ يبـدون اراده س  .سـازد  يمـ  اثر يرا ب يا هيحاش
  .نخواهد گرفتشكل  يآغاز اقدامات بهساز يالزم برا يهوا

اطالعات  ديبا نهيزم نيدر ا :يو قانون ييچارچوب اجرا •
و مناطق  يرسمريغ يها از سكونتگاه يو جامع ديكامل، مف

                                                      
12 Imparato, Ivo & Ruster, Jeff, 2003, Slum Upgrading And 

Participation: Lessons From Latin America, available at 
www.worldbank.org/urban/upgrading/docs 
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 يها نامه نييو آ نيقوان نيهمچن .آورد دسته ب نينش هيحاش
ساخت  نهيدر زم ينامطلوب تينامناسب كه وضع يياجرا

 .اصالح گردد ديبا ،آورند يبه وجود م يزير وساز و برنامه
 ،يتوسعه مشاركت يها بر طرح شتريب ديو تاك توجه
مورد  يمنابع مال تيريو مد يزير و برنامه يكالبد يها طرح

  .رديمورد توجه قرار بگ ديبا ازين

 كي ازمنديراهبرد ن نيا :ازهايو اجرا بر اساس ن يابيارز •
 كيبه  نيهمچن .است كپارچهيمنسجم و  دنيفرا

است كه به عنوان محور  ازين يلك نشيانداز و ب چشم
 .در نظر گرفته شود يزير ارتباط دهنده در برنامه

ساختار  كي: نهيهز داستردا يو راهبردها ها ارانهي  نظام •
ها، الزم و  ها و پروژه برنامه يروشن و شفاف جهت ثبات مال

 ياز اقشار مختلف جامعه برا نهيزم نيدر ا .است يضرور
  .فاده كرداست توان يم يمال يكمكها

 يهـا  چارچوب يبرخ :يدر سطوح مل يقانون يها چارچوب •
 ياقدامات بهساز يداريق بر پايعم يريتوانند تاث يم يقانون
 يقـانون  يهـا  ن چـارچوب يـ از ا يرخب .داشته باشند يشهر

  :عبارتند از

o نيستم ثبت زميو س يمسائل حقوق.  

o يير بنايالت زيتسه يبرا يفن يها استاندارد.  

o ان يكه در آن مجر يت انحصاريوضع به وجود آمدن
  .شوند يكوچك در نظر گرفته نم

o در  يمشاركت يزير گاه برنامهيمشخص نبودن جا
  .يجامع رسم يها طرح

o كه  ين و مقررات مؤسسات مالينامناسب بودن قوان
ر يقشر فق يه امكانات براينه تهيدر زم يمشكالت

  .آورد يجامعه به وجود م
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o ن يگزيجاد مسكن جاين و ايزم يسم آزادسازيمكان
 .اسكان مجدد يبرا

و  يادار يمرزها يشهر يبهساز :يراهبرد يها ائتالف •
مختلف  يها را برداشته و باعث مشاركت گروه يطباظان

  :عبارتند از ياجتماع يها ن گروهيا. گردد يجامعه م

o يارات قانونيبا اخت يمسئوالن مختلف ادارات دولت، 

o  يو دولت يخصوص يها شركت ، 

o ن، يزم يررسميو غ ين رسممالكا 

o ه گذاران، يسرما 

o يردولتيغ يسازمانها يران و اعضايمد ، 

o يردولتيسازندگان غ ، 

o يمذهب يها گروه ، 

o يمهندس ياصناف گوناگون و شركتها. 

شتر يمذكور ب يها فياست كه هر چه مشاركت ط يهيبد
انجام  يتر ز به طور مطلوبين يباشد اقدامات بهساز

 .رديگ يم

نه به ين زميدر ا :برنامه يق برايه و ساختار دقيانتخاب رو •
 .توان اشاره نمود يم يبرنامه بهساز يه اصليدو رو

ن يه ساكنياول يازهايم به نيپاسخ مستق ه اوليرو
  ،است يررسميغ يها سكونتگاه

كه عموما  ين برنامه جامع بهسازيتدو ه دوميروو 
قرار را مدنظر  يبلند مدت و اصالحات ساختار يها برنامه

 .دهد يم

 يهـا  اصـوال در نظـام   يبهسـاز  يهـا  برنامـه  :ييتمركز زدا •
د يـ تاك .برخوردارنـد  يبـاالتر  ييرمتمركز از كارايغ ياسيس

ض يشود كه ثابـت شـده تفـو    يم ياز آنجا ناش ييتمركززدا
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ار يــهــا و قــراردادن منــابع  در اخت تيارات و مســئوليــاخت
ران يتـر شـدن مـد    كيـ موجب نزد ،تر نييپا ييسطوح اجرا

ن يـ با ا. شود يافت كننده خدمات ميدر يها به گروه يشهر
معموال با كمبود منابع، كمبـود دانـش    يران محليحال مد

رو هستند كه  به ك رويده بروكراتيچيپ يالزم و نظامها ينف
 .دهد يآنها را كاهش م ييكارا

توسعه  :يمحل يها تيها و قابل ييع از توانايوس يريگ بهره •
 :چون ييها نهيدر زم يمحل يها تيقابل

o  يمشاركت يشهر يزير برنامه، 

o يو مشاوره فن يو مهندس يخدمات معمار، 

o ت پروژه،يريخدمات مد 

o خاص  يها ازيساخت و ساز متناسب با ن يها تخصص
 ،يررسميغ يها سكونتگاه

o ت،يفيكنترل ك 

o مناسب و ارزان يه مصالح ساختمانيته 

o خرد، ين منابع ماليتام يها ت نهاديو در نها 

ق يزه از طريجاد انگيازمند ايبلكه ن ،ازمند آموزشينه تنها ن 
در . باشد ياد شده مي يها در حوزه يشغل يش فرصتهايافزا
از  يشهر يدر بهساز يگذار هيتداوم سرما يا نهين زميچن
 ين سازمانهايچرا كه چن ،برخوردار است يان توجهيت شاياهم

 .دارنداز به بازار كار يات نيادامه ح يبرا يتخصص

  يشهر ياقدامات بهساز 

از اقدامات گوناگون را  يعيف وسيط يشهر يبهساز ،چنانچه ذكر شد
با توجه به  ،تين اقدامات عالوه بر تنوع در نوع فعاليا. رديگ يدر برم

 ياسهايدر مق يررسميغ يها سكونتگاه يهايژگيحوزه مداخالت و و
ن ياز ا يا عهدر ادامه گزارش مجمو .شوند يز اعمال مين يمتفاوت
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، ي، اقتصاديكالبد: مداخله، شامل يها ك حوزهياقدامات به تفك
 يبهساز يها پروژه در. ارائه شده است يتيريو مد ي، حقوقياجتماع

ن يباتوجه به مسائل و مشكالت خاص ا ،يررسميغ يها سكونتگاه
تواند  يم ،ن موارداز اي يبيمداخالت تركآنها، اس يها و مق سكونتگاه
  .رديتفاده قرار گمورد اس

 يكالبد. الف

  ياساس يرساختهاين زيتام •
  يا احداث شبكه آبرساني يبهساز •
  ا احداث شبكه فاضالبي يبهساز •
  سواره  يا احداث شبكه دسترسي يبهساز •
  يسطح يآبها يا احداث شبكه جمع آوري يبهساز •
  يرسان ا احداث شبكه برقي يبهساز •
  معابر يين روشنايتام •
  يو مراكز امداد يش نشانآت يها ستگاهيجاد ايا •
  كودكان يباز ينهاياحداث زم •
   يد و نصب مبلمان شهريتول •
  يمولد انواع آلودگ يها يانتقال كاربر •
  ها م آنيه حريها و تخل ليمس يو پاكساز يبهساز •
كـه امكـان    يو زمـان  يبنـد در مواقـع ضـرور    لياحداث سـ  •

  در معرض خطر وجود ندارد يها ساكنان محدوده ييجابجا
وه سـاخت  يو شـ  يمصـالح سـاختمان   يريبه كـارگ  د ويتول •

مــت بــه منظــور كــاهش يق ن حــال ارزانيمناســب و در عــ
  از زلزله  يناش يبهايآس

 :مثل يخدمات يها ياحداث كاربر يالزم برا ين اراضيتام •
 يو تجار ي، فرهنگي، ورزشي، بهداشتيآموزش

 ياقتصاد. ب

  يولتد يها از از بودجهيمورد ن ياز منابع مال ين بخشيتام •
  يالملل نيب يمال يها و كمك يخارج يها هيجذب سرما •
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  يوام محل يل صندوقهايتشك •
 يهـا  ژه سـاكنان سـكونتگاه  يـ انـداز و  پـس  يهـا  جاد طرحيا •

  يررسميغ
  نييبلند مدت با بهره پا يافت وامهايجاد امكان دريا •
 يزمـان  يهـا  ها با بازه ص منابع به طرحيو تخص يزير برنامه •

  بلند مدتمدت،  انيمدت، م كوتاه
 يها وهيو ش يآموزش ساكنان به منظور استفاده از تكنولوژ •

  د و ارزان ساخت و سازيجد
  ن منابع مشاغل كوچكيتام •
  يديتول يها تيالت به فعاليتسه يج و اعطايترو •
  يو خانگ يع دستيت از صنايحما •

 ياجتماع. پ

جهـت آمـوزش و    يردولتيغ يمحل يها سازمان يساز فعال •
  اكنانس يارتقاء سطح آگاه

  نيساكن يها و ارتقائ مهارت يآموزش يها كارگاه يبرگزار •
ساكنان به منظـور مشـاركت    ياجتماع يش سازماندهيافزا •

  يتر در امر بهساز فعال
  يش سطح بهداشت عموميافزا يبرا يعموم يش آگاهيافزا •
  )اشتغال و مسكن(يمحل يها يل تعاونيتشك •
  يت اجتماعين امنيتام •
  نزنا يآموزش و توانمندساز •
  يعيآموزش مقابله با سوانح طب •

 يحقوق. ت

  ن حق اقامتيتضم ين راهكارهايتدو •
  توسط ساكنان  يد اراضيجاد امكان خريا •
آن با توجه به  يريپذ ن ساخت و ساز و انعطافير قوانييتغ •

 ط ساكنانيشرا
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 يتيريمد. ث

و  يا ، منطقـه يدر سـطوح ملـ   يبهساز يها تهيل كميتشك •
  يمحل

  يت محليريارات به مديض اختيتفو •
  تا نظارت ياز مشاركت ساكنان از طراح يريگ بهره •
  ياري خود يها تيجاد ظرفيا •
  ييربنايسات زيجاد تأسيت از ايحما •
  يرسمريمانكاران بخش غيت از پيحما •
از در صورت لـزوم اسـكان مجـدد در    يمورد ن ين اراضيتام •

  ها سكونتگاه يبرخ
 ير رسميو غ يمردم يمال يها ت از نظاميحما •
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  جهان يشهر يبهسازتجارب 

، (Somolu)برنامه اقدامات شهري مشاركتي در سومولو 

  13نيجريه

الگوسِ نيجريه  كالنشهري با يك ميليون نفر جمعيت در ،سومولو
ست از تراكم باال و سكونت افراد ا هاي اصلي آن، عبارت ويژگي. است
خدمات شهري در اين منطقه مورد غفلت قرار گرفته بود و . درآمد كم
تر نيز شده  گير، سخت شرايط با وجود فقدان منابع  و  فساد همه اين
  .بود

  :براي بهبود و ساماندهي شرايط سومولو اقدامات زير صورت پذيرفت

هاي دموكراتيك بهـره   نهاد مديريت محلّي سومولو، از روش •
 .گرفت

مديريت محلّي سومولو با تمركـز بـر روي تـأمين خـدمات      •
ــاخت ــه و زيرس ــا، توانســت پاي ــه   ه ــاد از دســت رفت اعتم

 .شهروندان را به خود جلب نمايد
انجمن توسعه محلّي، براي بهبـود شـرايط كلـي     37تعداد  •

 .زندگي، تأسيس شد
هاي مشورتي، در فرايند  جامعه، از طريق شركت در نشست •

 . نمود گيري مشاركت مي تصميم
تم سـ تأمين آب، مـديريت مـواد زائـد جامـد، بهسـازي سي      •

ر اولويــت كــاري قــرار گرفــت و نهــاد  هــا د زهكشــي و راه
 .هاي آن را تقبل كرد درصد هزينه 40مديريت محلّي، 

 .ها، بازسازي شد كيلومتر از مسير راه 21روكشِ  •
هــاي ســطحي،  كيلــومتر، تســهيالت زهكشــي دفــع آب25 •

 .احداث شد

                                                      
13  http://best practices.org/bpbriefs/urban_governance.htm 
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چـاه آب حفـر   12احداث و  (culvert) نهر سرپوشيده14 •
 . شد

آب را مـديريت كردنـد و    هـاي  هاي محلّي، حفر چاه انجمن •
 .نگهداري از آنها را به عهده گرفتند

،  (Dhaka)ها در كالنشهر داكا پروژه بهبود اوضاع زاغه

  14بنگالدش 

ها يكي  زاغه. داكا يكي از اولين كالنشهرها از نظر رشد جمعيت است
هايي كه بسيار متراكم  زاغه. از مهمترين مشكالت اين شهر است

اين نقاط، فاقد . نفر در هكتار 750حدود  هستند، با تراكمي در
اي زندگي شامل آب سالم، سيستم تخليه فاضالب،  تسهيالت پايه
  15(SIP)ها پروژه بهبود زاغه. هاي سطحي و غيره هستند زهكشي آب

 اندازي راه 1985تحت هدايت دفتر مهندسي حكومت محلي در سال 
عي و محيطي شهرداري فعاليتش را براي حل معضالت اجتما 5و در 

 . ها، آغاز كرد زاغه ساكنان

 5زاغه را در  57شروع شد،  1980اولين مرحله، كه در نيمه دهه «
شروع  1990دومين مرحله در سال . شهر تحت پوشش قرار داد

زاغه و  185هاي تحت پوشش به  تعداد زاغه 1994گرديد و تا سال 
  ). 65: 1382هاديزاده، (» شهر بزرگ و كوچك رسيد 25

  :كات قابل توجه در اين پروژه به اين شرح استن

يك كميته مديريتي سه جانبه ملّي،  را اساس اين پروژه •
 داد؛ شهري و محلّي تشكيل مي

 گيري اين پروژه، رويكرد مشاركتي بود؛  جهت •
مقامات محلي، در مشاركت با اجتماعات شهري، مؤسسات  •

اي  خصوصي و عمومي، پيشرفت زيادي در تأمين مجموعـه 

                                                      
14 http://best practices.org/bpbriefs/urban_governance.htm 
15 Slum Improvement Project 
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هاي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي براي فقراي  از زيرساخت
 شهري ايجادكردند؛

از بين تمام اجزاي پـروژه، برنامـه اعتبـارات خُـرد، توفيـق       •
 اي داشت؛  ويژه

هاي كوچـك   هاي فقير، با استفاده از وام بسياري از خانواده •
 توانستند درآمد خود را افزايش دهند؛

اهالي را بـاال    سطح آگاهياين پروژه، به طور قابل توجهي  •
كـه قـبالً رايـج     -برد و در نتيجه، از شيوع امراض مختلـف 

 جلوگيري شد؛ -بود
هاي  اين پروژه از طريق مشغول كردن زنان در فعاليت •

ها را  توليدي و اعطاي وام به آنها، جايگاه زنان در خانواده
 40000ارتقاء بخشيد و موجب مشاركت دادن نزديك به 

 .هاي اجتماعي شد تزن در فعالي

 اقدامات شهري مشاركتي در ويال السالوادر

(VillaElSalvador)16، پرو  

ويال السالوادر، مركز تجمع افراد گوناگوني است كه از سرتاسر پرو 
هزار نفر است كه همگي زير خط  340جمعيت آن قريب به . اند آمده

سالوادر در پروژه اقدامات شهري مشاركتي ويالال. كنند فقر زندگي مي
پروژه بر . پس از مشورت با اهالي اين منطقه، آغاز شد 1994سال 

  .نفع، تأكيد داشت مشاركت افراد ذي

  :نكات قابل توجه اين پروژه به اين قرار است

اولين اولويت اين پروژه، تأمين امنيت اقامت و به رسميت  •
شناختن مالكيت افراد بر زميني بود كه روي آن زندگي 

 كردند؛  مي

ن محلي مستقيماً يا از طريق نمايندگانشان، در اساكن •
 تصميمات مشاركت داشتند؛

                                                      
16 http://best practices.org/bpbriefs/urban_governance.htm 
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جوانان، زنان و همه اعضاي جامعه در فرايند كارها شركت  •
 داشتند؛ 

با جذب كُنشگران مختلف، از بخش عمومي و خصوصي،  •
ويالالسالوادر، تهيه شد كه بر جذب همه  2010انداز  چشم
سهيم اطالعات به منظور ارتقاء وران و ايجاد فرهنگ ت بهره

 . كيفيت محيطي، تأكيد داشت

ريزي و اجراي مشاركتي، نه تنها  از طريق فرايند برنامه •
جامعه، اعتماد به نفس بيشتري يافت، بلكه، زندگي در 

رسمي  تر با شهر گيرتر و هماهنگاتر، فر تر، سالم كل، ايمن
 . شد

  17)فيليپين ،مانيل ( پروژه توسعه شهري تاندو

اين منطقه . انجام پذيرفت تاندوفارشوراين پروژه توسعه شهري در 
هزار نفر جمعيت، بزرگترين و از نظر  180فقيرنشين با بيش از 

سياسي حساسترين منطقه اسكان غيررسمي در مانيا و يكي از 
دولت فيليپين تصميم گرفت به جاي . ها در آسياست بزرگترين زاغه

نكات قابل . يط محيطي آن را بهبود دهدجا كردن ساكنان، شرا جابه
  : توجه در اين برنامه به شرح ذيل است

خدمات شهري، به  امكانات وبراي حل مشكل مسكن و دسترسي به 
جايي ساكنان به نقاط ديگر، راهبرد بهسازي با  رد جابهبجاي راه

 استفاده از مشاركت ساكنان، اتّخاذ گرديد؛

يختگي اجتماعي از هم گس بهسازي مشاركتيراهبرد  •
 بسيار كمتري ايجاد كرد؛

جـايي، يـك    ها نسبت به راهبرد جابه در اين راهبرد، هزينه •
 چهارم بود؛

                                                      
17 http://www.unescap.org/huset/living/box5.htm 

http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/case-
examples/ce-PH-ton.html 
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 اي در اثــر اجــراي ايــن برنامــه، در طــي  ايــن محلــه زاغــه •
 سال به كلي متحول شد و رو به ترقّي نهاد؛10

در پــروژه تانــدو بــا اســتفاده از اعطــاي حــق مالكيــت بــه  •
 آنها در امر بهسازي جلب شد؛ساكنان، مشاركت 

هـاي فقيـر بـه     با ايجاد حس مالكيت در ساكنان، خـانواده  •
ــد و   ــود پرداختن ــت  مســكن خ ــاكنان  95مرم درصــد س

هاي بهسازي را بپردازند؛ اين در حالي بود  توانستند هزينه
هـا بتواننـد    درصد خـانواده  85رفت، حداكثر  كه انتظار مي

 .اين هزينه را بپردازند

  19؛ اندونزي 18(KIP)ها هسازي كامپونگپروژه ب

كه در زبان اندونزيايي به معني محالت ( ها پروژه بهسازي كامپونگ
هاي بهسازي دنيا محسوب  موفّقترين پروژه از )فقيرنشين است

اين پروژه در ابتدا توسط مقامات محلّي اندونزي آغاز شد و . گردد مي
 .برخوردار گشت سال از مشاركت و حمايت بانك جهاني، 5بعد از 
در شهرهاي جاكارتا و سورابايا، آغاز  1960در اواخر دهه  KIPپروژه 

هدف اين پروژه، بهسازي مسكن و بهبود معيشت اقشار . شد
  . شهر بوددو درآمد و فقير اين  كم

  :ها به قرار زير است هنكات قابل توجه در اين پروژ

ندونزي، ها در ا پروژه بهسازي كامپونگ تيموفق علّت اصلي •
اجراي پروژه توسط افراد محلّي و بومي بوده است؛ به 
عبارت ديگر، مشاركت مردم در اجراي پروژه، نقشي 

 .كننده در موفقيت آن داشته است تعيين

بودجه بندي هر . شود به صورت ساالنه، اجرا مي KIPپروژه •
 .گرفت ماه دوم سال قبل، صورت مي 6سال در 

                                                      
18 Kampung Improvement Program 
19http://wbln0018.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/0/af5763d

1caa63252852567f5005d1133?OpenDocument 
http://www.blpnet.org/learning/casebooks/hic2/indonesi.pdf  
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اي رايج، براي هر  قصههاي منا هر سال از طريق روش •
 .شد كامپونگ يك پيمانكار در نظر گرفته مي

. هاي پيمانكار ساختماني، محلّي بودند همه شركت •
د كه قراردادها را اشتنواحدهاي محلّي اين اختيار را د

تنظيم كنند و نحوه كار خود را مشخص نمايند؛ فقط 
 .مديريتي پروژه، غير محلّي بودند مشاوران

مرحله : پذيرفت  مرحله، انجام مي 3سازي، در اين برنامه به •
كالبدي  - اول و دوم آن، بهسازي و اصالح شرايط فيزيكي

مرحله سوم، بهبود شرايط . باشد اي مي مناطق زاغه
 .اجتماعي و اقتصادي اين مناطق بوده است

به عنوان يك برنامه ملّي  KIPمدل 1970در اواخر دهه  •
د و بسياري از در همه مناطق شهري اندونزي اجرا ش

ميليون انسان  20بهسازي شد و به حدود  ها كامپونگ
 .شته باشندكمك كرد تا زندگي بهتري دا

-يكي ديگر از عوامل موفقيت اين پروژه، ساختار سياسي •
ن پروژه و اعتقاد ين دولتي به ااداري اندونزي، تعهد مسؤال

واقعي سياستمداران و مديران محلّي اندونزي به مفيد و 
دولت اندونزي عميقاَ درك . است  بودهري بودن آن، ضرو

توان از بين  هاي غيررسمي را نمي كرده است كه سكونتگاه
 .رد بلكه بايد آنها را بهسازي كردب

 : ست ازا عبارت  KIPبرخي از مهمترين نتايج مثبت پروژه

ارتقاء سطح بهداشت عمومي و كاهش سطح عمومي ابتالء  
  .هاي مختلف به بيماري

 .لوله كشي، برق و ساير خدمات شهريترسي به آب دس 
 .كاهش مرگ و مير كودكان و نوزادان 
 .شتر براي كسب شغل و افزايش درآمدهاي بي ايجاد فرصت 
 . هاي غيررسمي بهبود شرايط كالبدي سكونتگاه 
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  20اقدامات تايلند در مقابله با فقر شهري

ذيـل تبعيـت    سياسـت  دوتايلند براي مقابله با فقر شـهري عمـدتاً از   
  :كرده است
 .زماندهي مردم در شوراهاي اجتماعيسا •
 . انداز هاي پس ايجاد گروه •

هاي خاصي شكل گرفته  سياست فوق، تشكّل دودر تايلند بر اساس 
  : ها به شرح ذيل است است كه مشخصات برخي از آن

اين اداره در  :UCDO 21)(شهري] فقير[دفتر عمران جوامع 
هاي  سنجي اجراي برنامه فه آن امكانوظي. تأسيس شد 1992سال

توسعه در مناطق فقيرنشين تايلند، از طريق جلب مشاركت اهالي 
انداز در سطح  گروه پس 600اين اداره توانسته است بيش از . است
هزار دالر  50دولت تايلند نيز در اين زمينه مبلغ . ايجاد كند كشور

اره كمك كرده انداز، به اين اد هاي پس وام، جهت تقويت گروه
 . 22است

  بانكوك شوراي اجتماعي محلّات زير پل

هاي آلوده و  خانواده فقير، در مكان 780در شهر بانكوك، بيش از 
 .رسد مي 67تعداد محالت زير پل به . كنند نمناك زير پل زندگي مي

ساكنان اين محالت به مشاغلي نظير كارگري، دستفروشي، جمع 
. پايه اشتغال دارند مشاغل دونساير  كردن اجناس دست دوم و

در اين محالت ) نسل 3حدود (بسياري از آنها، براي مدتي طوالني 
اند تا آنها را از  مقامات بانكوك همواره سعي داشته. اند زندگي كرده

 . جا كنند اين نقاط جابه

                                                      
20 http://www.blpnet.org/learning/casebooks/hic2/thailand.pdf 

http://www.achr.net/danced.htm 
http://www.duced-
iua.dk/NETWORKS/PP/RIBEIROurbanmakingsREV.pdf 

 
21 Urban Community Development Office 
22 http://ww.achr.net/networks2.htm 
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 1995محلّه زير پل در سال  20همين تهديدها موجب شد تا رهبران 
اين . شوراي محالت زير پل را تشكيل دهنددر يك نشست اجتماعي، 
آنها عالوه بر اين كه در . رو بودند اي روبه محالت با مشكالت عديده

كردند، به دليل نداشتن شماره  نقاطي كثيف و نمناك، زندگي مي
  . ثبت، از بسياري خدمات زيربنايي، محروم بودند

ذيل  به شرح ،مهمترين اقدامات شوراي محالت زير پل در بانكوك
  :است

سكن و انجام مذاكرات طوالني و مستمر با اداره ملّي م •
 .دفتر اداره كالنشهر بانكوك

 .امنيت اقامت و دريافت شماره ثبت نيتأم •

 .اتصال به شبكه برق و آب شهري •

عـدم تخليـه و تخريـب    توافق با مقامات شهري مبنـي بـر    •
 .محلّات زير پل

خـانواده   300جـايي   هاي مناسب براي جابـه  انتخاب زمين •
افق با مقامات شهري در ايـن  فقير زير پل و دستيابي به تو

 .زمينه

وسـط  منطقـه شناسـايي و ت   سهها،  جايي خانواده براي جابه •
 .اداره ملّي مسكن، خريداري شد

متر مربـع در   48براي هر خانواده قطعه زميني، به وسعت  •
نظر گرفته شد كه به صورت طوالني مدت بـه آنهـا اجـاره    

شد و در مورد اجاره بهاي ماهانه، مذاكراتي انجـام   داده مي
 .گرفت
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  ؛ بنگالدش (Grameen Bank)23هاي گرامين بانك فعاليت

محمد اين بانك كه توسط يكي از اساتيد اقتصاد در بنگالدش به نام 
ترين عملكردها را در زمينه  طراحي شده، يكي از درخشان يونس

فقرا، در سطح جهان هاي كوچك، به  اعطاي هدفمند و مؤثر وام
  . داشته است

هاي اين بانك بر روي كاهش فقر متمركز است و  هر چند فعاليت
ممكن است به نظر آيد كه تبلور كالبدي ندارد، اما اقدامات اين بانك، 
در واقع، نوعي توانمندسازي است كه تأثيرات كالبدي محسوسي در 

  . هاي غيررسمي داشته است ها و سكونتگاه بهسازي زاغه

دكتر محمد يونس، با بررسي زندگي روستاييان بنگالدش كه عمدتاً 
به كار صنايع دستي مشغول بودند، متوجه شد كه آنها با پول قرض 

درصد در سال  3000درصد در روز يا  10كردن از رباخوران، معادل
 كنند، محصوالت با كار مي بسيار هابه همين علت آن. پردازند بهره مي

كنند و در واقع، ثروت هنگفتي ايجاد  توليد مي ارزش و زيبايي
او براي رفع اين مشكل، . گردد كنند، اما مبلغ ناچيزي عايدشان مي مي

يك نظام بانكي مبتكرانه، غيرانتفاعي و در خدمت فقرا  1976در سال 
  . طراحي كرد كه بعدها به گرامين بانك معروف شد

  : اهداف گرامين بانك، عبارتست از

 يالت بانكي، براي مردان و زنان فقيرگسترش تسه •

 از بين بردن استثمار و بهره كشي رباخواران از فقرا •

 هاي اشتغال براي فقرا ايجاد فرصت •

ــود شــرايط    • ــراي بهب ــر ب ــردم فقي اســتفاده از مشــاركت م
 .شان، از طريق حمايت از همديگر اقتصادي و اجتماعي

                                                      
23 http://www.rdc.com.au/grameen/home.html 

http://www.microcreditsummit.org/press/grameen.htm 
http://www.grameen-info.org/ 
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  :هاي منحصر به فرد گرامين بانك ويژگي

كنترل و مالكيت اين  :، بانكي در مالكيت فقراگرامين بانك •
هدف . گيرند باشد كه وام مي بانك، در اختيار افرادي مي

افرادي . اين بانك، ارائه وام، به فقيرترين افراد جامعه است
و نه (توانند يك سهم  كنند، مي كه از بانك، وام دريافت مي

 92. دالر خريداري كنند 3در بانك، به ارزش ) بيشتر
درصد   8رصد سهام بانك، در اختيار وام گيرندگان و د

نفر  9داران  سهام. سهام در مالكيت دولت بنگالدش است
مدير اجرايي  3. كنند را به عنوان مدير اجرايي انتخاب مي
به اين ترتيب . شود نيز از سوي دولت انتخاب مي

 شود؛  اختيارات به خود فقرا سپرده مي همه

گـرامين بانـك    :سـط خودشـان  گيرنـدگان تو  تضمين وام •
. باشـد  گيرنده مـي  نفره وام پنجهاي  مبتني بر تشكيل گروه

هر يك از اعضاي گروه ضمانت بقيـه را در بازپرداخـت وام   
گرفتن بـراي فقـرا    نمايد و به اين وسيله مانع بزرگ وام مي

كه همـان وثيقـه يـا ضـمانت معتبـر مـالي اسـت، از بـين         
توانند وام بگيرنـد و   گروه ميعضو  دودر ابتدا تنها . رود مي

بر اساس عملكـرد آنهـا در بازپرداخـت وام، وام بعـدي بـه      
 شود؛ متقاضي بعدي ارائه مي

ها و  اين نرخ، پس از پرداخت كليه هزينه :نرخ بهره •
سود به . گردد براساس سود بانكي به دست آمده تعيين مي

نرخ كنوني . گردد دست آمده، بين سهامداران تقسيم مي
هاي  درصد و براي وام 20هاي اشتغال  ، براي وامبهره

 درصد است؛ 8مسكن 

نكات قابل توجه در عملكرد گرامين بانك در زمينه بهسازي مسكن 

  :فقرا به اين شرح است

دالر به فقرا ارائه  300ساله به مبلغ  10بانك، يك وام  •
 كند؛  مي
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ها،  هزار خانه به وسيله اين وام 350، بيش از 2002تا سال  •
 ساخته شده است؛

مسكن توسط گروهي از معماران محلّي و با همفكري  •
 گردد؛  اهالي، طرّاحي مي

كه ارزان هستند اما از ظاهر و كيفيت  ها با اين اين خانه •
 خوبي برخوردارند؛

 استفاده از مصالح و مواد خام محلّي؛ •

 داشتن تهويه مناسب؛ •

 . استفاده بهينه از فضا •
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  ايراندر  يشهر يبهسازو  يررسمياسكان غ

  24هاي غيررسمي گيري و گسترش سكونتگاه علل شكل

گيـري برخـي    به دليـل بـروز جنـگ و شـكل     1360هاي دهه  در سال
هاي تحميلي نوعي نابساماني سكونتي در برخي شهرها ايجاد  مهاجرت

هـا   شد و فرض براين بود كه با عادي شـدن وضـعيت ايـن نابسـاماني    
ت سياست گذاران و گاه انكـار رونـد   غفل. شوند خود برطرف مي خودبه

ساختيابي اسـكان غيررسـمي در پيرامـون برخـي شـهرهاي بـزرگ و       
كوچك و گسترش فقر شهري موجب شد بـا تـاخير بسـيار و پـس از     

. هاي غيررسمي به اين موضوع پرداختـه شـود   تثبيت برخي سكونتگاه
رتحوالت پدپده اسـكان غيررسـمي درجهـان،    يدر نتيجه نه تنها به س

جهـه بـا آن از سـوي    اهبردها و رويكردهـاي مطـرح شـده بـراي مو    را
) هبيتـات (نهادهاي بين المللـي ماننـد برنامـه اسـكان سـازمان ملـل       

هاي توسـعه شـهري و عرضـه مسـكن بـه       بلكه سياست ،توجهي نشد
هاي كم درآمد و متوسط پايين را هرچـه   اي هدايت شد كه گروه گونه

و  1960هاي  ميراث نظري دهه. اندر ريزي بيشتر به حاشيه نظام برنامه
ميالدي در زمينه شهرنشيني و توسعه وابسـته نيـز ديـدگاهي     1970

به همراه آورد و توزيـع نـابرابر   » پليد«منفي از توسعه كالن شهرهاي 
عامل  را» هاي بي رويه مهاجرت«منابع بين نقاط روستايي و شهري و 
  . اصلي رشد كالن شهرها معرفي كرد

گيري اسكان غيررسمي در برخي از  غاز شكلسرآ 1360دهه 
به دليل بروز جنگ تحميلي و وجود جمعيت . شهرهاي كشور است

گرفت كه از سوي  هايي صورت مي وسيع آوارگان، معموالً در مكان
اي بدون معارض ه گروهي نيز با تصرف زمين. دولت مصادره شده بود

                                                      
سازي فرايند بهسازي  سنجي نهادينه امكان"مطالب اين بخش برگرفته از گزارش  24

توسط مهنسان مشاور آمايش توسعه  1387است كه در سال  "هري در ايرانش
 .البرز تهيه شده است
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فاقد خدمات رافيايي نامناسب به ساخت مسكن و واقع در شرايط جغ
  .كردنداقدام 

  ريزي مديريتي كالنشهرها طرح: نخستين راهكارها

هيات وزيران به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي  1374در سال 
هر تهران و ساير ريزي واحد براي ش جاد نظام برنامهبه منظور امكان اي

ريزي و مديريت مجموعه شهري  شهرهاي بزرگ كشور، چارچوب طرح
ي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آن را به تصويب و ساير شهرها

در واقع اين مصوبه برخاسته از اين نگرش بود كه برخي . رساند مي
كان غيررسمي ناشي از كالنشهرها و از جمله ساختيابي اس معضالت

اين مصوبه بر اين نكته  دودر ماده . فقدان نظام كارآمد نظارتي است
تري  هاي كوچك به محدوده هر مجموعه شهري ": شود كه تاكيد مي

شود،  هاي داخل مجموعه تقسيم مي هاي شهرداري متشكل از حريم
اي از سطح اين مجموعه خارج از  االمكان به طوري كه هيچ نقطه حتي

 ".هاي داخل اين مجموعه واقع نگردد حوزه نظارت و حريم شهرداري
ين هاي نظارتي از زمره نخست به بيان ديگر موزاييك كردن محدوده

هاي نظام مديريتي مجموعه شهري  ها براي ترميم كاستي واكنش
  .شود محسوب مي

يكي از پيامدهاي اين مصوبه آغاز مطالعات مجموعه شهري تهران در 
اين . مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران است

درصد جمعيت  5مطالعات نشان داد كه اسكان غيررسمي از حدود 
و  1365درصد در سال  11به  1355ران در سال مجموعه شهري ته

افزون بر اين سند به . افزايش يافته است 1375درصد در سال  19
  .كند اسكان غيررسمي نيز اشاره مي صراحت به مقوله

اين تنها سند و مصوبه رسمي دولتي باشد  1357سال شايد پس از 
و هم در پذيرد  اي به نام اسكان غيررسمي را مي كه هم وجود پديده

مسكن كم درآمدها  ها و پي حل مشكالت مرتبط با اين سكونتگاه
  . آيد برمي
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  نقش سازمان عمران و بهسازي شهري

توان سـرآغاز مشـاركت و توجـه سـازمان      را مي 1370نيمه دوم دهه 
بـه احيـاي   ) وزارت مسـكن و شهرسـازي  (بهسـازي شـهري    عمران و

اسـكان  غيررسـمي    هاي فرسوده و ناكارآمـد شـهري و از جملـه    بافت
ــت ــرح   . دانس ــتين ط ــواز از نخس ــيه اه ــي مالش ــرح پژوهش ــاي  ط ه

هـاي شـهري محسـوب     سنجي براي بهسازي و مداخله در بافت امكان
كه درحـد توصـيف وضـعيت نابسـامان ايـن محلـه متوقـف         ،شود مي

ــي ــود م ــدمات    . ش ــرح خ ــه براســاس ش ــرح ن ــن ط ــه اي ــرح "البت ط
 "دار شـهري  افـت مسـاله  بهسـازي ب "بلكه تحت عنوان  "توانمندسازي

  . انجام شد

ساختاري محله بابائيان شهر  -طرح راهبردي«طرح دوم باعنوان 
مطالعات و طرح توانمندسازي و ساماندهي محله «و » زاهدان
هاي حاصل از شناخت اسكان  گيري از تجربه با بهره» باباييان

 و ساير) كنفرانس استانبول( غيررسمي و نيز دستاوردهاي هبيتات دو
المللي فعال در اين عرصه، طرح ساماندهي محله بابائيان  نهادهاي بين

 ظرفيت سازي ونهادسازي، توانمندسازي را براساس سه راهبرد 
جمعيت اين . كند سازد و بر رويكرد مشاركتي تاكيد مي استوار مي

نكته . هزار نفر و يك هشتم جمعيت شهر زاهدان بود 48محله حدود 
هاي  مفهوم سكونتگاه ارايه ،شايسته توجه است اين طرح مهمي كه در

تر  به جاي مفهوم كالسيك) irregular settlement(نابسامان 
زيرا نتايج اوليه اين پژوهش نشان داد كه . اسكان غيررسمي است
تواند حداقل درمورد اكثر اين مناطق صادق  مفهوم غيررسمي نمي

اي خدماتي در باشد و مشكل اصلي شرايط نامناسب مسكن، كمبوده
داخل محله و درنهايت گسست كالبدي و انزواي اجتماعي از پيكره 

ها  مانزتشكيل ستاد بهسازي متشكل از اعضاي سا. شهر زاهدان است
مديريت شهري به مثابه نهادي فرابخشي  هاي ذيربط در امر و دستگاه

كننده اقدامات بهسازي، ايجاد دفتر فني محلي،  و هماهنگ
مثابه انتقال دانش و تجربه ساماندهي اين گونه  سازي به ظرفيت

ها و در نهايت توانمندسازي ساكنان محل از طريق پيشنهاد  سكونتگاه
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هاي تامين مالي خرد به منظور تامين اشتغال و  تشكيل صندوق
پس از اين . مطالعه بود بهسازي واحدهاي مسكوني از دستاوردهاي

س شرح خدمات طرح سنجي ديگري بر اسا طرح، مطالعات امكان
  .بابائيان در كرمانشاه و بندرعباس نيز به اجرا درآمد

  مشاركت بانك جهاني

هاي از  ريزي حضور و مشاركت بانك جهاني مبتني بر برنامه
مينه ساماندهي اسكان غيررسمي نبود، بلكه تعيين شده در ز پيش

حاصل بازديد هياتي از اين بانك از پروژه محله بابائيان زاهدان و 
همكاري با بانك . پذيرش طرفين گفتگو براي ادامه همكاري بود

 25جهاني در چارجوب پروژه بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن
هاي  سكونتگاه تدوين شده و داراي دو بخش بهسازي و توانمندسازي

. سازي برنامه راهبردي مسكن در سطح ملي است غيررسمي و ظرفيت
در بخش بهسازي شهري اهدافي مانند بهسازي كالبدي، 
توانمندسازي محله و ساكنان مورد نظر هستند و در بخش اصالحات 
ساختاري اهداف كلي معطوف به تعديل قوانين و مقررات بخش 

  . شود ها را شامل مي ارانهمسكن و تامين مالي و تخصيص ي

از محل كمك بالعوض دولت ژاپن تامين مالي  ،انجام مطالعات پايه
شد كه طي آن مطالعات پروژه توانمندسازي و ساماندهي 

هاي غيرررسمي سه شهر زاهدان، كرمانشاه و بندرعباس و  سكونتگاه
دو سند سياست اسكان مجدد و زيست محيطي در بخش بهسازي 

اهبردي بخش مسكن در زمينه اصالحات بخش شهري و سند ر
بعدها مطالعات توانمندسازي و ساماندهي . مسكن تهيه گرديد

از محل منابع (هاي غيررسمي دو شهر تبريز و سنندج  سكونتگاه
  . تهيه شد) كمك بالعوض دولت ژاپن

                                                      
25 http://uuhrp.gov.ir 
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  رسميوانمندسازي و ساماندهي اسكان غيرتدوين سند ت

هيه و تصويب سندي رسمي را ت ،گسترش اسكان غيررسمي در كشور
بايست چارچوب و نحوه فعاليت بخش  در دستور كار قرارداد كه مي

دولتي و مشاركت مردمي را در ساماندهي اسكان غيررسمي مشخص 
مقررات  از طرفي تدوين چنين سندي براي پشتيباني قوانين و. كند

ر در اندكا هاي دست  مند دستگاه الزم در جهت فعاليت قانوني و ضابطه
سازمان عمران و  1381در سال . اسكان غيررسمي ضروري بود

بهسازي شهري، طي قراردادي از محل منابع داخلي خود، تهيه و 
  . تدوين اين سند را در دستور كار قرار داد

پس از شش ماه بررسي با استفاده از نظر كارشناسان داخلي و تجارب 
ين سند به تصويب ا 1382بهمن  19المللي و بانك جهاني در  بين

مصوبه هيات وزيران، به پيشنهاد وزارت مسكن و . هيات وزيران رسيد
پاسخ  1382مرداد  26مورخ  02/100/2717شهرسازي به شماره 

هاي غيررسمي به  مثبت داد و توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه
  . تصويب رسيد

  :از عبارتند يررسميغ يسكونتگاه ها يسند توانمندساز اهداف كالن

 سازي براي ارتقاي شرايط محيطي به نحوي پايدار وبستر •
 امنيت، اميد، ايمان و فراگير در جهت رشد سالمتي،

 .كرامت انساني در سكونتگاههاي غيررسمي موجود

رسمي در آينده و  نگري به گسترش اسكان غير پيش •
سازي براي احداث مسكن مناسب، خدمات پايه و  زمينه

هاي كم درآمد  دسترسي گروه اعت وزير بناها در حد استط
 .در فضاي رسمي شهري

تعميـق   مندي از امتيـازات شـهري و   سازي براي بهره زمينه •
هـا بـه همـراه     فرهنگ شهري براي ساكنان اين سـكونتگاه 

اقـدامات   هـا و  گيـري  مشاركت همه جانبه آنهـا در تصـميم  
  .محلي
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  :ن سند عبارتند ازيا ياصل ياستهايراهبردها و س

 كار الزم قانوني براي حل اختالف حقوقي و ساز و برقراري •
امنيت سكونت در سكونتگاههاي  پشتيباني از حق مسكن و

 .غيررسمي موجود

مقررات  ريزي شهري و سازگار نمودن قواعد موجود برنامه •
درآمد و  استطاعت اقشار كم ساختماني با واقعيات محيط و
  .با امكان ارتقاي تدريجي آنها

سازي براي عرضه زمـين كـافي در حـد     نهزمي نگري و پيش •
هاي توسعه  جديد در طرح درآمد توانايي مالي متقاضيان كم

 .شهري با امكان ساختن تدريجي

مقررات محدودكننده دسترسي اقشار  بازنگري قوانين و •
به كارگيري  اعتبارات رسمي و درآمد به تسهيالت و كم

ن ابتكاراتي متناسب با فقدان مالكيت رسمي و نوسا
  .درآمدي در بخش رسمي

عمـومي   هـاي دولتـي و   ايجاد نهـاد ملـي هـدايتگر بخـش     •
درگيــر بــراي  هاي تصــميم گيرنــده وهدســتگا متشــكل از

نگـري آن در   پـيش  و ساماندهي اسكان غيررسمي موجـود 
 .كشور

تشكيل نهاد منتخب مردمي در اين سكونتگاهها به عنوان  •
 .سازماندهي اقدامات جمعي مرجع اصلي مذاكرات و

ايجاد ستادهاي سـاماندهي اسـكان غيررسـمي در منـاطق      •
وزارت ( همراه با واگذاري اختيارات مربوطه ،مواجه با مساله

 ).1383، يمسكن و شهرساز
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   (UUHRP)26 و اصالحا ت بخش مسكن يشهر يطرح بهساز

بهبود  ه بازار ويبخش مسكن بر پا جاد اصالحات درين برنامه ايهدف ا
 واقع در مراكز يررسميغ يها گاهدر سكونت يط زندگيشرا

بلوچستان، كرمانشاه، كردستان و  ستان ويهرمزگان، س 27يها استان
ها  ن سكونتگاهيا يكه وجه مشترك تمام است يشرق جانيآذربا

طرح رسما در  نيا. است يو سكونت يت آنها از خدمات شهريمحروم
   .دآغاز به كار كر) 2004شانزدهم اكتبر( 1383مهرماه  24خ يتار

محالت  يو توانمندساز يشهر ياعظم مرحله اول به بهساز بخش
 ،اختصاص دارد يت شهريريمد يها دستگاه يساز تيو ظرف يا هيحاش

مسكن  نيتام يها استيز به مطالعات مربوط به سيآن ن% 3و حدود 
 يررسميغ يها سكونتگاه ياز آنجاكه مشكل اصل. افته استيص يتخص

ل يو مسا يشهر يها رساختيمات و زفقدان خد ،يو مشكالت كالبد
در  يتواند نقش مهم ين طرح ميا ياجرا. است ياجتماع يفرهنگ

فا ين محالت ايا يو توانمندساز ياجتماع يها تيكاهش محروم
  .ديرس يب بانك جهانيبه تصو 83ن طرح در سال يا .دينما

  : اهداف مرحله اول

 ك دوره پنجيل ون دالر در طويليكصد ميبه مبلغ مرحله اول،  اهداف
 : ساله عبارت است از

 يمنســجم جهــت بهســاز   يكــردينــه كــردن رو ينهاد -1
  يررسميغ يها سكونتگاه

تها و چارچوب الزم و آغاز ينظام ها، ظرف يه گذاريپا  -2
  مسكن اصالحات در بخش

                                                      
26 Urban Upgrading and Housing Reform Program 

پنج شهر مورد مطالعه طرح بهسازي شهري؛ بندرعباس، زاهدان، كرمانشاه، تبريز  27
 و سنندج
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  : اهداف مرحله دوم

ون دالر يليمبلغ هشتاد ممرحله دوم،   يشده برا ينيش بياهداف پ
  : ه چهارساله عبارت است ازدور كي يط

   يدر سطح مل يشهر يگسترش بهساز -1

برنامه اصالحات بخش مسكن با تمركز بر  يانداز راه -2
ارانه ينظام  ييكارا يارتقا مسكن و يگسترش بخش نظام مال

   مسكن

  : سوم اهداف مرحله

دوره  كي يكا طيون دالر آمريليم150به مبلغ  مرحله سوم، اهداف
 : رت خواهد بود ازسه ساله  عبا

مسكن  ينظام مال يبلند مدت برا يش اعتبارات ماليافزا -1
  )شود يت ميهدا يمال يق بازارهايكه از طر(

بافت  يساز نه باز زندهيتر در زم دهيچيپ تمركز بر مشكالت -2
 از و حفاظت يمراكز شهر ،يخيتار ،فرسوده
  يراث فرهنگيو م يخيتار يها محوطه

 يهـا  تحكومـ  يت شـهر يريخـش مـد  در ب يت سـاز يظرف -3
  ر متمركزيدر بافت غ) هايشهردار( يمحل

طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن به عنوان طرحي 
آزمايشي كه چند ساله گذشته را بر ساماندهي و بهسازي 

هاي غيررسمي ايران متمركز شده است، بر مبناي ادبيات  سكونتگا
هاي زير  حلي انجام پروژهبهسازي شهري و تجربه و توانايي مديريت م

الزم . داند هاي غيررسمي مي هاي بهسازي سكونتگاه را از جمله فعاليت
در پنج شهر تبريز،  زاهدان، كرمانشاه،  ها به ذكر است اين پروژه

و  هستنددست انجام   يا درسنندج و بندرعباس به صورت آزمايشي 
  :28ندا يا پايان يافته

                                                      
 1387-هاي طرح بهسازي شهري ريسازي شهردا بروشور ظرفيت 28
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هاي بهسازي شهري و  وژهارزيابي اجتماعي و اثربخشي پر 
 اصالحات بخش مسكن

شبكه فاضالب، روشنايي معابر و : بهسازي معابر شامل 
 خطوط مخابرات

ع و يشاغالن صنا يو توانمندساز يع دستيارتقا صنا 
  يررسميغ يموجود درسكونتگاهها يدست يهنرها

  ساخت مراكز بهداشتي، درمانگاه، كلينيك  
هاي غيررسمي  تگاههاي پايه در سكون طرح توسعه مهارت 

جهت ارتقاء وضعيت معيشت و محيط زندگي در 
  هاي غيررسمي  سكونتگاه

ساخت و يا بهسازي مراكز آموزشي مانند دبستان،  
  راهنماي و دبيرستان براي دختران و پسران

  ايي  ساخت مركز آموزش فني و حرفه 
از  يريشگيكاهش اثرات استفاده از مواد مخدر و پ 

  يررسميغ يونتگاههاپرخطردرسك يرفتارها
 ساخت پل و بهسازي جاده  
  پذيري  هاي كارآفرين و آموزش بانك تشكيل گروه 
هاي آموزشي براي  بررسي نهادي و طراحي برنامه 

شهرداري و شوراي شهر جهت ايجاد توانايي براي مواجه با 
  هاي غيررسمي  سكونتگاه

  برداري از خانه محله  راه انداز و بهره 
  فكري  ساخت كانون پرورش 
 ساخت مهدكودك  
 ساخت سالن چند منظوره و سالن فرهنگي ورزشي 
  احداث پارك و فضاي سبز 
 ها ها و يا مسيل ساخت و بهسازي كانال 
 ها احداث يا تعريض خيابان 
  ساخت شبكه آبرساني  
  احداث زمين ورزشي 
 احداث كتابخانه  

  احداث كمربندي  
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الحات بخش مشاركت بانك جهاني در برنامه بهسازي شهري و اص
هاي كالبدي، اقتصادي و  مسكن مشروط به انجام مطالعات و مداخله

اجتماعي بر مبناي برنامه پيشنهادي بانك است و از همين رو تامين 
در سه . گفته است مالي و تداوم برنامه نيز منوط به اقدامات پيش

طرح بهسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي شهرهاي زاهدان، 
هاي پنج ساله اول و نيز برنامه سال اول  عباس، طرحكرمانشاه و بندر

به موازات اين . هر يك ارائه و مورد تاييد بانك قرار گرفته است
اقدامات مطالعه ديگري نيز تحت عنوان ارزيابي اجتماعي قبل و پس 

رسد كه فقط در صورت  هاي دوره اول به انجام مي از اتمام پروژه
و تحقق اهداف مورد نظر هاي اجرا شده  ثمربخش بودن طرح

  .شوند هاي دوره دوم آغاز مي طرح

نتايج مطالعات پروژه ارزيابي تاثيرگذاري اجتماعي در سه شهر 
گيري  ها سمت بندرعباس، زاهدان و كرمانشاه نشان دادند كه اين طرح
اند و در قالب  توانمندسازي و ساماندهي اجتماعي محلي را نداشته

تاخير قابل توجه به انجام رسيده يا در حال  هاي پيمانكاري و با پروژه
  .انجام هستند

هاي  هاي بهسازي در پنج شهر، معرفي برخي طرح روند غالب در پروژه
هاي مورد بررسي بوده و  هاي محله كالبدي با توجه به نيازها و كاستي

اي و نيـز بـرآوردي    توجه چنداني به كل نيازهاي شهر و ارتقاي مرحله
اين در حالي اسـت كـه نتـايج    . انجام كار نداشته است از سرمايه براي

توانـد تـاثير مهمـي بـر رونـد ادامـه        ارزيابي اجتماعي مرحله دوم مـي 
   .همكاري با بانك و دريافت اقساط بعدي داشته باشد

تواند تمامي مشكالت اين پنج  شايان توجه است كه نه اين وام مي
ي براي ساير شهرها از شهر را حل كند و نه امكان تامين مالي بهساز

آنچه كه اكنون بايد در كانون توجه قرار . طريق اين وام وجود دارد
گيرد، نهادينه ساختن فرآيند بهسازي با تكيه بر منابع داخلي، 

سازي در مديريت شهري و به ويژه شهرداريها است تا اين  ظرفيت
  .فرآيند درآينده امكان تداوم داشته باشد
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  ساماندهي و توانمندسازيسنجي  هاي امكان طرح

ها با تاكيد بر ديدگاه شهرنگر يا به عبارت ديگر ساماندهي  اين طرح
و برگرفته از  (City wide)هاي فرودست در مقياس كل شهر  محله

 CDS29طرح بانك جهاني تحت عنوان راهبرد توسعه شهري يا 
هاي فرودست شهري يا  بايست تمامي محله به اين معنا كه مي. است
نشين در شهر مورد نظر شناسايي شوند و سپس بر اساس اولويت فقر

هاي ساماندهي، به صورت منفرد بلكه به مثابه بخشي از هدف  طرح
هاي  عمومي نيل به شهري مولد و فراگير از حيث اجتماعي مداخله

شهرهاي زاهدان، . اقتصادي، اجتماعي و كالبدي تعريف شوند
 1381ايي بودند كه در سال كرمانشاه و بندرعباس از جمله شهره

  . قراردادهاي آن به امضا رسيد

  بندرعباس -1

ـ  يـ براساس گزارش ا ت شـهر در  يـ درصـد از جمع  40ش از ين طـرح ب
درصـد از   30ك بـه  يـ كنند و نزد يم يزندگ يررسميغ يها سكونتگاه

  . ار دارنديمساحت شهر را در اخت

                                                      
29 City Development Strategy 
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  مسائل و مشكالت عمده موجود در  -1جدول 
  شهر بندرعباس  يررسميغ ياه گاه سكونت

 تيجمع يتراكم باال •  يتيجمع
    ار جوانيت بسيجمع يساختار سن •

و  ياجتماع
  يفرهنگ

 فاقد مطب پزشك در منطقه   •
ها  ن توسط دستفروشياز ساكنيعرضه مواد مورد ن •

 ير بهداشتيو غ يمواد خوراك
 كار يل برايجوانان و ترك از تحص يليافت تحص •
از كـار  يـ و مـورد ن  يفنـ  يهـا  دارا نبودن تخصـص  •

 توسط جوانان
 يمصرف مواد مخدر و مشروبات الكل •
شـتر توسـط مصـرف    يد و فروش مواد مخدر بيخر •

 كنندگان
 يو نهادهـا  يو نبود فضـا عمـوم   ياجتماع يانزوا •

 اوقات فراغت يبرا يمدن
 ه زنانيخشونت عل •
 ينيو د يقوم يها تنش •
 يبزهكار •
 پرداخت رشوه به مسئوالن •
  يانتظام يروين يارو عدم همك ينا امن  •

 ياقتصاد
  

 ش به اشتغال كاذبيجوانان و گرا يكاريب    •
شــهر و عــدم جــذب  ياقتصــاد يضــعف ســاختار •

 كار جوان  يروين
 يفقر نسب •
  يت كشاورزيالعن و فيفاقد زم •

ست يو ز يعيطب
  يطيمح

 طيها در مح زباله يپراكندگ  •
  يدر معابر به هنگام بارندگ يسطح يوجود آبها •
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  مسائل و مشكالت عمده موجود در  -1 ادامه جدول
 شهر بندرعباس يررسميغ يها گاه سكونت

يكالبد
  

 يو كپر ي، چوبي، خشتيميقد يخانه ها    •
سـتم  ين فاقـد س يهمچنـ  يك و خـاك يـ كوچه هـا تنـگ و بار   •

 ييفاضالب و روشنا
 ير استاندارد و بهداشتيغ يوجود مغازه و دكه ها •
 يكمبود فضا و امكانات آموزش  •
 يرك و باشگاه ورزشفاقد پا •
  ساختمان نا مناسب مركز بهداشت •

 1351در بندرعباس به سال  يررسميغ يسابقه مطالعات سكونتها
درصد  30ن سال حدود ين مطالعات در ايبراساس ا. گردد يبرم

اند كه عمدتا  ساكن بوده يا هيحاش يت شهر در سكونتگاههايجمع
جاد ين عوامل ايتر عمدهها  ين بررسيا. باشند يمتولد شهر بندرعباس م

ر يشهر را در موارد ز يا هيو حاش يررسميغ يو رشد سكونتگاهها
  :كند يخالصه م

و  ير ساختار اقتصاد شهر و ادغام در اقتصاد ملييتغ •
 يا منطقه

ت يدر جذب و نگهداشت جمع يا اقتصاد منطقه يناتوان •
 ياقتصاد يثبات يو ب ي، نابسامانيطيل فقر محيبه دل يبوم

 ياعو اجتم

 يا و منطقه يمل ياسيانات سيوجود بحرانها و جر •

 يژه عدم هماهنگيو به و يت توانمند شهريريدفقدان م •
 كپارچهيبه صورت  يسازمان

 در بندرعباس يا هيو حاش يررسميوجود اقتصاد غ •

د ين و تحدييعتشهر و عدم امكان  يبافت كالبد يگسستگ •
 خط محدوده 

بـه   يمصـوب شـهر   ياهـ  طرحها و برنامه يدر اجرا يناتوان •
  يژه در حوزه شهرسازيو
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و  يتيبا تحوالت جمع يمياقتصاد شهر رابطه مستق يت عموميوضع
ش بخش يشهر و افزا ياقتصاد يهايژگيو. آن دارد يمسائل كالبد

از  يكار فراوان يايكار و جويت بيدر آن موجب جذب جمع يررسميغ
و ورود  مسائل مرتبط با قاچاق كاال. تمام نقاط كشور شده است

ن حضور گردشگران و ين بندر و همچنياجناس به ا يررسميغ
شهر شده  يا هيشتر اقتصاد حاشيموجب رونق ب يماموران ادارات دولت

نه ين بخش را به دنبال داشته و زميدرآمدها در ا يكه بهبود نسب
  .ن را فراهم آورده استياسكان و اشتغال مهاجر

زيـر اسـتفاده    از دو روشمحـالت   ين گزارش جهت گونه شناسيدر ا
  : شده است

ه شـاخص  يـ كـه بـر پا   يل حمديبنروش ارائه شده توسط  )1
  ك اسكان قرار دارديتفك

   يروش بانك جهان )2

و مشاوره با  ي، اسناد فرادست، مطالعات نظريدانيه اطالعات ميبر پا
كم درآمد  يگروهها يررسمياسكان غ يها ، حوزهين محليمسئول

هدف از  .ك شده استيمتفاوت تفكحوزه  10شهر بندرعباس به 
زان فقر در سطح شهر، شناخت ي، برآورد ميدانيانجام مطالعات م

 ل فقر يل پروفيشهر، شناخت مشكالت، تشك ين نواحيرتريفق
 يها مداخله و پروژه يها و برنامه يگذار هيسرما يتهايشناخت اولو

 1200ه و از يته يا ن منظور پرسشنامهيبه هم. بوده است ياتيعمل
 يريگ محله منتخب شهر بر اساس روش نمونه 10خانوار ساكن در 

 يت با توجه به شاخصهايمتناسب، پرسش شد كه در نها يتصادف
ن محالت يرتريكه فق ير شهريمحله فق 10 يفقر، منجر به رتبه بند

ب عبارتند ين محالت به ترتيرترين اساس فقيبر ا. ديشهر بودند، گرد
د، يبند، توحيبهشت هزار، پشت شهر، نادوهزار، نخل ناخدا، : از
  ، خواجه عطا، ششصد دستگاه، سورويسنيا

ها تنها  ن سكونتگاهيت ايدر بهبود وضع :مداخله ياهداف و استراتژ
شتر نهادها و يب يها نبوده بلكه ضرورت يط كالبديمحور بهبود شرا

 يريت پذيجهت مسئول ياجتماعات محل يها در توانمندساز سازمان
  .باشد يم يشهر و حقوق شهروند در قبال
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  : يبهساز يه و استراتژياصول پا

، عبارتند يو محل يا ، منطقهيمال يها تين اصول با توجه به محدوديا
  ؛از

در نظام  يكپارچگيو  ييجاد همگرايتالش در جهت ا - الف
  يشهر يطراح

  ساز توسعه نهيزم يت بسترهايتقو -ب

 يها ارائه برنامهق ياز طر ياجتماع يت حس همبستگيتقو -پ
  ازيمورد ن

  يانات توسعه اجتماعيتالش در جهت درونزا كردن جر -ت

  يا و محله يفرد يها ت نظام مشاركتيد بر تقويتاك -ث

ارتقاء سطح  يشنهاديدر برنامه پ :يشنهاديپ يها چارچوب برنامه
و  يبهساز يها داركردن برنامهي، پايدرآمد شهر كم يها درآمد گروه

توسعه و  يزير نه كردن نظام برنامهيق نهاديطر آن ازء رتقاا
مورد توجه قرار  ،ديتول يها تيش ظرفيو افزا يمردم يها مشاركت

جاد و يبا ا يو توانمندساز يبهساز يها برنامه يهماهنگ ساز. گرفت
كپارچه يتوسعه  ياستراتژ ي، طراحيمردم و يمحل يتوسعه نهادها

ه يرو ياز رشد ب يري، جلوگيطيست محيت زي، بهبود وضعيشهر
از جمله موارد  يت شهريريمد يها هيمحالت نابسامان و اصالح رو
ها دو  ن برنامهيا. باشد يم يشنهاديپ يها قابل ذكر در چارچوب برنامه

در  ار يكپارچه شهريفعال و توسعه  يبازدارندگ يكرد اساسيرو
  .رديگ يبرم

 يت محليريمد يها نهاد يبا هماهنگ :پنج ساله اول يها ن پروژهييتع
 يزان منابع ماليپروژه و با توجه به م يو گروه راهبر يو ستاد

سال اول  يموثر و زودبازده برا يها افته در سال اول، پروژهياختصاص 
در بندر عباس . ف شده استيك دوره پنج ساله تعري يه برايو بق

، يو كالبد ييربنايسات زيپروژه در چهار بخش تاس 79جمعاً 
 ينهاد يساز تيو ظرف ياقتصاد ي، توانمندسازياجتماع يتوانمندساز

  .شود يپروژه در سال اول اجرا م 29ف شده است كه يتعر
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  30اقدامات طرح در بندرعباس
ساخت كانال در محله بهشت 

 زهرا
متري در  14احداث خيابان  

 محله شمال دوهزار
متري در  18احداث خيابان  

 محله بهشت زهرا
در متري  10احداث خيابان  

 محله بهشت زهرا
احداث فضاي سبز در محله  

 بهشت زهرا
ساخت دو مدرسه راهنمايي  

  در محله شمال دوهزار
ساخت مدرسه راهنمايي در  

  محله دوراهي ايسيني
ساخت مدرسه راهنمايي در  

  محله دوراهي ايسيني 
مركز بهداشت در محله  

  شمال دوهزار
مركز بهداشت در محله  

  دوراهي ايسيني 
در محله  ساخت كانال 

  دوراهي ايسيني
بهسازي معابر درمحله  

 دوراهي ايسيني 
متري و  30احداث خيابان  

شبكه آب و فاضالب و شبكه 
  برق در شرق خور ايسيني

  ساخت شبكه آبرساني  
ساخت شبكه فاصالب محله  

  دوراهي  ايسيني 

روشنايي معابر محله دوراهي  
  ايسيني

ساخت پارك و زمين ورزشي  
  يسينيدر محله دوراهي ا

استاديوم ورزشي در محله  
  دوراهي ايسيني 

ها در  بهسازي معابر و كوچه 
هاي ايسيني و شمال  محله

  دوهزار 
ساخت شبكه آب و فاضالب  

هاي ايسيني و  در محله
  شمال دوهزار 

 يع دستيارتقا صنا 
شاغالن  يوتوانمندساز

 يدست يع و هنرهايصنا
  ير رسميغ يدرسكونتگاهها

از مواد كاهش اثرات استفاده  
از  يريشگيمخدر و پ

 يرفتارها
 يپرخطردرسكونتگاهها

 يررسميغ
راه انداز خانه محله در  

 محالت هدف بندرعباس
هاي كارآفرين و  تشكيل گروه 

  پذيري  آموزش بانك
هاي پايه  طرح توسعه مهارت 

  هاي غيررسمي در سكونتگاه
ارزيابي اجتماعي و اثربخشي  

هاي بهسازي شهري و  پروژه
  خش مسكناصالحات ب
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  كرمانشاه -2

شهر  يررسميغ يها سكونتگاه يو سامانده يمطالعات توانمندساز
ر شهر يتدب ن مشاوريتوسط مهندس 1381كرمانشاه در آذرماه سال 

 ييده و وارد مراحل اجرايان رسيبه پا 1383آغاز شده و در خرداد 
  .شده است

  مسائل و مشكالت عمده موجود در  -2جدول 
  شهر كرمانشاه  يررسميغ يها گاه سكونت

  يتيجمع

 يها ت شهر در سكونتگاهيدرصد از جمع 36ش از يب •
 كنند يم يزندگ ير رسميغ
 )درصد 68/2(ت باال ينرخ رشد جمع  •
 15ن يت بيدرصد جمع70ت جوان محله ها؛ يجمع •

 سال سن دارند 24تا 
 تيجمع يتراكم باال  •
 )نفر 1/5( بعد خانوار باال  •
  كوچك   يها هت در خانيجمع يتراكم باال •

و  ياجتماع
  يفرهنگ

 يسواد يب يدرصد باال  •
 ل به علت فقريعدم امكان ادامه تحص  •
 يمحل يها و سازمان ياجتماع يفقدان نهادها  •
 يو زبان يني، ديتيتنوع قوم  •
 يمراكز درمان يخدمات نا مناسب تخصص  •
برخوردار  يا مهيچگونه بين از هياز ساكن ياريبس  •

 ستندين
  زنان و دختران در ساعات شب يت برايعدم امن •
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  مسائل و مشكالت عمده موجود در  - 2جدول ادامه 
 شهر كرمانشاه يررسميغ يها گاه سكونت

 ياقتصاد
  

 يرسمريغ ين در بخشهايدرصد شاغل 70    •
 كننديت ميفعال

درصد  92درصد مردان و  47(سال يكارينرخ ب  •
 )زنان

 يمسكون يها الت واحديسطح نازل تسه •
ت يها فاقد سند مالك درصد ساختمان 80تا  70 •

 باشند يم
 يه عموميل نقليمطلوب به وسا يعدم دسترس   •
 باشند يكت ميفاقد سند مال يمسكون يواحدها •
 نسبت اجاره به درآمد باالست  •
ت يها بدون سند مالك درصد واحد 70ش از يب  •

 باشند يم
 يا درصد ساكنان در منازل اجاره 80ش از يب •

  كنند يم يزندگ

ست يو ز يعيطب
  يطيمح

 يسطح يستم دفع آبهايس يآمد ناكار  •
 ها نامناسب زباله يآور جمع  •
ها وارد  ماً به كوچهياز فاضالب مستق يبخش •

  شود يم

 يكالبد
  

 ز دانهيبافت ر •
 ين ساخت و ساز مسكونييت پايفيك •
 نامناسب بودن مصالح كم دوام بودن و •
 نامطلوب معابر ييروشنا •
 ها ابانها و كوچهيت خن امكاناييار پايت بسيفيك •
 حگاهيعدم وجود پارك و تفر •
معابر كمبود  يمناسب برا يعدم وجود كفساز  •

 سطح پياده رو يفضا
 ها خيابان ي حاشيه ينظم يب  •
 در مقابل سوانح يشدت آسيب پذير •
 يسات شهريكمبود خدمات و تاس  •
  يخدمات يها ها و واحد توزيع نامناسب مغازه  •
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 ،ن طرحيا ياصل ياستراتژ :اخلهمد يها يهداف و استراتژا
و ساكنان آن با  يررسميوند دادن محالت غيپ يتوانمندساز

 يت شناختن آنها در فضايبه منظور به رسم يجار يها يزير برنامه
ن ساكنان يب يزيتا آنجا كه تما. باشد يتوسعه م يادوار يزير برنامه

   .ه باشدوجود نداشت ير شهروندان از نظر حقوق مدنين محالت و سايا

مناسب  يها جاد تشكليو ا ين راهبرد را نهادسازيا يبخش اصل
كار و  يها يو تعاون 31هاNGO، يا محله يمانند شوراها ياجتماع

مستلزم  ي،ن استراتژيتحقق ا .دهند يل مياشتغال و خدمات تشك
مدت تا متوسط و بلند  و كوتاه ياز فور ياهداف بهساز يسازمانده

  .مدت است

  : در كرمانشاه يررسميغ يها سكونتگاه يبهساز يستراتژه اياصول پا

  نيت زميكردن مالك يقانون •

 ازين حداقل خدمات مورد نيتام •

 كنترل توسعه و رشد محالت •

 يت شهريريمد يها ت نهاديجاد و تقويا •

 ها ن سكونتگاهيوه مواجهه با اير نگرش نسبت به شييتغ •

شـرايط زنـدگي    ارتقـائ  يدر راستا  :يشنهاديپ يها چارچوب برنامه
، يمختلــف كالبــد يهــا پــروژه شــهر كرمانشــاه، يررســميمحــالت غ

شـنهاد  يانتخـاب و پ  ينـد يفرا يطـ  يتيريو مـد  ي، اقتصـاد ياجتماع
  .ديگرد

                                                      
31 Non-Governmental Organization (NGO)  يك سازمان غيردولتي كه

در عوض غيرانتفاعي است و . نه جزئي از دولت است و نه بخشي از بازار است
  .آيد به وجود مي خود،  اص مطروحه در بيانيه ماموريتبراي ارتقاي ارزشهاي خ
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ص داده ياز محالت تشخيمورد ن يها رساختيخدمات و ز - الف
شنهاد يمحالت پ يدر جهت ارتقاء كالبد ييها شد  و پروژه

  .ديگرد

 ييمحالت، گفتگوها يارتقاء اجتماع يها نه برنامهيدر زم -ب
محالت به مشاركت در  يل اهاليزان تماياز م يجهت آگاه

در ارتباط با  ييها ت پروژهي، انجام شد و در نهايبهساز
ت شوراها و يجاد و تقوي، اياجتماع يها نهاد يسامانده
NGOديشنهاد گرديها پ.  

در  يياهـ  محـالت، پـروژه   ياقتصاد ينه توانمندسازيدر زم -پ
، آمـوزش حرفـه و   يديـ تول يها يل شبكه تعاونيقالب تشك

  .شنهاد شده استيپ... و يل خانگجاد شبكه مشاغيكار، ا

  :پنج سال اول و سال اول يها پروژه يمعرف

جعفرآباد،  يپروژه در چهار محله اصل 212ن مطالعات ارائه يحاصل ا
  .ر بوده استيآباد به شرح ز يو كول آباد شاطرآباد، دولت

  پروژه 67:يخدمات يپروژه ها -الف
  پروژه 32: يرساختيز يها پروژه -ب
  پروژه 67: ياجتماع يها پروژه -پ
  پروژه 36: ياقتصاد يها پروژه -ت
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  32اقدامات طرح در كرمانشاه

ساخت مدرسه راهنمايي در  
 محله شاطر آباد

ساخت كانون پرورش فكري  
  در محله كولي آباد

ساخت مهدكودك در  
دولت آباد و هاي  محله

  شاطرآباد

ساخت سالن چند منظوره و  
سالن فرهنگي ورزشي در 

  محله شاطر آباد

ساخت مركز بهداشتي در  
  محله جعفرآباد

ساخت مركز بهداشت در  
  محله كولي آباد

ساخت مدرسه راهنمايي در  
  محله شاطرآباد

ساخت پارك كمربندي،  
  ستاره، ابوذر، بسيج

هاي  بهسازي معابر محله 
  و كولي آباد دولت آباد

هاي  بهسازي معابر محله 
  شاطر آباد و جعفر آباد

ساخت كلينيك تخصصي  
  محله دولت آباد

ساخت شبكه فاضالب در  
هاي شاطرآباد،  محله
دولت آباد و جعفر  آباد،  كولي
  آباد

 يع دستيارتقا صنا 
شاغالن  يوتوانمندساز

 يدست يع و هنرهايصنا
  ير رسميغ يدرسكونتگاهها

هاي پايه  رتطرح توسعه مها 
  هاي غيررسمي در سكونتگاه

كاهش اثرات استفاده از مواد  
از  يريشگيمخدر و پ

 يرفتارها
 يپرخطردرسكونتگاهها

  يررسميغ

بررسي نهادي و طراحي  
هاي آموزشي براي  برنامه

  شهرداري

ارزيابي اجتماعي و اثربخشي  
هاي بهسازي شهري و  پروژه

 اصالحات بخش مسكن

ين و هاي كارآفر تشكيل گروه 
  پذيري  آموزش بانك
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  زاهدان -3

شهر  يررسميغ يها سكونتگاه يو سامانده يمطالعات توانمندساز
رشهر يتدب ن مشاوريتوسط مهندس 1381زاهدان در مرداد ماه سال 

 ييده و وارد مراحل اجرايان رسيبه پا 1383آغاز شده و در خرداد 
   .شده است

  مسائل و مشكالت عمده موجود در  -3جدول 
   زاهدانشهر  يررسميغ يها گاه سكونت

  يتيجمع

 سال سن دارند 15ر يت زيدرصد جمع 50 •
 شود يز مشاهده مين يمهاجرت درون شهر •
درصد فاقد  3/41درصد و زنان  5/32در بين مردان  •

  توانايي خواندن و نوشتن هستند 

و  ياجتماع
  يفرهنگ

از آن در  يفقدان شناسنامه و  مشكالت گسترده ناش  •
نام در مدارس و هرگونه  ثبت ،دريافت وام ،ازدواج

 ارتباط با مراكز رسمي 
 يو پاكستان يمهاجران افغان يدرصد باال •
چون  يان دختران به علت موارديل در ميترك تحص •

ش سن يت معابر و افزايتعصب خانواده، عدم امن
 شود يشتر مشاهده ميازدواج ب

  محلي يمردم يها فقدان تشكل  •

 ياقتصاد
  

 كار هستند يسرپرستان خانوار ب درصد 17  •
مه و ين كارگران ساده روزمزد بدون بياكثر شاغل  •

  قرارداد هستند 

و  يعيطب
ست يز
  يطيمح

 ه فاضالب حمام و بعضا توالت به صورت رو بازيتخل   •
ه آب به ين و تصفيريه آب شيعدم استطاعت ته •

 يخانگ يها روش
  سبز و باز يها فقدان فضا  •
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  ائل و مشكالت عمده موجود در مس - 3جدول ادامه 
  شهر زاهدان  يررسميغ يها گاه سكونت

يكالبد
  

 ين آب لوله كشييت پايفيك   •
 يفقدان شبكه فاضالب شهر  •
 زباله يآور ستم جمعيفقدان س •
 تيبا توجه به تراكم جمع يكمبود مراكز خدمات درمان •
 معابر  ييستم روشنايفقدان س •
 يآبها يجمع آور ستمينامناسب معابر و فقدان س يكفساز •

  يسطح

بر اساس  :شهر زاهدان يررسميغ يها سكونتگاه يگونه شناس
ها به دو دسته خارج از محدوده و داخل  ن سكونتگاهيا ،مطالعات

متفاوت  يها نهيشيل پيشوند كه به دل يم ميشهر تقس يمحدوده قانون
  .دارند يات متفاوتيخصوص

 يها ضالت سكونتگاهمشكالت و مع :مداخله يها ياهداف و استراتژ
 يوسته اجتماعياز عوامل به هم پ يا نابسامان شهر زاهدان مجموعه

 :باشد كه عوامل شكل دهنده به آنها عبارتند از يم يو كالبد ياقتصاد
از آنجا كه اقدامات  .يو بازار محل يتيريمد يمحله، نهادها ياهال
 شود،  يو كوتاه مدت مشكالت م يتنها موجب كاهش موقت يبخش

ر و همه جانبه يفوق به صورت فراگ يها طهيه اقدامات در حيد كليبا
ن عوامل در جهت يرات متقابل ايكه تاث يشود به نحو يزير برنامه
دار مورد عمل قرار يجانبه و پا  همه يجاد تحوليگر و ايكديت يتقو
دار يند مستمر و پايك فرايها به صورت  ن راهبردين رو تدوياز ا. رديگ

  .باشد  يم ي، ضروريو توانمند ساز يجهت بهساز
شهر  يررسميدرآمد و غ محالت كم يبهساز يه استراتژياصول پا
  :زاهدان

  شتريت سكونت و رفاه بيامن - الف
  ند برنامهينقش ساكنان در فرا يفايش مشاركت و ايافزا -ب
  ساكنان يش درآمد مطمئن برايافزا -پ
  كاهش سطح فقر ساكنان محالت -ت
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بالمعارض  يها نين زمييپس از تع :يشنهاديپ يها چارچوب برنامه
ت يو فعال يكالبد يبهساز ،يدر محالت واقع در محدوده قانون

  .گردد يبه طور همزمان اجرا م يتوانمندساز

مقدم  يتوانمندساز يها تيفعال ،يدر محالت خارج از محدوده قانون
 يها نهادجاد يتها پس از اين فعاليباشد و ا  يم يكالبد يهاتيبر فعال

 يبهساز يتهاين اولوييجهت تع يريگ ميبه عنوان مراكز تصم يمحل
  .رديگ يصورت م يكالبد

  :سال اول و سال اول 5 يها پروژه يمعرف

داخل محدوده  يها گاه در سكونت يشنهاديپ يها پروژه - الف
اباد،  ميها شامل محله كر ن سكونتگاهيا :يقانون

انه نمك و ان، كارخييرآباد، باباي، شيسوز كيس
ن محالت يدر ا يشنهاديپ يها پروژه .باشد يگاراژ م پشت

 يو توانمندساز يرساختي، زيكالبد يها شامل پروژه
  .باشد يم

خارج از محدوده  يها گاه در سكونت يشنهاديپ يها پروژه -ب
 :ن محالت عبارتند ازيدر ا يشنهاديپ يها پروژه :يقانون

 يسنج مكان، ايمردم يها جاد تشكليا يامكان سنج
ها و امكان  رساختيز يزير ن مناطق در برنامهيالحاق ا

  .از زلزله يكاهش خطرات ناش يسنج

ن يتر يت راهبرد مداخله در بحرانيسال اول با اولو ياتيبرنامه عمل
به  .م شده استيو توسعه خدمات موجود تنظ يمناطق جهت بهساز

 يها رساختيز و ارتقاء ين برنامه بر بهسازين منظور بخش عمده ايا
  .تمركز دارد يو اجتماع يو خدمات بهداشت
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  33زاهداناقدامات طرح در 
بهسازي معابر محله كريم  

شبكه فاضالب، (آباد 
 )روشنايي معابر و مخابرات

بهسازي معابر محله  
شبكه فاضالب، (سيكسوزي 

  )روشنايي معابر و مخابرات

ساخت مركز بهداشتي بالل  
  در محله سيكسوزي

ان دخترانه در ساخت دبست 
  محله سيكسوزي

ساخت مدرسه راهنمايي  
دخترانه در محله سيكسوزي 

  و كارخانه نمك

ساخت دبيرستان در محله  
  شيرآباد

ساخت مركز بهداشتي در  
  محله شيرآباد

ساخت مركز بهداشتي در  
  محله پشت كاراژ

بهسازي معابر در محله  
شبكه فاضالب، (شيرآباد 

  )روشنايي معابر و مخابرات

ت مركز آموزش فني و ساخ 
  آباد ايي در محله كريم حرفه

  مدرسه 47بهسازي  

ساخت پل و بهسازي جاده  
  مسيل شيرآباد

هاي  بهسازي معابر محله 
پشت گاراژ و كارخانه نمك 

شبكه فاضالب، روشنايي (
  )معابر و مخابرات

 يع دستيارتقا صنا 
شاغالن  يوتوانمندساز

 يدست يع و هنرهايصنا
  يرسم ريغ يدرسكونتگاهها

هاي پايه  طرح توسعه مهارت 
  هاي غيررسمي در سكونتگاه

هاي كارآفرين و  تشكيل گروه 
  پذيري  آموزش بانك

كاهش اثرات استفاده از مواد  
از  يريشگيمخدر و پ

 رخطرپ يرفتارها
  يررسميغ يدرسكونتگاهها

بررسي نهادي و طراحي  
هاي آموزشي براي  برنامه

  شهرداري

ي ارزيابي اجتماعي و اثربخش 
هاي بهسازي شهري و  پروژه

 اصالحات بخش مسكن

راه انداز خانه محله در  
    محالت هدف زاهدان
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  سنندج   -4

شـهر   يررسـم يغ يهـا  سـكونتگاه  يو سامانده يمطالعات توانمندساز
همانگونـه   .بوم نگار پارس انجام شـده اسـت  ن يتوسط مهندس سنندج

ز مسـئله  يـ تبر ز ماننـد يكه در جدول قابل مشاهده است در سنندج ن
ن، ياز زلزلـه، رانـش زمـ    يها و خطرات ناشـ  تپه يساخت و ساز بر رو

ـ  يه امداديوسائل نقل يالب و عدم امكان دسترسيس  يدر مواقع بحران
شـهر   يرسـم ريغ يهـا  از سـكونتگاه  يبرخـ  يكالبـد   ن مسئلهيمهمتر

 ين محالت را ضـرور ياز ا ييساكنان بخشها ييسنندج بوده كه جابجا
  . سازد يم

  مسائل و مشكالت عمده موجود در  -4جدول 
  شهر سنندج  يررسميغ يها گاه سكونت

  يتيجمع

 تراكم بسيار زياد جمعيت  •
 باال بودن بعد خانوار •
 )سال 20ر يز ٪53( جمعيت يجوان •
 يتراكم خانوار  در واحد مسكون ينسبت باال •

 )خانوار 27/1(
 6.27( يتراكم نفر در واحد مسكون ينسبت باال •

 )نفر
  تراكم نفر در اتاق يت باالنسب •

و  ياجتماع
  يفرهنگ

مشاركت در حل  يتمايل ضعيف مردم برا  •
  مشكالت محله

  يوكم سواد يپايين بودن نرخ با سواد •
  مهاجر بودن اكثريت مطلق ساكنين •
  حاشيه نشينان يفرهنگ يانزوا •
  باال بودن بار تكفل •
مستقل توسط جوانان  يدر تشكيل زندگ يناتوان •

  مزدوج
از جرائم ومجرمين  يبرخ يصد ونسبت باالدر •

   جوان
   پايين بودن سطح بهداشت •
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  مسائل و مشكالت عمده موجود در  -4ادامه جدول 
 شهر سنندج يررسميغ يها گاه سكونت

  –ادامه 
و  ياجتماع
  يفرهنگ

  يفقر شديد غذاي •
 رستانيل جوانان پس از ورود به مقطع دبيترك تحص •
 مخدر در محالتد و فروش مواد ياد و خرياعت •
 يتيض جنسيتبع •
زنان  يبرا يت ارتباط اجتماعيو محدود يمردساالر •

  و دختران

 ياقتصاد
  

 يفصل پنهان و يبيكار  •
 نفر است 65/4كه معادل  بار تكفلباال بودن  •
 محدوديت نقش زنان در اقتصاد خانواده  •
باال بودن قيمت زمين وساختمان نسبت به توان  •

 درآمد  اقشار كم ياقتصاد
 نيدرصد از ساكن 47ش از يد بيقر شدف •
  يمشاركت در بهساز يبرا يمال يعدم تواناي •
از خدمات  يريگ مه و عدم استطاعت بهرهيفقدان ب •

  يپزشك يتخصص

و  يعيطب
  يطيست محيز

 ساخت و ساز در شيب بسيار باال •
 نيخطر رانش زم •
 يسطح يدفع نامناسب آبها •
 يز فاضالب شهريفاضالب و سرر ير اصوليشبكه غ •

به علت اتصال نامناسب  يدر مواقع بارندگ
 يخانگ يها فاضالب

 زباله يآور ت نامناسب جمعيوضع •
به علت  يدر مواقع بحران يرسان عدم امكان خدمات •

 ب معابريشكل و ش
  از آن  يناش يطيمح ستيپرورش دام و مسائل ز •

 يكالبد
  

 ساخت و ساز در شيب بسيار باال  •
 نيخطر رانش زم •
  يسطح يدفع نامناسب آبها •
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  مسائل و مشكالت عمده موجود در  -4ادامه جدول 
 شهر سنندج يررسميغ يها گاه سكونت

- ادامه 
 يكالبد
  

در  يز فاضالب شهريفاضالب و سرر ير اصوليشبكه غ •
 يها به علت اتصال نامناسب فاضالب يمواقع بارندگ

 يخانگ
 زباله يآور ت نامناسب جمعيوضع •
به علت شكل  يع بحراندر مواق يرسان عدم امكان خدمات •

 ب معابريو ش
  از آن يناش يطيمح ستيپرورش دام و مسائل ز •

اين گونه  :سنندج شهر يررسميغ يها سكونتگاه يگونه شناس 
شناسي با توجه به مطالعات ميداني و آمارهاي رسمي منتشر شده 

ها به دو دسته  ن سكونتگاهيبر اساس مطالعات ا. اند شناسايي شده
  .شوند يم ميشهر تقس يه و داخل محدوده قانونخارج از محدود

مداخلـه در   يهـا  ياهداف و اسـتراتژ  :مداخله يها ياهداف و استراتژ
. انـد  اجتماعي تقسـيم شـده  -ن طرح به دو دسته كالبدي و اقتصادييا

اهداف كالبدي شامل بهسازي و نوسازي بافت و شبكه معابر و اهـداف  
ايي و ادغام اقتصـادي  دل فقرزاجتماعي شام-هاي اقتصادي و استراتژي

  .  است  اجتماعي در كل شهر ذكر شده

 يررسميدرآمد و غ محالت كم يبهساز يه استراتژياصول پا
، ي، اقتصادي، كالبديعيحوزه طب 5ن اصول در قالب يا :سنندجشهر

  :ن شرح هستندين شده كه به ايتدو يتيو جمع يفرهنگ- ياجتماع

 -)ديدومنظر( ييعطب يها حداكثر استفاده از قابليت •
از  يناش يفائق آمدن برمحدوديتها يبرا يريز برنامه

  خصوصيات زمين ريخت            

اقشار ساكن در  يادغام اقتصاد يبرا يساز زمينه •
ارتقاء و بهبود  و ينابسامان در اقتصاد شهر يها سكونتگاه

 اقشار كم درآمد  مردم و يسطح زندگ
 -موجود يها ظرفيت يايشناس: بافت با تاكيد بر يسامانده •

ــا ــد يايجــاد ظرفيته ــب   -جدي ــبكه جل اصــالح ساختارش
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ذيـربط بـه     ينهادهـا  سـازمانها و  مشاركت مردم سـاكن و 
 .يشهر يسيما بافت و يبهساز منظور

 ينوساز و يجهت بهساز يساز توانمند و يساز ظرفيت •
 .يمسكون يواحدها

 و يتوانمندسـاز  آنها، ينگهدار حفظ و احداث زير ساختها، •
 يفضـا  ،يخـدمات  يجهت گسـترش فضـاها   يظرفيت ساز

   ...حمل و نقل و يها شبكه سبز،

خانوارها، ايجاد و ارتقاء  ياجتماع يارتقاء شرايط زندگ •
 ، تعميق ويسواد يب يكن ، ريشهياجتماع يساختارها

و  باال بردن   ياجتماع  يها گسترش سواد، مقابله با آسيب
  يفرهنگ يسطح فرهنگ  و  ارزشها

هر چه بيشـتر منـاطق    يچسبندگ ش در جهت ادغام وتال •
حاشيه با ديگر مناطق شـهر و از انـزوا خـارج كـردن ايـن      

   .مناطق

جهت كاهش تراكم بسيار زياد جمعيت،  يريز برنامه •
رويه جمعيت در  ياز رشد ب يجلوگير كاهش بعد خانوار  و

  .اين مناطق

كلي براي برنامه  35در مجموع  :يشنهاديپ يها چارچوب برنامه
ها در شهر سنندج پيشنهاد  بهسازي و توانمندسازي اين سكونتگاه

ها پس از مذاكرات با سازمانها و  هر يك از اين برنامه. شده است
نهادهاي مرتبط با اجراي برنامه و كسب نظرات از مسئولين ذيربط و 

 يها ها حوزه  هاين برنام .اند پيشنهاد و معرفي شده ،هياخذ تائيد
جاد يو ا ييزا اشتغال ،معابر يكالبد ياز جمله بهساز يمختلف
 ،يآموزش ،ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ( يخدمات يها يكاربر

  .رنديگ يرا در بر م) يو درمان يبهداشت
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  34اقدامات طرح در سنندج

  كالسه تربيت 9احداث مدرسه  

  كالسه بهمني  20احداث مدرسه  

احداث شبكه فاضالب در  
باس آباد و ع هاي تقتقان، محله

  فرجه 

هاي  احداث شبكه آب در محله 
  عباس آباد و فرجه  تقتقان،

  احداث كمربندي اسالم آباد 

هاي تقتقان،  بهسازي معابر محله 
  عباس آباد و فرجه 

احداث دو كتابخانه در محله  
  عباس آباد

احداث شبكه برق در محله هاي  
  سنندج

هاي  راه انداز خانه محله در محله 
  هدف سنندج 

 يوتوانمندساز يع دستيتقا صناار 
 يدست يع و هنرهايشاغالن صنا

 يررسميغ يسكونتگاهها در

كاهش اثرات استفاده از مواد  
 پر ياز رفتارها يريشگيمخدر و پ

  يررسميغ يسكونتگاهها در خطر

هاي كارآفرين و  تشكيل گروه 
  پذيري  آموزش بانك

هاي پايه در  طرح توسعه مهارت 
  هاي غيررسمي سكونتگاه

رزيابي اجتماعي و اثربخشي ا 
هاي بهسازي شهري و  پروژه

     اصالحات بخش مسكن
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  زيتبر- 5

 زيتبرشهر  يررسميغ يها سكونتگاه يو سامانده يمطالعات توانمندساز
ن يمسائله ساكنن يمهمتر. ستا انجام شده استيمشاور ز نيتوسط مهندس

در  يونمسك يها ز احداث واحديدر شهر تبر يرسمريغ يها گاه سكونت
به  يررسمياسكان غ يها ن در محدودهيدار و احتمال رانش زم بيسطوح ش

آباد  نال، احمديمالز يها از محدوده ييها ل آباد و بخشيژه در محدوده خليو
بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط مهندسان . الب ذكر شده استيو س

ر بر خط ن، استقرايعالوه بر خطر رانش زم 1383ستا در سال يمشاور ز
منازل موجود در  يرانيان رودخانه و ويم گسل و خطر طغيا در حريگسل 

 يررسميغ يها گاه از سكونت يبخش قابل توجه يين رودخانه جابجايم ايحر
ن يبا توجه به لزوم اسكان مجدد ساكن.  دينما يم يز را ضروريدر تبر
 يزمان مجربه عنوان سا يشهردار ،زيپر مخاطره در شهر تبر يها گاه سكونت

  . اقدامات اسكان مجدد است ياجرا يالزم برا يها  تيجاد ظرفيازمند اين

  مسائل و مشكالت عمده موجود در  -5جدول 
  ز يشهر تبر يررسميغ يها گاه سكونت

  يتيجمع
 ت نسبت به تراكم متوسط شهريجمع يتراكم باال •
 بعد خانوار باال •
  ياد خانوار در واحد مسكونينسبت ز •

و  ياجتماع
  يرهنگف

 يسواد يب ينرخ باال •
 ن بار تكفل در سطح شهريباالتر •
مانند آموزش  ين به خدمات عمومييپا يدسترس •

 و بهداشت
 اعتياد و قاچاق مواد مخدر •
 پايين بودن امنيت اجتماعي •
 ها و اجتماعات محلي رسمي فقدان سازمان •
 ن محالتيمسئوالن به مسائل ا يتوجه يب •
 امرار معاش يل برايترك تحص •
 ن زنانييو مشاركت پا ياالرمردس •
ن محالت يشهروندان و مسئوالن به ا ينگرش منف •

  ر ساكنانيو تحق
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  مسائل و مشكالت عمده موجود در -5ادامه جدول 
 زيشهر تبر يررسميغ يها گاه سكونت

 ياقتصاد
  

 ميزان باالي بيكاري ساكنان بويژه جوانان •
 تيفاقد سند مالك ياراض •
 ار كميسطح در آمد بس •
 هاي اقتصادي كت پايين زنان در فعاليتمشار •
  محدود ياقتصاد يها فرصت •

و  يعيطب
  يطيست محيز

 زلزله ياستقرار در حوزه خطر نسبتاٌ باال •
 ه رودخانه مهرانيل در حاشيخطر وقوع س •
بنا شده بر  يها گاه ن در سكونتيخطر رانش زم •

 بداريسطوح ش
 يدر اراض يمسكون يواحدها يرها شدن فاضالبها •

 يكشاورز
 ينيرزميز يباال بودن سطح آبها •
 هاي مزاحم وجود كاربري •
 ايجاد باتالق در كنار رودخانه آخمه قيه •
  استقرار در داخل حريم خطوط فشار قوي برق •

 يكالبد
  

 فيار ضعيبس يرينفوذ پذ •
چ و يار تنگ و پر پيب معابر بسيساخت و ساز در ش •

 خم
 ...و  يها مانند آب و دسترس رساختين زييت پايفيك •
 توزيع نامناسب معدود خدمات عمومي موجود •
 استفاده از مصالح نامرغوب و ارزان •
 هاي سطحي آوري آب ضعف شديد سيستم جمع •
 ريزدانگي قطعات مسكوني •
گسست كالبدي پهنه از مجموعه شهر و  •

هاي شهري  ناهمخواني و ناهماهنگي پهنه با بافت
 همجوار

كمبود، تجهيز نشدگي و عدم توزيع مناسب فضاي  •
 موميع
  وجود فضاهاي رهاشده و ناامن در داخل و پيرامون بافت •



68 

 

بـر اسـاس مطالعـات     :شـهر  ير رسميغ يها سكونتگاه يگونه شناس
ن ينشـ  هيستا چهار محدوده حاشين مشاور زيانجام شده توسط مهندس

شـمال، شـمال غـرب،     يهـا  ز شناخته شده كه شامل محدودهيدر تبر
ز عمـدتاً در  يـ تبر يررسـم ياسـكان غ . شوند يم يجنوب و جنوب غرب
 .شهر شكل گرفته است يداخل محدوده قانون

 يطرح در بهساز ين هدفهايمهمتر :مداخله يها ياهداف و استراتژ
  : از ز عبارتندين شهر تبرينش هيمحالت حاش يشهر

 نشين، هاي حاشيه بهبود كمي و كيفي مسكن در پهنه 

 ين،نش هاي حاشيه افزايش توان اقتصادي ساكنان پهنه   

 نشين،  فرهنگي در مناطق حاشيهـ  بهبود شرايط اجتماعي  

افزايش كميت و كيفيت تسهيالت و خدمات عمومي و  
 ايجاد تعادل در توزيع آنها، 

 نشين، هاي حاشيه بهبود وضعيت حمل و نقل در پهنه 

 نشين، زيست مناطق حاشيه ارتقاء كيفيت محيط 

هاي  هساكنان از پهنو  بهبود تصوير ذهني شهروندان 
 ،نشين حاشيه

تقويت و ارتقاء نقش ستاد توانمندسازي و ساماندهي  
اسكان غيررسمي در مديريت امور شهري و خدماتي 

 نشين، هاي حاشيه پهنه

نشين در  هاي حاشيه ارتقاء نقش و جايگاه ساكنان پهنه 
هاي  گيري امور شهري پهنه سازي و تصميم نظام تصميم

 مزبور،

 يها 35CBOشتر يت بيعالت و كمك به رشد و فيتقو 
 .شده ليتشك

                                                      
35 Community Based Organization 
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 يعمدتا موارد يشنهاديپ يها برنامه :يشنهاديپ يها چارچوب برنامه
 يها ، احداث ساختمانييربنايز يها ل شبكهيچون احداث و تكم

پروژه  30در مجموع  .رديگ يشبكه معابر را در برم يو نوساز يعموم
   .شده استشنهاد يز پين در شهر تبرينش هيچهار محله حاش يبرا

  36اقدامات طرح در تبريز

 يع دستيارتقا صنا  
ع و يشاغالن صنا يوتوانمندساز

 در يدست يهنرها
 ير رسميغ يسكونتگاهها

احداث درمانگاه در محله پارك  
 چشم انداز 

احداث كانون پرورش فكري در  
 محله مالزينال 

احداث كتابخانه در محله احمد  
 آباد

احداث كتابخانه در محله پارك  
 شم اندازچ

احداث مدرسه امام موسي صدر  
 در محله سيالب قوشخانه 

 بهسازي پنج مدرسه  

بهسازي معابر در محله سيالب  
  قوشخانه

احداث شبكه آب در محله  
 سيالب قوشخانه

احداث شبكه فاضالب در محله  
 سيالب قوشخانه 

احداث شبكه برق در محله  
 سيالب قوشخانه 

 و يع دستيارتقا صنا 
ع و يشاغالن صنا يتوانمندساز

 در يدست يهنرها
 ير رسميغ يسكونتگاهها

كاهش اثرات استفاده از مواد  
 ياز رفتارها يريشگيمخدر و پ

 يسكونتگاهها در خطر پر
  يررسميغ

هاي كارآفرين و  تشكيل گروه 
  پذيري  آموزش بانك

هاي پايه در  طرح توسعه مهارت 
  هاي غيررسمي سكونتگاه

ارزيابي اجتماعي و اثربخشي  
هاي بهسازي شهري و  روژهپ

  اصالحات بخش مسكن    

                                                      
  1387-ي طرح بهسازي شهريي شهرداريهابروشور ظرفيت ساز 36
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  يبند جمع

نشـده   يزيـ ر به صورت پراكنـده در منـاطق برنامـه    ير شهرياقشار فق
ن مسكن، ييت پايفيچون، ك يساكن هستند و همواره با مسائل يشهر

و  يه شـهر يبه خدمات اول يكاف ي، عدم دسترسيتيجمع يتراكم باال
  . كنند يت مبارزه مين حق مالكيعدم تضم

 يردولتيغ يها از سازمان ياريو بس يدولت ياه سازمان يتمام
مناسب  يحل راه يمشكل بزرگ فقر و مسكن شهر يكوشند تا برا يم
 يها ها، نه سازمان شهر يابند؛ اما نه دولت، نه مسئوالن محليب
ر و ييتوانند تغ ينم ييتنها  ن، بهيه نشيو نه جوامع حاش يردولتيغ

ر و تحول ييجاد تغيا يبرا. اورنديوجود ب  نه بهين زميدر ا يتحول مهم
 ياد شده ضروري يها دار، مشاركت همه نهاديع و پايوس يدر سطح

  .باشد يم

پراكنده،  ياجتماع يها ها و گروه ان سازمانيجاد ارتباط گسترده ميا
ات يو تبادل تجرب يالملل نيو ب ي، مليدولت يها ها با سازمان ارتباط آن

  .گردد يت اجتماعات محليباعث تقوتواند  يم

 يت ساكنان برايل و رضاياق، تمايت، اشتياز توان، ظرف يريگ با بهره
ر ساختار و يينه تغيت دولت در زميبهتر و حما يك زندگيجاد يا

 يابيط دستيق فراهم كردن شراياز طر يررسميغ يها شكل سكونتگاه
نه يت را با هزن مشكاليتوان ا ي، ميو فن ي، سازمانيبه منابع مال

  . تر مرتفع ساخت كمتر و در زمان كوتاه

ها و به  ن سكونتگاهين ايساكن يازهايها و ن تين اولويين با تعيهمچن
از آنها به خانه و ين نكته كه نيشان و با توجه به ايت شناختن ايرسم

توان  يباشد، م يرآمد و اشتغال كمتر مداز به يسه با نيمسكن در مقا
ل نمود و از يها را تسه گاه ن سكونتيا يجيبهبود تدرشرفت و يروند پ

 ييربنايساخت و ساز، احداث مسكن و امور ز يبرا ينه اضافيصرف هز
  .نمود يريجلوگ

د توجه داشت كه يبا يررسميغ يها در برخورد با مسئله سكونتگاه
مناطق  يو بهساز يكسان در مورد كاهش فقرشهريحل مشخص و  راه
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د با توجه به يو اقدام با يزير هرگونه برنامه. ردن وجود نداينش هيحاش
عوامل در  ين وجود برخيرد؛ با ايط خاص آن جامعه صورت پذيشرا

كسان، اما با ي يتي، نه با اهميررسميغ يها همه سكونتگاه يبهساز
  . ر، موثر هستنديانكارناپذ يضرورت

ك ي ين محلياستمداران و عزم و اراده مسئوليس ياسيالت سيتما
ت آن برنامه الزم يموفق يبوده و برا يشهر يدر بهساز يله اساسمسئ

  . است يو ضرور

 يدار شهريدر توسعه پا يديك اصل كليبه عنوان  يمشاركت اجتماع
ن يد مقامات، مسئوليبلكه با ،شود يمحدود نم يتنها به جوامع محل

  . ل كرديند دخين فرايز در ايرا ن يو ادارات دولت يمحل

در حال توسعه در  يدر كشورها يمال يها سازوكار با توجه به ضعف
 يمال يت سازمانهاين مسكن، تقوير در تاميت از اقشار فقينه حمايزم

  . است يمسكن ضرور

 يكه در مكان يدر صورت ير شهريت به جامعه فقيحق مالك ياعطا
جهت  يها به بخش خصوص افته باشند و ارائه مشوقيمناسب استقرار 

ها موءثر  ن سكونتگاهياز معضالت ا ياريفع بسدر ر يگذار هيسرما
   .است

 يبهساز يها ، برنامهينينش و زاغه ينينش هيدر مقابله با مشكالت حاش
رند؛ يد به صورت همزمان مورد توجه قرار گيبا يريشگيپ يها و برنامه
در كنار  يبه عزم مل يررسميغ يها ت، رفع مشكل سكونتگاهيو در نها

ن مشكل از ياز دارد و رفع اين يمشاركت مردمو  يمحل يتوجه به قوا
  .ا سازمان خارج استيك نهاد يتوان 
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