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مروری بر مباحث
سومین اجالس وزرای 

مسکن و شهرسازی 
کشورهای

منطقه آسیا – اقیانوسیه
سولو،اندونزی 24-22 ژوئن 2010 برابر با 1 الي 3 تير ماه 1389

محمد سعيد ايزدي
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مناطق  و شهرسازی  وزرای مسکن  اجالس  گرديد  مقرر  ميالدي  در سال 2005  اجالس سران جهان  در 
مختلف جهان شامل منطقه آمريکای جنوبی، آفريقا و آسيا اقيانوسيه با هدف اصلی دستيابی به توسعه پايدار تا 
سال 2020 تشکيل گردد. هدف اصلی اين اجالس، ايجاد هماهنگي و رويکرد واحد بين كـشورهای واقع در 

اين مناطق در مواجه با مسايل و چالش هاي روبرو می باشد. 
اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا اقيانوسيه با گرد هم آوردن 68 كشور منطقه، جايگاهی برای 
تامل و تعمق در خصوص چالش ها و فرصت ها، ترويج مفهوم فراگير بودن در ميان شهرها و ارائه پيـشنهاد در 
زمينه های همکاری و اطالع از نحوه حمايت از دستيابی به شهرهای فراگير در منطقه آسيا – اقيانوسيه است. 
نگاهي به اطالعات زير در خصوص شهرنشيني و مسايل توسعه شهري در منطقه آسيا اقيانوسيه، ضرورت 
توجه جدي سياستگذاران و برنامه ريزان براي دست يابي به راهبردهايي كارا، هماهنگ و يکپارچه براي مواجه 

با مسايل موجود در اين منطقه را دوچندان مي نمايد:
 يازده مگا شهر با جمعيتي بالغ بر ده ميليون نفر در منطقه آسيا اقيانوسيه قرار گرفته اند.

 رشد شهري در بين فاصله سالهاي 2007  تا 2050 ميالدي از 3,3 ميليارد به 6,4 ميليارد خواهد رسيد.
 43  درصد شهرنشينان در اين منطقه در سکونتگاه هاي نابسامان زندگي مي كنند.

به 1,4  نابسامان شهري در جهان  تا سال 2020 ميالدي جمعيت ساكنان مناطق  بيني مي شود   پيش 
ميليارد نفر برسد،

 نيمي از اين جمعيت در منطقه آسيا هستند.  
اولين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی آسيا و اقيانوسيه )2006( : 

اولين اجالس وزراء مسکن و شهرسازی آسيا و اقيانوسيه در سال 2006 با چشم انداز و شعار "شهر نشينی 
سياست هاي  اتخاذ  هدف  با  شهرسازي  دورنماي  ترسيم  اجالس  اين  در  گرديد.  برگزار  نو   دهلي  در  پايدار" 
مشترك به منظور كاهش فقر شهري و بهبود وضع زندگي بيش از 581 ميليون جمعيت زاغه نشين تا سال 

2020 مورد توجه قرار گرفت. مضامين چهارگانه موضوعي اجالس دهلی نو  عبارت بوده اند از :
1- برنامه ريزی و مديريت شهری و روستايی 

2- ساماندهی و نوسازی بافت های نابسامان شهری 
3- تحقق اهداف توسعه هزاره در خصوص آب و فاضالب 

4- تامين منابع مالی و شيوه های تامين مسکن خصوصًا كم درآمدها
از  دستاوردهای اين اجالس مي توان به تالش براي يافتن مکانيزم مشخصي براي نيل به اهداف » توسعه 
و  برای همه«  مناسب  و طرح» سرپناه  )هبيتات(  متحد  ملل  سازمان  بشر  اسکان  مركز  از  و حمايت  هزاره« 

»  توسعه پايدار شهری « اشاره كرد. 
نتايج منعکس شده در بيانيه اين اجالس به طور خالصه بشرح زير عبارتند از:

- در اين بيانيه وزاری مسکن و شهرسازی 58 كشور عضو ضمن پذيرش چالش ها و مسائل خاص توسعه 
شهری منطقه آسيا و اقيانوسيه تعهداتی را در چارچوب اهداف توسعه هزاره متقبل شدند.

- تشکيل هيات رئيسه اجالس )كميته اجرايی( بهمراه دبيرخانه جهت تشکيل اجالس بعدی و دنبال كردن 
اهداف اجالس

- در اجالس APMCHUD بر حمايت از ديدگاه دستيابی به شهرنشينی پايدار در منطقه قويا تأكيد شد. 
- بررسی ها و توصيه های ارائه شده در جلسات، به تدوين چارچوب ارتقا يافته كنوني براي اجراي برنامه هايي 

در جهت ديدگاه فوق الذكر در منطقه آسيا- اقيانوسيه انجاميده است.
مالديو،   مالزی،  اردن،  ايران،  اندونزی،  هند،  چين،  كامبوج،  بحرين،  افغانستان،  كشورهای  اول  اجالس  در 
مغولستان، ميانمار، عمان، پاكستان، گينه نو، قطر، سريالنکا و تركيه شركت كردند. اعضای هيات رئيسه اولين 
نو  گينه  و  مالزی  اردن،  ايران،  چين،  آذربايجان،  هند،  شامل كشورهای  و شهرسازی  وزرای مسکن  اجالس 

بوده اند.
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دومين اجالس وزرای مسكن و شهرسازی آسيا و اقيانوسيه )2008(:
دومين اجالس وزراء مسکن و شهرسازی آسيا و اقيانوسيه در سال 2008 با شعار  "توسعه شهر نشينی پايدار  
همراهی رشد با برابری و هويت" در تهران برگزار گرديد. هدف از دومين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی 
منطقه آسيا- اقيانوسيه شناسايي اقدامات مشخص برای ترويج شهرنشينی پايدار با تاكيد بر همراهی رشد با 
عدالت و هويت بوده كه در بيانيه تهران و برنامه اجرايی آن منعکس شده است. اين برنامه اجرايی محورهای 
زير را مورد تاكيد قرار داده و به منظور اطمينان از اجرای موثر و كارای برنامه اجرايی، كشورهای منطقه را به 
ترويج و ايجاد شبکه های فنی و كارگروه های تخصصی مرتبط با مضامين مختلف مطرح شده در اجالس فرا 
می خواند. در اين راستا اجالس مصرانه از كشورهای عضو درخواست می كند با مشاركت و همکاری دبيرخانه 
اجالس وزرا، كارگروه های تخصصی  موضوعي در محورهاي ذيل را تشکيل و ضمن هماهنگی ميان اين 

شبکه ها، هدايت و حمايت الزم را از آنان بعمل آورند.
-  مديريت شهری و روستايی 

-  بهسازی مناطق نابسامان شهری
-  تحقق اهداف توسعه هزاره در خصوص آب و فاضالب

-  تامين منابع مالی و شيوه های تامين مسکن خصوصًا كم درآمدها
-  توسعه شهر نشين پايدار با محوريت سوانح

در اين اجالس كشورهای افغانستان، ارمنستان، بحرين، برونئی، كامبوج، چين، هند، اندونزی، اردن، ايران، 
مالزی، مغولستان، عمان، پاكستان، جزاير سالمون، سريالنکا، سوريه، تاجيکستان، تايلند و تركيه شركت كردند. 
اعضای دومين هيات رئيسه اجالس شامل كشورهای هند، ارمنستان، چين، ايران، اندونزی، پاكستان و قطر 

بوده اند. 
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سومين اجالس وزرای مسكن و شهرسازی آسيا و اقيانوسيه)2010(:
اجالس سوم در سولو مركز جاوه در اندونزی برگزار گرديد. " مقتدرسازی جوامع برای توسعه شهرنشينی 
پايدار، با تمركز بر ارتقاء ظرفيت محلی مطابق با تغييرات اقليمی و اقتصاد محلی"  به عنوان شعار اين اجالس 

محور موضوعی مباحث بود.
اهداف اصلی اجالس منطقه ای، گفتگو و به اشتراك گذاردن تجربيات در زمينه هاي زير اعالم گرديد:

1-چالش های تغييرات اقليمی و بحران اقتصادی ناشی از توسعه شهرها، بخصوص در ارتباط با دستور كار 
بازسازی

2-راهها وابزارهايی برای تبديل چالش ها به فرصت ها 
3-راههای ممکن و پياده سازی سياست ها و راهبردهای الزم برای مقتدرسازی جوامع برای دست يابي به 

شهرنشينی پايدار
4-رابطه بين شهرها و تغييرات اقليمی

مباحث در پنج كار گروه به طور موازی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، هر كارگروه برنامه پيشنهادي خود 
را براي درج در برنامه اجرايي كنفرانس ارائه نمود.

كار گروه شماره1 مشاركت جامعه محلی در برنامه ريزی و مديريت امور و حاكميت :
محور اصلی مباحث اين كارگروه مشاركت جامعه محلی در برنامه ريزی و مديريت امور و حاكميت با تاكيد 

بر محورهای زير بوده است:
 - نقش جامعه و سازمان های غير دولتی در برنامه ريزی و مديريت )شهری / روستايی( 

-  نقش اطالعات و پايگاه داده ها به منظور ارتقاء توسعه شهری 
-  افزايش ظرفيت سازمان های محلی در برنامه ريزی و مديريت )شهری / روستايی(

فهرست سخنرانان:
))DeCGG( 1- دكتر مانفرد پوپ )تمركز زدايی به عنوان كمك به اداره حکومت خوب

2- دكتر ويساكسونو ساروسا )مدير اجرايی شراكت برای اصالح حکومت(
3- دكتر مکس پوهان )معاون وزير برنامه ريزی توسعه ملی / رئيس با پناس در مورد امور توسعه منطقه ای 

و امور خود مختاری محلی(

کار گروه شماره 2 بهسازی شهری مشارکتی:
مباحث اين كارگروه با محوريت مشاركت در بهسازی مناطق نابسامان شهری، با پرداختن به محورهای زير 

پيگيري و جمعبندي گرديد:
-  توسعه بخش غيررسمی از جمله شركت های كوچك

- تقويت نقش زنان و سازمان های جامعه محور در پروژه های بهسازی مناطق نابسامان شهری 
- رويکرد تأمين مالی بهسازی مناطق نابسامان شهری

- ترويج سياست ها و برنامه های مبتنی بر مردم و جامعه 
- توانمندسازی با  تاكيد بر مشاركت جوامع محلی و در سطح محالت شهر

فهرست سخنرانان:
1- دكتر بشير احمد سياوی )شهردار پکالونگن(

مادر تخصصی عمران و  وزير مسکن و شهرسازی، مدير عامل شركت  )معاون  احمد صادقی  2- مهندس 
بهسازی شهری ايران و رئيس كارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری از جمهوري اسالمي ايران(

3- تيپارات نوپاالدارم )مدير ، موسسه توسعه سازمانهای اجتماعی (
4-گواتام چتربی )مدير ارشد اجرايی سازمان مسکن و توسعه منطقه ای ماهاراشترا(
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کار گروه شماره 3  مقتدرسازي جوامع برای دست يابي به شهر نشينی پايدار: 
محور اصلی مباحث اين كارگروه بر تحقق اهداف توسعه هزاره در خصوص آب و بهداشت متمركز گرديد و  

سخنرانان در چارچوب موضوعات زير به بحث و تبادل نظر پرداختند :
-  برنامه ريزی برای سيستم آبرسانی و نحوه جمع آوری فاضالب 

-  بهينه سازی مديريت و بسيج منابع مالی برای سيستم آب و فاضالب 
- افزايش نقش جوامع محلی در آب و فاضالب در سطح محله

فهرست سخنرانان:
1- يويون اسماواتی )مدير و موسس بنيادبالی فوكس اندونزی(

2- دكتر روشن راج شرست )مشاور فنی منطقه ای برای آسيای جنوبی – برنامه آب مركز اسکان بشر سازمان 
ملل متحد برای شهرهای آسيايی(

3- مهندس سيد مهدي ثمره هاشمي مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت آب و فاضالب جمهوري 
اسالمي ايران

کار گروه شماره 4 تامين مالی مسكن و توسعه شهری پايدار:
بر  تاكيد  با  را  پايدار  توسعه شهری  و  مسکن  مالی  منابع  تامين  موضوع  كارگروه  اين  در  كنندگان  شركت 

محورهای موضوعي زير  مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند:
-  ايجاد درك بهتری از پويايی زمين شهری برای توسعه بازار زمين شهری در منطقه آسيا و اقيانوسيه

-  مسکن برای گروههای كم درآمد 
-  تامين منابع مالی با تاكيد بر اعتبارات خرد برای گروه های كم درآمد و ظرفيت سازی 

-  تامين مالی توسعه پايدار شهری ، از جمله زيرساخت ها و مشاركت های بخش دولتی و خصوصی برای 
توسعه شهری پايدار

فهرست سخنرانان:
)GTZ CDIA  1- دكتر اميل آروگيلين )هماهنگ كننده برنامه

2- اوليويه هاسلر )كارشناس ارشد امور تامين منابع مالی مسکن ، بخش اجرايی و سياست های مالی بانك 
جهانی (

3- دكتر الكی اكو وريانتو )معاون وزير هماهنگی برای زيرساخت و توسعه منطقه ای ، وزارت هماهنگی 
امور اقتصادی(

کار گروه شماره 5 نقش جوامع در مقابله با تغييرات اقليمی:
چارچوب  در  كه  گرديد  متمركز  اقليمی  تغييرات  با  مقابله  در  جوامع  نقش  موضوع  بر  كارگروه  اين  مباحث 

محورهای زير مورد بحث و تبادل نطر قرار گرفت:
- پيشگيری از حوادث )شامل برنامه ريزی ، توسعه شهری ، طراحی فضاهای چند منظوره ، مقاوم سازی ، و غيره(

- آمادگی از جمله مسائل اجتماعی ، آموزش و پرورش ، باال بردن فرهنگ عمومی 
- بازسازی و نوسازی مناطق آسيب ديده از باليای طبيعی و سوانح

فهرست سخنرانان:
1- چمنيرن پال وراتنجابفن )مدير ارشد ، پژوهشکده محيط زيست تايلند )TEI( ، بانکوك ، تايلند (

2- دكتر ادوان سوهاردی )معاون وزير برای استفاده و اشاعه پژوهش و فن آوری ، وزارت تحقيقات و فناوری 
، اندونزی(

و كنترل  منابع طبيعی  از  بهبود حفاظت  برای  وزير  )معاون  ارشد  ، كارشناس  يارتی هيلمن  درا منسل   -3



 3
0-

29
ره

ما
ش

88
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پاي

138

تخريب محيط زيست وزارت محيط زيست جمهوری اندونزی (
وزراي  ميزگرد  در  طرح  از  پس  و  تنظيم  سولو  بيانيه  نويس  پيش  كارشناسان،  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس 
كشورهاي عضو و درج اصالحات الزم به تصويب رسيد. برنامه اجرايي نيز كه حاصل مباحث متنوع مطرح در 
كارگروه ها بود به عنوان پيوست اين بيانيه مورد تاييد اعضاء قرار گرفت. متن كامل بيانيه و همچنين متن 
سخنراني جناب آقاي مهندس نيکزاد وزير محترم مسکن و شهرسازي جمهوري اسالمي ايران در ادامه اين 

گزارش ارايه مي گردد:

بيانيه اجالس وزرای مسكن و شهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه
)سولو- جمهوری اندونزی 1 الی 3 تيرماه 1389(

ما وزرای مسئول مسکن و شهرسازی منطقه آسيا – اقيانوسيه از تاريخ 22 الی 24 جون ) ژوئن ( 2010   
اندونزی گردهم آمده ايم تا به بررسی چالش های  با يکم الی سوم تيرماه 1389 ( در شهر سولو،  ) مصادف 

مسکن و شهرسازی در منطقه آسيا- اقيانوسيه بپردازيم:
- نهايت سپاس و قدردانی خود را به حضور دولت جمهوری اندونزی برای ترتيبات عالی در برگزاری سومين 
اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه و همچنين مردم جمهوری اندونزی برای ميهمان 

نوازی گرمشان ابراز می داريم؛
- تأسيس دبيرخانه دائمی اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه را در دهلی نو اعالم 
نموده، مراتب قدردانی و سپاس خود را برای تالش های صورت گرفته در پيشبرد و اجرای بيانيه دهلی و تهران 
ابراز داشته و از حمايت های اسکان بشر ملل متحد برای تداوم حمايت هايش از كنفرانس و اقدامات آن در 

منطقه سپاسگزاری می نماييم؛ 
- مراتب قدردانی صميمانه خود را از دولت جمهوری اسالمی ايران بخاطر ميزبانی دومين اجالس وزرای 
مسکن و شهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه و رياست دائمی و بی وقفه هيأت رئيسه اجالس اعالم می داريم؛

 - بر اهميت دو بيانيه دهلی نو و تهران صحه می گذاريم؛
- همچنين بر اهميت دستور كار شهری اقيانوسيه كه در مجمع كشورهای منطقه اقيانوسيه در سال 2007 

به تصويب رسيد صحه می گذاريم؛
- نگرانی خود را نسبت به اثرات بحران اقتصادی و تغييرات اقليمی در تحقق اهداف توسعه هزاره كه احتمال 
دارد به شاخص های تعهد شده در برخی كشورها آسيب جدی وارد آورد، ابراز نموده و ضرورت تالش مضاعف 

برای دست يابی به اين اهداف را تصديق می نمائيم؛
- نگرانی خود را درخصوص وضعيت انسانی با اهميت در كرانه غزه كه با چالش های غير معمول تحميلی 
مواجهه شده و همچنين ضرورت بهسازی خانه های تخريب شده، رفع فقر و تأمين و توسعه زير ساخت ها اعالم 
می داريم. بعالوه بر ساماندهی و بهسازی فرسودگی تداوم پيدا كرده در سکونت گاههای انسانی و شرايط خانه 
سازی در قلمرو فلسطين اشغالی تأكيد نموده و بر ضرورت توانمند سازی ، توانبخشی مجدد و بازسازی سريع 

همراه با مداخالت انسان دوستانه توأم با قواعد راهنمای مورد توافق بوسيله همه گروه ها تأكيد می نمائيم؛
- نقش پر اهميت دست اندركاران محلی مشتمل بر فقرا و گروه های آسيب پذير با تأكيد بر نيازهای زنان 
و كودكان در دست يابی به شهر نشينی پايدار كه در آن به چالش تحميل شده توسط تغييرات اقليمی و بحران 
اقتصادی و نياز به افزايش ظرفيت های دست اندركاران برای حمايت از فرايند های توسعه پايدار پرداخته می 

شود را به رسميت می شناسيم؛
افزون به توسعه شهر- محور،  نياز روز  پايدار و  - بر چالش های شهرها و اسکان بشر در توسعه شهری 
كه راهـبردهای جـامع پيوندهای شهری- روسـتايی را در بر می گيرد وقوف داريم و بر توان بالقوه محلی و 
آرمان های جوامع مختلف، همچنين ارتقاء و  توسعه انرژی های كارآ  از طريق تنوع بخشی به منابع انرژی 
مـشتمل بر استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای در راستای دستيابی به توسعه شهری پايدار را مورد تأكيد 
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قرار می دهيم؛  
- اهميت تقويت همکاری ميان كشورهای عضو  در طراحی ساز وكارهای پيشگيری از اثرات حاصل از وقوع 
سوانح و باليا و نيز انجام امور اضطراری، بازسازی و ساماندهی مناطق آسيب ديده از سوانح و حوادث غير مترقبه 

و وقايع مربوط به تغييرات اقليمی را مورد توجه قرار می دهيم؛
- بر اين موضوع واقفيم كه شهرهای بزرگ منطقه آسيا- اقيانوسيه بر دانش شهروندان، نهادها، شركتها و 
مؤسسات كارآفرين خود برای حمايت از توسعه پايدار اتکا دارند در اين مناطق گنجينه ای از دانش و تجارب 
در خصوص توسعه موجود است،كه بايد برای منفعت همکارانمان در راستای توسعه فرا گرفته، مبادله و منتشر 

شوند؛ 
- با آگاهی از چالش ها و فرصت های كنونی در منطقه: 

1(  بر ضرورت توسعه تدوين و اجرای محتمل سياست ها و راهبردهای توانمندسازی جوامع در جهت تحقق 
شهر نشينی پايدار تأكيد می ورزيم؛ 

2(  با توسعه بانك اطالعاتی و سيستم های اطالع رسانی ، شبکه های دانش و اطالعات و آموزش و نوآوری 
بين شهرها و كـشورها در جـهت تأمين و رفع نيازهای مـحلی بـرای حمايت از شـهرنشينی پـايدار مـوافقت 

می نماييم؛
3(  با ارتقاء استفاده از ظرفيت مركز موجود منطقه ای شبکه آموزش و دانش برای مقتدرسازی جوامع در 
زمينه مسکن وشهرسازی در كشور اندونزی را در راستای تقويت نقش نهاد اجالس وزرای مسکن وشهرسازی 
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منطقه آسيا- اقيانوسيه به عنوان قطب علمی مورد نياز برای شهر نشينی پايدار موافقت می نماييم؛
4( با افزايش و تسريع ظرفيت سازی دست اندركاران در جهت برنامه ريزی مشاركتی، همه شمول و يکپارچه 
از طريق گسترش همکاری ها در زمينه ابزارها و شيوه های برنامه ريزی و مديريت به منظور تحقق شهر نشينی 

پايدار موافق هستيم؛ 
بنايی  زير  تأسيسات  به  فقرا  تسهيل دسترسی  ويژه  به  نظام شهری  در  فقرزدايی  برنامه های  تقويت  با   )5
اساسی، منابع اقتصادی و اجتماعی از طريق توانمندسازی جوامع و بهبود حق امينت تصرف را مورد موافقت 

قرار می دهيم؛
پايدار برای تأمين آب آشاميدنی و فاضالب، مسکن و خدمات  ارتقاء شاخص های توسعه  6( دولتها را به 
شهری متناسب با شرايط محلی دعوت می كنيم و دولتها را به ايجاد محيطی توانمند برای اجرای سياستها و 

طرح های عملياتی در راستای تحقق شهرنشينی پايدار ترغيب می نماييم؛
7(  بر به حداقل رساندن جنگ و درگيری در منطقه و ايجاد شهرهائی برخوردار از صلح  و مکان هائی  قابل 

زندگی برای نسل آينده اصرار می ورزيم؛
8( گنجانيدن مقوله اثرات تغييرات اقليمی را در طرح های آمايش در سطوح خرد و كالن توصيه مي نماييم؛

9( نتايج و دستاورد های پنجمين مجمع جهانی شهری را مورد توجه قرار می دهيم و مجمع جهانی شهری 
آينده را به ترويج شهرنشينی پايدار و هماهنگ، با تأكيد بر مقابله با اثرات منفی بحران اقتصادی و تغييرات 

اقليمی فرا می خوانيم؛
10( با تحليل سياستهای مختلف اتخاذ شده توسط برنامه ريزان در راستای پرداختن به چالش های مسکن و 

شهرنشينی كه می تواند به ايجاد سازو كارهای محتمل همکاری های منطقه ای منجر شود، موافق هستيم؛
11( برنامه اجرايی سولو كه  نتيجه كار 5 كارگروه می باشد را تصويب و به مثابه پيوست اين بيانيه تلقی 

می كنيم؛
12( بر تداوم فعاليت های كارگروه های پنجگانه و ميزبانی دبيرخانه های اين كارگروه ها توسط كشورهای 

عضو داوطلب به شرح زير موافق هستيم؛
- كارگروه شماره يك : برنامه ريزی و مديريت شهری و روستايی
- كارگروه شماره دو: بهسازی سکونت گاه های غيررسمی شهری

- كارگروه شماره سه: تحقق اهداف توسعه هزاره در خصوص آب و فاضالب
- كارگروه شماره چهار: تأمين منابع مالی پايدار و شيوه های تأمين مسکن بويژه خانوارهای كم درآمد

- كارگروه شماره پنج : توسعه شهرنشينی پايدار با محوريت سوانح 
13( تركيب هيئت رييسه سوم اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا – اقيانوسيه را كه متشکل از 

وزرای كشورهای ذيل هستند، تاييد و تصويب می كنيم: 
الف( جمهوری اندونزی

ب( جمهوری اسالمی  ايران
ج( جمهوری جزاير فيجی 

د( جمهوری هندوستان
ه( جمهوری عراق 

و( جمهوری اسالمی پاكستان
ز( جمهوری كره

ی( اردن

14( از رياست كنونی اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا ـ اقيانوسيه درخواست می كنيم كه 
اجرای بندهای اين بيانيه را با همکاری ساير اعضای هيئت رئيسه، دبيرخانه اجالس و دبيرخانه هبيتات ملل 
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متحد تضمين نمايند و انتظار داريم اطالع رسانی به اعضاء را به روز انجام دهند؛
از پيشنهاد دولت اردن مبنی بر تقبل ميزبانی چهارمين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه   )15

آسيا- اقيانوسيه در سال 2012 استقبال می كنيم؛

متن سخنراني جناب آقاي مهندس علي نيكزاد
وزير محترم مسكن و شهرسازي جمهوري اسالمي ايران و 

رئيس دومين اجالس وزاري مسكن و شهرسازي منطقه آسيا - اقيانوسيه 
در مراسم افتتاحيه جلسه کارشناسان و متخصصان عالي رتبه اجالس سوم

سه شنبه 22 ژوئن 2010 برابر با اول تيرماه 1389
جناب آقاي سوهارسو مونوارفع، رئيس كميته برگزاری و وزير محترم مسکن جمهوري اندونزي، جناب آقاي 
جمهوري  مسکن  وزارت  معاون  صالح،  اسکندر  دكتر  آقای  جناب  سولو،  شهر  محترم  شهردار  ويدودو،  جوكو 

اندونزي، عاليجنابان ،  مقامات محترم و نمايندگان محترم كشورهاي عضو، خانم ها و آقايان. 
اينجانب از اينکه امروز در شهر سولو در ميان اين جمع محترم براي برگزاري سومين كنفرانس وزراي مسکن 
و شهرسازي آسيا و اقيانوسيه حضور يافته ام، خرسند مي باشم.  بسيار خوشحالم كه پاسخ مثبت كشورهای عضو 
به اين رويداد مهم را با حضورشان در اين اجالس مشاهده می كنم. اينجانب مفتخرم به نمايندگي از اجالس 
وزرای مسکن و شهرسازي منطقه آسيا - اقيانوسيه، به همه شما جهت حضور در سومين اجالس خير مقدم 
بگويم.  اجالس وزرای مسکن وشهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه مراتب امتنان و سپاسگزاری صميمانه خود 
را از دولت اندونزي و شهرداري سولو، كه در ماههاي اخير تالش زيادی جهت برگزاري موفقيت بار اجالس 

حاضر مبذول داشته اند، ابراز مي نمايد. 
عاليجنابان و مقامات عالي محترم، حضور شما، براستي، نشان دهنده اهميت و توجه كشور شما به موضوعات 
مطروحه در اين كنفرانس و  نقش جمعی است كه ما براي توسعه پايدار در بخش مسکن و شهرسازي در منطقه 

بدان نيازمنديم. 
توسعه پايدار شهري به عنوان هدف عاليه و فراگير در زمينه اسکان بشر مستلزم اتخاذ سياست هاي پايدار 
و فراگير و  چند جانبه با عنايت به محدوديت منابع طبيعي بخصوص در زمينه انرژي براي شهرهاست. چنين 
سياست هايي الجرم بر ستون هايي استوار خواهد بود كه اصلي ترين آنها، تنوع بخشي به منابع انرژي و دخيل 

كردن منابع انرژي پاك از قبيل انرژي هسته اي براي ايجاد توسعه سبز است.
تحميل  بر  اصرار  و  ايران  آميز هسته اي  برنامه صلح  با  استکباري  قدرت هاي  آشکار  آميز  تبعيض  برخورد 
خواسته هاي نامشروع چند دولت غربي، بهترين دليل بر ضرورت يکپارچگي كشورهاي در حال توسعه براي 
دفاع آنها از حقوق خود در توسعه انرژي براي شهرها و در نهايت توسعه پايدار شهري و چه بسا تجديد نظر در 

ساختار برخي نهادهاي چند جانبه از جمله شوراي امنيت است. 
رخدادهاي مکرر زيست محيطي كه هر روز از يك نقطه از جهان بروز مي كند، نشأت گرفته از بي تدبيري 
كشورهاي توسعه يافته صنعتي است كه روزي بعنوان گرد باد و طوفان، روزي ديگر بعنوان سونامي، در جايي 
ديگر با خشکسالي و جايي ديگر با سيل و آلودگي سواحل و تخريب تنوع زيستي، سالمت و ايمني جهانيان به 
ويژه كشورهاي در حال توسعه را هدف گرفته اند. پديده تغييرات آب و هوا، افزايش ميانگين دماي كره زمين، 
واحدهاي مسکوني  زيست محيطي  استانداردهاي  و  الزامات  بر  تمامًا  امثالهم  و  پديده هاي خاص هواشناسي 
تأثيرگذار هستند و ضرورت دارد كه كارشناسان مسکن و شهرسازي، رويکردي نوين به اين مالحظات زيست 

محيطي داشته باشند.    
  اينجانب يقين دارم كه ما  در كنار يکديگر،  هم انديشي مفيد و ثمر بخشي خواهيم داشت و مي توانيم تجارب 
خود را در زمينه توسعه پايدار در موضوعات مختلف بويژه در زمينه اسکان بشر در اختيار يکديگر قرار دهيم.   

جمهوري اسالمي ايران با كمال افتخار رياست اين نهاد معتبر را از ماه مه 2008 )ارديبهشت ماه 1387( تا 
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كنون برعهده داشته است. در دومين اجالس وزرای مسکن وشهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه، كه در ماه مه 
2008 در تهران برگزار شد، برنامه اجرايی به عنوان بخشي از بيانيه تهران در راستاي پرداختن به چالش هاي 

پيش روي توسعه شهر ي تدوين گرديد و تدابيرخاصي را در زمينه های خطير تعيين نمود.  
سالگي   30 از  كمتر  سنين  در  آنها  از  درصد   60 كه  جمعيت  نفر  ميليون   74 از  بيش  داشتن  با  ما  كشور 
قراردارند، نيازمند ساليانه بالغ بر 1/2 ميليون واحد مسکوني در شهر و روستا مي باشد و به لطف پروردگار امروزه 
ايران بر اساس دستورات اسالم و  در كشور نسبت تعداد خانواده به خانه 1/09 مي باشد. جمهوري اسالمي 
رهبري فقيد انقالب اسالمي و با حمايتهاي رهبري معظم انقالب اسالمي و رياست محترم جمهوري امروز 
مفتخر است كه با اعطاء زمين رايگان به مردم و پرداخت وام هاي بدون بهره و كم بهره تا صد در صد كل 
هزينه ساختمان را پرداخت و مردم كم درآمد را به روش هاي مختلف صاحبخانه نمايد و در همين راستا امسال 
نيز برنامه ساخت 1/2 ميليون خانه را در دست اجراء دارد. همچنين احياء 67619 هکتار بافت هاي فرسوده 
شهري با جمعيتي در حدود 8/5 ميليون نفر در درستور كار دولت قرار دارد تا  با توجه به شرايط زلزله خيزي 
كشورمان، از بروز تلفات جاني سنگين با احياء بافتهاي فرسوده جلوگيري نماييم. تسهيالت بانکي كم بهره در 
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اختيار ساكنين اين مناطق نيز بدون محدوديت قرار مي گيرد. 
اين اجالس طی دو روز آتی در قالب كارگروه های تخصصی مختلف در خصوص زمينه های اصلی تعيين 
شده در جلسات گسترده به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت . به منظور پيشبرد اهداف برنامه اجرايی تهران، 

كارگروهها يك برنامه عملياتی تدوين خواهند نمود.  
با توجه به اهميت خطير بهسازی سکونتگاههای نابسامان و زاغه ها كه در برنامه اجرايی نيز مورد تأكيد قرار 
گرفته است، دولت جمهوري اسالمي ايران ابتکار عمل را در هدايت كارگروهها و انجام هماهنگي هاي الزم در 

خصوص اجرايي شدن اين موضوع برعهده دارد. 
اينجانب به نمايندگي از سوي اجالس در پنجمين مجمع جهاني شهري كه در ماه مارس 2010 در ريودوژانيرو 
برزيل برگزار گرديد، ضمن تأكيد بر مفاد پنج گانه بيانيه اين مجمع، توجه همگان را به اهداف مطرح در چارچوب 
با تأكيد بر ساخت جوامعي پايدارتر، توسعه شهري فراگير، مشاركتي و برخورداري از برابري براي همگان جلب 

و خواهان توجه كارگروه هاي تخصصي به اين مفاهيم هستم. 
اينجانب مطمئن هستم كه هم انديشي گروه هاي كاري می تواند منجر به تدوين برنامه عملياتی و راهبردی 
شود كه اجالس به عنوان بخشي از بيانيه سولو  در 24 ژوئن 2010 در بخش نشست وزرا به تصويب خواهد 

رسانيد. 
اميدوارم نشست هاي هم انديشي با موفقيت برگزار شوند. با آرزوی برگزاری جلسات موفق بحث و تبادل 

نظر.
سپاسگزارم.

بيانات آغازين جناب آقای مهندس علی نيكزاد
وزير محترم مسكن و شهرسازی جمهوری اسالمی ايران و 

رياست دومين اجالس وزرای مسكن و شهرسازی کشورهای منطقه آسيا- اقيانوسيه 
در مراسم پاياني اجالس سوم وزرا

پنجشنبه 24 ژوئن 2010 برابر با 3 تيرماه 1389 

جناب آقای سوسسيلو بام بنگ، رئيس جمهور محترم جمهوری اندونزی، 
جمهوری  مسکن  وزير  و  سوم  اجالس  برگزاری  كميته  محترم  رياست  ارفع،  مونو  سوهارسو  آقای  جناب 

اندونزی،
سركار خانم دكتر آنا تيباجوكا، مدير اجرايی محترم برنامه اسکان بشر )هبيتات( ملل متحد،

جناب آقای بيبيت والويو، استاندار محترم استان جاوه مركزی،
حضار عاليقدر، عالی جنابان،

نمايندگان محترم كشورهای عضو،
خانم ها، آقايان، 

در آغاز، به  نمايندگی از سوی اجالس وزرای مسکن وشهرسازی منطقه آسيا- اقيانوسيه به تمامی ميهمانان 
گرانقدر برای حضور در سومين اجالس وزرای منطقه آسيا- اقيانوسيه در شهر تاريخی و زيبای سولو در جمهوری 
اندونزی خوش آمد می گويم. حضور رياست محترم جمهوری اندونزی در اين مراسم مايه دلگرمی همه ما برای 
پيشبرد دستوركار اجالس است. اينجانب از دولت محترم اندونزی و شهردار سولو كه اين چنين ترتيبات عالی 
برای برگزاری اجالس ارائه داده اند، صميمانه تشکر می نمايم. همچنين از جناب آقای سوهارسو مونو ارفع، وزير 

محترم مسکن و شهرسازی جمهوری اندونزی و رياست محترم كميته برگزاری اجالس قدردانی می نمايم. 
همچنين مايلم مراتب تشکر خود را از برنامه اسکان بشر ملل متحد و به ويژه سركار خانم دكتر آنا تيبايجوكا، 
مدير محترم اجرايی هبيتات ملل متحد و همراهان ايشان كه همواره از بدو تأسيس اجالس در كليه برنامه های 
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نوآورانه آن همکاری مستمر داشته و رهنمون های خود را ارائه داده اند، تشکر و قدردانی خود را ابراز دارم . 
 با اين وجود در همين جا برخود فرض مي دانم از موضع نا عادالنه و نا اميد كننده شوراي امنيت سازمان 
ملل در تصويب قطعنامه چهارم عليه برنامه هسته اي ايران كه خود گام بلندي در راه توسعه پايدار روز افزون 
به ويژه توسعه پايدار شهري كشور من است ابراز انزجار نمايم. دولت هاي استکباري كه خود دارنده سالح هاي 
اتمي هستند و سابقه تخريب جمعي شهر هاي بزرگ تنها در عرض جند ثانيه را دارند، امروزه آشکارا حق مسلم 
ملت هاي نجيب و ستم ديده مانند ما و شما را در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي كه آباد كننده شهرها 
از اين رو اگر كشورهاي در حال توسعه خواهان  ناديده مي گيرند.  پايدار شهري است  و ستون اصلي توسعه 
شهرهاي آباد و پايدار چاره اي ندارند مگر اينکه حول منافع منطقه اي خود و در راستاي تغيير در ساختار برخي 
نهادهاي بين المللي گرد آيند و از حقوق و مصالح جمعي خود دفاع نمايند. اطمينان دارم جلسات بحث و رايزنی 
های اين اجالس بسيار ثمربخش خواهد بود و خواهيم توانست در راستای دستيابی به توسعه پايدار اسکان بشر 

به تبادل تجربيات بپردازيم.
تقبل رياست دوره ای اين اجالس پراهميت از ماه مه 2008 )ارديبهشت 1387( تاكنون برای دولت جمهوری 
اقيانوسيه  افتخار بوده است. در دومين اجالس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسيا-  ايران مايه  اسالمی 
در ماه مه 2008 )ارديبهشت ماه 1387( در تهران، بيانيه تهران به همراه برنامه اجرايی آن صادر شد؛ در آن 
گيری  تداوم شکل  يعنی  منطقه  در  رشد  و  پايدار شهری  توسعه  فراروی  های  چالش  اجرايی  برنامه  و  بيانيه 
سکونتگاههای نابسامان و زاغه ها، شهرنشينی شتابان، نابرابری و محروميت اجتماعی، و نياز به حفظ هويت 
فرهنگی، تاريخی و دينی منطقه و افزون بر آن نقش شهرها و ديگر سکونتگاههای بشر در توسعه منطقه و 
فشار ناشی از جذب كل رشد جمعيتی در طی دهه های آتی مورد تأكيد قرار گرفت و بر آن صحه گذارده شد. 
برای پرداختن به چالش های پيش روی در زمينه مسکن و شهرسازی در منطقه آسيا- اقيانوسيه و بررسی آن 
به طريق جامع، اجالس وزرا تدابير خاصی در زمينه های اساسی و خطير تعيين و ارائه نموده و برنامه اجرايی 
همکاری منطقه  ای برای ترويج و گسترش توسعه شهری پايدار در كشورهای آسيا- اقيانوسيه تدوين كرده 
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است تا از طريق اقدامات اجرايی دستوركار اجالس را محقق نمايد. يکی از زمينه های اصلی شناخته شده كه 
در برنامه اجرايی در راس فعاليت ها قرار دارد، مربوط به بهسازی سکونتگاههای نابسامان و زاغه هاست كه 
در راستای اجرای آن جمهوری اسالمی ايران ابتکار عمل را در هدايت كارگروه  مربوطه و هماهنگی اقدامات 
در اين خصوص برعهده گرفته است. در همين راستا جمهوري اسالمي ايران احياء 68 هزار هکتار بافت هاي 
فرسوده شهري را كه بالغ بر 8/5 ميليون نفر از جمعيت كشور در آنها ساكن هستند را در دستور كار داشته و 
ساليانه 200 هزار واحد مسکوني روستائي را نيز مقاوم سازي و نوسازي مي نمايد. همچنين ساخت ساليانه 1/2 
ميليون واحد مسکوني شهري و روستايي در كشور با واگذاري زمين رايگان و اعطاء تسهيالت بانکي بدون بهره 
و كم بهره از ديگر برنامه هاي كشور ما جهت تامين مسکن مردم مي باشد و آمادگي كامل داريم تا تجربيات 

و دست آوردهاي خود را در اين زمينه ها در اختيار تمامي اعضاء قرار دهيم. 
نشست ها  اين  در  است.  شده  برپا  نشست  پنج  كنون  تا  اجالس  رئيسه  هيئت  دومين  تشکيل  ابتدای  از 
سياست ها و زمينه های اقداماتی، و نيز نوآوری های متعدد در زمينه توسعه نهادی مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفته است. در اينجا مراتب قدردانی و سپاس خود را از اعضای دومين هيئت رئيسه اجالس، يعنی جمهوری 
اندونزی، جمهوری ارمنستان، جمهوری خلق چين، جمهوری هندوستان، جمهوری اسالمی پاكستان و دولت 

قطر ابراز می دارم.
ما هم اكنون وارث وضعيت نا مطلوبي هستيم كه كشورهاي به اصطالح توسعه يافته براي جهان و جهانيان 
به ارمغان آورده اند. كمتر از 20درصد جمعيت كره مسکون، بالغ بر 80 درصد از انرژي جهان را كه عمدتًا از 
منابع فسيلي و بعضًا پر آالينده مانند ذغال سنگ مي باشد را مصرف مي كنند كه در يك مسابقه لجام گسيخته 
نامبارك تغييرات آب و هوا  انرژي فسيلي بهره جسته و باعث پديده  از منابع  با عنوان ضرورت هاي توسعه، 
شده اند كه هر روز در جايي از دنيا شاهد پيامدهاي شومي از جمله سونامي چند سال پيش در جمهوري اندونزي، 
خشکسالي هاي پياپي در منطقه خاورميانه، افزايش سطح آب هاي بين المللي ناشي از ذوب شدن يخ هاي قطبي 
و زير آب بردن نواحي ساحلي كشورها و بعضًا كشورهاي كوچك جزيره اي شده اند. اين روند باعث تحميل 
الگوهاي جديدي براي اسکان بشر و ابنيه آن، جابجايي جمعيت و مهاجرت شده كه كشورهاي در حال توسعه 

را شديداً متأثر ساخته است.
كشورهاي توسعه يافته تحت عنوان فهرست "پيوست يك كنوانسيون تغييرات آب و هوا"، بايستي به تعهدات 
خود وفق مفاد كنوانسيون و پروتکل كيوتو به عنوان ابزاري اجرايي تن دهند و دين خود را به جهانيان بويژه 
جهان در حال توسعه كه نقشي در شکل گيري پديده تغييرات آب و هوا نداشته اند، ادا كنند. چرا كه سازگاري ما 
در بخش مسکن با افزايش ميانگين 1/5 درجه سانتيگراد در دماي كره زمين يعني يك تحميل بزرگ به منابع 

مالي كشورهاي در حال توسعه براي تطابق با شرايط نوين.
پذيرش  كپنهاگ،  توافقنامه  مفاد  رد  چين، ضمن  و   77 گروه  عضو  كشورهاي  با  همگام  اين خصوص  در 
تعهدات جديد تري را براي كشورهاي پيوست يك در چارچوب پروتکل كيوتو خواهانيم. تعديل و تطابق پذيري 
با تغييرات آب و هوا در بخش مسکن بسيار پر هزينه است و تحميل اين هزينه ها ما را از دستيابي به توسعه 
پايداربويژه فقر زدايي، رشد اقتصادي، حفاظت از محيط زيست و ديگر اهداف توسعه هزاره باز مي دارد. ما نبايد 

و نمي توانيم با كشورهاي ايجاد كننده تغييرات آب و هوا همراه شويم.  
اينجانب به نمايندگی از سوی اجالس، ديدگاه و نقطه نظرهای جمعی را در خصوص مضمون پنجمين مجمع 
جهانی شهری، يعنی »برخورداری از حقوق شهری- كاهش تبعيض در شهرها« در اين مجمع كه در ماه مارس 

2010 ) فروردين 1389( در ريودوژانيروی برزيل برپا شد، به اطالع حاضران در مجمع رسانيدم. 
اطمينان دارم كه اجالس حاضر به مانند نقطه عطفی در روند رشد آن خواهد بود، و حركت به سمت اجرای 

نخستين ايده ها و برنامه ريزی های تعيين شده را شتاب بيشتری خواهد بخشيد.
با آرزوی موفقيت در تمامی جلسات و تشکر از شما.


