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دسترسی ؛ ند ميباش توجهاين زمينه قابل درازجھات مختلفی که  ،مطالعه مورداروپائی دوشھر     

بقسمی که برجسته نمودن اين  . ندشبيه بيکديگر ، انھادر اجتماعیمسکن و ه زمين شھریب

  .   نمودندو خواھد آکمک به شناسائی دقيق ترشباھت ھا 

  5/3 ،جمعيت کل منطقه تسکان از ميليون نفروبيش 4حدود  مجتمع شھری بارسلونجمعيت      

دارای  ) که شھرفلورانس مرکزان است ( فيورنتينا   مجتمع شھری درمنطقه. است  ،ميليون نفر

  .ميباشد ميليون نفر  1کمتر از  یجمعيت

بوده شبيه بيکديگر " ادومنطقه مورد مقايسه ، وضعيت اقتصادی کشورھای مربوطه شان نسبت     

ازسايرايالتھا ی  بارسلون مرکزايالت کاتالونيا ، منطقه ايست که چه بالنسبه ويا بطورمطلق بيش ،

  متوسطاز انه توليد ناخالص ان بيشربطوريکه س. مشارکت دارد اسپانيا درتوليد ناخالص داخلی

.  ميباشدان کمترازسرانه ملی سرانه توليد ناخالصش ی اسپانياالی که سايرايالتھاح؛ دراست ملی 

 ايتاليا وھم سرانه توليد ناخالص بيش ازسرانه کشور ايتاليابھمين صورت درمنطقه تسکان در

  .  جامعه اروپاست  ناخالص سرانه توليداز ھمچنين بيش

اقشارکم ويژگيھا ، ھمچون امکان دسترسی ازنظرسايردر مورد دووضعيت مورد مطالعه        

 . ھای زيادی قابل مشاھده استتقاضايشان ، شباھت ن به محل سکونت موردامد وسالمندادر



مسئله ايکه بوده ؛ ھردو مورد شبيه بيکديگردر انروند وتداوم  پيرشدن جمعيت مسئله  ازانجمله ،

  .  امد وپاسخگوتری را طلب مينمايد ضرورت اتخاذ سياست ھای کار

، بنا قابل پيشبينی است غير"قريباعيت توضاين دومھاجرت وجابجائی محسوس جمعيت در      

ای ھدرسياست دو وضعيت نامبرده را نميتوان بصورت روند مداومیبراين مھاجرت جمعيت در

به " نميتوان توجه را منحصرااحتمالی ين مورد مھاجردرعiوه بران . درنظرداشت اينده مسکن 

تامين شغل شان ؛ ھای مربوطه ساير نياز با مسکن بلکه بايد ھمزمان ، نمود محدود انھا مسکن

 . ھا لحاذ نمودسياستگذاري دربعنوان عوامل مھمی نيز وغيره را، انتگراسيون اجتماعی ودرامد 

، ھرشھروندی است که حق اجتماعی ، شکی نيست که تضمين مکان مسکونی مناسب  البته 

  . باقی خواھد ماندن انيازھای اساسی شھروندعنوان يکی ازب

 به مسکن در ی نيازمند، درمورد نحوه دسترسی خانواده ھا روالی که بمرورزمانبھرحال        

سالھای درشورکھردوچون در است ؛يکديگر شبيه بهتا حد زيادی  ، شکل گرفته سکانوتُ  بارسلون

  تعدادنياز به کمبود بصورتی که  ؛ نداحداث شدی مسکونی بسيار واحدھای،  جنگ دومپس از

   . يق احداث مجموعه ھای مسکونی ، بميزان زيادی تعديل شده بود طر، ازواحدھای مسکونی 

واحدھای اين مجموعه ھای مسکونی ، بويژه ابعاد بزرگ ويکنواخت بودن تنوع ، تکراراما فقدان 

  "ھا ، عمi بارسلون اين مجموعهدر .، برای فضاھای شھری تاثيرنامناسبی را بھمراه داشت انھا 

حداث ھای امنطقه تسکان درحاليکه در. يه شھراحداث شده بودند بصورت جدا مانده ودرحاش

ھای درمورد بارسلون احداث.  دارندگراسيون مطلوب تری با فضای شھری ھم اھنگی وانت مذکور

حال که بھر ،رشد حاشيه نشينی دراطراف اين مجموعه ھا وربا مسئله ديگری مواجه شدند ؛ مذک

 بيشتر حاشيه نشينی مذکور .بوجود اورده بودند را  )ئیتوگِ (ِر شد وضعيت جدا مانده چنانکه ذک

بوقوع   ھم دروضعيت انھا تغييرات چشمگيریيافت ، بعدھادوران حکومت فرانکو گسترش در

تا به امروزاين محiت  وضعيت حاشيه ای خود را بصورت مجموعه ھائی با کيفيت .  نپيوست

  .دان حفظ نمودهشھری نازل 



 درحاشيه شھر "؛ فرضا جديدی ورد بحث ، مجموعه ھای مسکونیھردو وضعيت مرد      

اما انچه بصورت مسئلهء اصلی پيش روی مسئولين قرارداشت ؛ کيفيت .  ، احداث شدند بارسلون

بگونه ايکه . نازل ونا مناسب بودن اکثراين مجموعه ھای برجای مانده ازدھه ھای گذشته بود

ھمچنين فضای ،ی واحدھای مسکون نازل فيتکي؛ مشکل عمده بيشتردوضعيت  ھر مورددر

ری گذاسکان ، سياستتُ ، چه دربارسلون ويا دراين بنابر  . بود ، مجموعه ھا ايننامناسب  ءشھری

حول مسئله بھبود کيفیء مجموعه ھای ساخته شده ؛ بصورت انواع "وبرنامه ريزيھا ؛ عمدتا

مورد واحدھای درتسھيiت tزم سايرئی ، تاسيساتی وبiخره بازسازی ھا ، بھبود امکانات فضا

  .  شد، متمرکزھای شھری اين مجموعه ھاجھت بھبود کيفيت زندگی درفضايرات درتغيوموجود 

  ، قراردارند منطقه شھری تسکان در ياوئيکه درحاشيه بارسلون  مورد مجموعه ھاچه در       

اين يت شرايط مسکونی درو بھبود کيف ھاالبات مردم بيشترروی بازسازيمط ،شرايط کنونی در

، درتسکان يا کمی  کيفی است تا"پاسخ گوئی به کاستی مذکورکه عمدتا .محiت متمرکز است 

يا  محiت جديد ، بازسازی ودرچون کمک به واحدھای يارانه ای  مختلفه ای ،، بصوربارسلون 

جود ھستند  ، وتسھيiت مو نوسازی وافزايش امکانات فضائی که دچار فوق کاربرد درساختارھا

يا فضاھای بخش عمومی ، ويا تغييرکاربرد برخی از ھا ومورد استفاده قراردادن زمين طرق از

    مقرر طرحھای تفصيلیبا تصويب تغييراتی در بارسلوندر. تاکنون ميسرگرديده است  ،فضاھا 

 ھنگامی که متقاضی درصدد احداث بنای جديدی –درصد ازکاربردھای مسکونی  20؛ گرديد 

اقداماتی ،مشابه ھمين سياست . به واحدھای يارانه ای يا مشابه ان اختصاص داده شود   -باشد 

مقررگرديده حداقل يکی از پروژه ھای  ،انھم بصورتی استکه  .در فلورانس درجريان است 

يا اينکه با امکاناتی که . بزرگ بازسازی محiت موجود به مسکن اجتماعی اختصاص داده شود 

 اين اقدامات ھمه . اروپا دراختيا ناحيه تسکان قرارداده سياستھای مشابه ای به اجرا درايد  اتحاديه

 .ھای مذکور شده است موجب تشويق بخش خصوصی به مشارکت بيشتردرنوسازيتا اندازه ای 

بخش پياژه زا Firenzeفيرنزه بااين امکانات منطقه تسکان درحال نوسازی وبھبود کيفی حاشيه 



Piagge ،  از جمله اين . در قالب  انتگراسيون وضعيت ھای شھری منطقه با يکديگر است

اقدامات احداث يک پارک شھری خطی با پروژه ھای مختلف مسکونی و ھمچنين عناصر  

در اين .  ميباشد )  Fragmentado(فضائی ارتباط  دھنده وضعيت ھای شھری چند پاره 

 در ، تاگيرد ھر لحاذ مورد توجه قرارزشھرا ودوج.وضع  ھاید پيچيدگياقدامات کوشش ميشو

 وھمچنين امکانات  د  تا حد امکان پويائی نقالب شھرسازی انجام ميشواقدامات ودخالتھائی که در

سازی شده  توليد مسکونی وايجاد فضاھای باز يا اينکه  . زندگی شھری به حاشيه نيز تسری يابد

   . گردد ) انتگره( با پويائی کيفيت شھری در حد امکان  يگانه

افزايش کاربرد زمين عمومی ازطريق پروژه ھای مبتنی برھرچند استفاده از زمين ھای بخش    

مثبت  Peri de Citat Vellaت ِوt  پری ِد سيتا  ءھمچون محله) بازسازی شھری ( ی شھر

سازی اين طرحھای نوبسياری ازھای انجام شده نشان ميدھد که ارزيابی ميشود ؛ ولی بررسي

چون بھر . بخش مسکن ھمراه نبوده است در شھری ، انچنان که بايد بايک سياست فعال وکارامد

کيفيت  دبه سازی وبھبو امکانات برای صرفبه توليد مسکن مربوط ميشده ، بيشترحال انچه 

احداث  ، استکه مورد نياز بميزانی،  يعنی واحدھای مسکونی جديد بوده ؛ واحدھای موجود 

   .ت نشده اس

است ، ھدايت عملکرد دو وضعيت مورد مطالعه قابل مشاھده يکی ازويژگيھای ديگری که در    

ن بخش به جھت ضروت توجه فعاtن اي؛ ھدايتی که در بود اين زمينهبخش خصوصی در

ھائی که ھدفشان تسھيل دسترسی به زمين مسکونی طريق اجرای سياستنيازھای جمعی ، انھم از

طريق باتامين بخشی ازتقاضا از در چنين حالتی، .است ، قه متوسط جامعه برای متقاضيان طب

پاسخگوئی به نياز اقشار ھای خود رادر جھت فعاليتميشد بخش خصوصی بخش دولتی قادر بازار

بازار امکانات محدودشان مسکن خود را ازنبودند با عی کم در امد ، که بدون کمک قادراجتما

طبقه متوسط ، نظر برای گوی مورد لتاريخی اين اازنظر .مايدن، متمرکز  کنندمسکن تامين 

  .الگوئی است که ھدف نھائی اش مالک نمودن متقاضيان مربوطه است 



    

     درجستجوی يک سنتز -3      

نتيجه درپايان سده بيستم برموضوع شھررقابتی تاکيد داشته ، در اگر تغييرات سرمايه داری      

درصدد جذاب نمودن شھربرای " را ، که عمدتا ھدف فوق ذاری باشھرھا سرمايه گ بسياری

يفيت ک،  اين استکهبوضوح شاھد انيم انچه امروزاما  ؛سرمايه  بين المللی بود ، اغاز نمودند 

  .نمودن عملکردھای شھری بستگی دارد زندگی جامعه شھری به نحوه پايدارشھری ويا 

در ھت تسھيل دسترسی به زمين مسکونی ھری جھای شتسياس ءھنگاميکه اھميت پاسخگوئی    

داشته باشيم ، امکان ای tتينی  ، مورد مطالعه  را درنظروضعيت ھای شھری اروپائی و امريک

کيفيت  واعی وبiخره ميزان جھات اقتصادی، تاريخی واجتم، ازدارد ، برخی شباھت ھای مھم 

    .نمود شناسائی  ار ، مطالعهھردو وضعيت مورد ، در ھاذاريگ کاستيھای موجود درسياست

ان برتقاضای مسکن ، در روضعيت جمعيتی ازنظرتاثي نخست tزم به ياداوری استکه ،      

منطقه تسکان با کاھش جمعيت ويا . مطالعه دارای تفاوتھای محسوسی ميباشند شھرھای مورد 

د را درحد رشد جعيت خوتوانسته بارسلون . رشد منفی وازدست دادن جمعيت مواجه است 

اما در . جبران شده است متعادلی تثبيت نمايد ، يا اينکه کاھش جمعيت ان با امدن مھاجرين جديد 

بوده ، ھرچند ازميزان رشد شان ھمواره مثبت ولو، درصد رشد جمعيتپاسائو و مقابل ، روزاريو

شود اين  هبرجستنچه ميبايد آ سائو پاولودر. ھای پيشين کاسته شده است انھا نسبت به دھهجمعيت 

 Faveladosمربوط به حاشيه شھر، بخشھای الونک نشين "رشد جمعيت شھری عمدتا استکه ،

ه ھای حفاظت ، تفکيک ھا وساخت وسازھای غيرمجاز و بويژه فضاھائی که جزئی از محدود

 ءبطورکلی امروزه ھمه :اينکه  انچه مسلم است ، ، بنابراين . ، بوده استشده محيط زيست ھستند

 با نوعی تخليه جمعيت مرکزبويژه درسائو پاولو،    البته درشھرھای tتين امريکائی ،شھرھا 

شھرو افزايش جمعيت حاشيه ان ، که اغلب فاقد زيرساخت ھای شھری ضروری است ، مواجه 

  .اند



ه شان  کمبود کمی وکيفی واحدھای و سائو پاولوھردو ، ويژگیء عمدشھرھای روزاريو       

مسکونی و افزايش تراکم جمعيت  ، بعلت نامناسب بودن شرايط اين کمبودالبته  . يباشد م مسکونی

احداث واحدھای مسکونی جديد وبھبود کيفيت  ، است ؛ انچه ضرورت فضاھای موجوددر

م مالکيت ساختی ، تسھيiت شھری واصiح نظابھبود وضعيت زير ويژهب ،واحدھای موجود 

  . دمطرح مينمايرا  ،اين بخشھادر

ريکائی مورد مطالعه ، کمبود دوشھرtتين ام مقايسه بادربارسلون وتسکان اما ازسوی ديگردر   

 ھرد ؛ بلکه درناولويت چندانی ندار سياست گذاريھای مربوطه ،، در شمارواحد ھای مسکونی

ساکنين محiتی که ، باھدف بھبود شرايط مسکونی  روی بھبود کيفی واحدھای موجوددومورد 

  .فضائی نامناسبی داشته ، تاکيد شده است  –فيزيکی  وضعيت

اره يکی ازعلل عمده مشکل مسکن مسئله نامناسب بودن وضعيت مالکيت ،ھمودرسائو پاولو      

از  ، Favelasالونک نشين  ء، محiت وسيعت مورد مطالعه بوده ؛ تفکيکھای غيرمجازمحiدر

 راھبردھای دولتی. است امده در شھریمنظرديربازبصورت يکی ازپديده ھای ثابت وھميشگی ء 

شده اين راھبرد ھا نخست کوشش در، بوده سده گذشته بسيارمتغيراين زمينه تاکنون ، بويژه دردر

دھند ؛ اراستقر انمناطقی خارج ازدورنموده وانھا درشھر بخشھای مرکزیالونک نشينان را از

 ، ھدف اين بوده  يا اينکه ،ديده بگيرند را بخواھند نا وضعيتیچنين وجود بصورتی که گوئی  انھم

با  70دھه سالھای پس ازاما در .ناظرين دورنمايند چشمنمودن حاشيه نشينان انھا را ازبا دور

 از. گرديداين بخشھا اغازدرنمودن تفکيک زمين  قانونمندی سازمان دھی وعنو ، اقدامات جديد

    يتوضع حiت ، جھت قانونی نمودناين مسکونت درتقا ضای با افزايش فشار 80اوايل دھه 

برسميت شناختن  برایشرايط بودند ، به تدريج زمين ھائی که بصورت غيرمجاز تفکيک شده 

 يا انتگره زمينه را برای تسھيل جذب و ، تا اندازه ای ، واقعانچه در .شدحق مالکيت انھا فراھم 

و ازتغيير ،، مرحله تازه ایا اين اقدامات اين شرايط وبدر. نشان به جامعه شھری فراھم مياوردشد

 اغاز، درحاشيه قرارداشتند  ی کهرابطه با حقوق شھروندانبرداشتھا ونحوه ھدفگيريھا درتحول در



   اریدخورحاشيه نشين وبر شھروندان ءنقش اجتماعی مالکيت مسکنه نتيجه اھميت دادن بدر .شد

  با 2001بiخره درسال  .ثبت شدن بوددرحال تمسکن بعنوان يک حق اجتماعی پايه ازانھا 

 ء  مالکيت ضوابط tزم برپايه توجه به عملکرد اجتماعیابزارھا و، شھر )استا توت(جايگاه تنظيم 

   و مذکور البته روند .قرارگرفت دستورکارازان درحاشيه وتضمين حق برخورداری رجمعيت د

با  ھنوزھمانع پيش روموالی وسايربودن با محدوديت ھای م روبروان بعلت  مربوط به مصوبات

نظمی مالکيتی ، چندان وسيع وقابل اھميت نيست ؛ بی  روزا ريو درشھر.  جريان است ُکندی در

سالھای تااين حد که در ؛ه نمود ھدزمين را ميتوان مشاند دراين شھرھم اشغالھای غيرمجازھرچ

   . شھربودحاشيه ن درزميجازميش ازپيش دچاراشغالھای غيرب ھم، روزاريوبحران اقتصادی اخير

ثبت زمين ، انھم عiوه بروجود رخی محله ھای درحاشيه با مشکiت تا اندازه ای درب بارسلون

صدد رفع سالھای اخيردرانچه در. مواجه است اری ھای شھرسازی وکاستی ھای ديگرناھنج

خاصی مطرح  اين موارد مسئلهدر" درتسکان مشخصا اما .ت پيش رو ميباشند ھا ومشکiکاستي

  . شده است ن

چگونگی نقش وعملکرد مورد مطالعه ، ھای شھر ءوضعيت مسکنعامل تعيين کننده ديگردر    

شھرھای اروپائی ازانجمله شھرھای درحاليکه در .انھاست ھرکدام ازمسکن درربازا متفاوت

پاولو ودرسائ جامعه ميباشد ؛موجود درمسکن پاسخگوی کل تقاضای مسکونی مورد مطالعه بازار

کل تقاضای مطرح درجامعه ، پاسخگوی بخش کوچکی از عملمجازمسکن دربفرض ، بازار

مسکن به تقاضای موجود ، بخش عمومی صورت افزايش پاسخگوئی بازاريعنی در. است شھر

ابتيای  که توانائی نيازمند ،تقاضای مسکن برای اقشار ،ميتواند با توان مندی بيشتری پاسخگوی

رايط کنونی ، تامين يارانه مسکن شبا اين وصف در. مسکن را ندارد ، باشد رمسکن خود ازبازا

 عرضه ،درمورد اروپا  . ساسی خواھد داشتھم اھميت ا طبقه متوسطاقشاربرای بخش وسيعی از

 در. کافی بنظرميرسد"اقشارجامعه نسبتا ءھمه تقاضای موجودبازارمسکن برای پاسخگوئی به 

توان پرداخت برای متقاضيانی که  ، استالترناتيوی ، اجتماعی مسکن شرايطاجاره با  انجا 



اما . ومانند ان کھنسال ، مھاجرين خارجی  درامد، کمافراد ،را ندارند اجاره به بھای بازار

جامعه را دربرميگيرند می ازبخش عظي" امريکای tتين واجدين شرايط مسکن اجتماعی عمiدر

بسياری از  حتی ، نيست که مکفی شان ان چنان امددر ؛ چون در اين جوامع بخش اعظم جامعه

    .را ، تامين نمايند کمترين ميزان اجاره بھا دربازار انھا بتوانند

بطور کلی تفاوت ھای تاريخی ميان امريکای tتين واروپا مبين اين واقعيت استکه ،  مقياس      

تين امريکای tدر .احش دارد ھای فاساس با يکديگرتفاوتدر وچگونگی دسترسی به زمين ومسکن

ساختاری اين جوامع دراينگونه مسائل عiوه بران ؛ وسيع تربوده ابعاد کاستی وکمبودھا بسيار

ودرنتيجه تاثيرمحدود  روند جھانی شدن ،ھنگام مواجه شدن بااين مسئله ، تاثيرھمينطور .است 

ات زدائی مقررای مبتنی برسياستھ دراثر که ضعف وناپايداری شرايط کار،ھا ،  عمل دولتشدن 

   . داشت درنظرھمواره  در سياست گذاری ھا،  تشديد شده تعديل ساختاری و

 شھرھم جھت پاسخگوئی و داران زمينبھرحال  ، توجه به اين واقعيت کهازسوی ديگر،     

در اين صورت استکه ، ؛ ايفا نمايند نقش مثبتی راميبايد دراين زمينه  جامعهھمراھی بااھداف 

  . باشدنقش مسکن بعنوان حقوق پايه انسانی  پذيرشبمعنی  ، ميتواندبراورده شدن چنين اھدافی 

    شھر، بفرض واحدھای بسياری تعداد پرشماری واحد مسکونی خالی دروجود بااين وصف ،      

 ميگيرد ، وياقرارچند ماه ازسال مورد استفاده  اسپانيا برای جھانگردان ساخته شده وفقطدر که

معطل  بعنوان بايد راواحد مسکونی خالی درشھر وجود دارد لو که ھمواره چند صدھزارسائوپادر

   .، تلقی نمود جامعه ، مورد نيازبشدت ء امکانات استفاده از موعد نگھداشتن

ھرکدام ازاين ويا واقعيت موجود دراھميت توجه به تفاوتھای اجتماعی وفرھنگی  نکته ديگر،   

را   وضعيت ديگروضعيت درتقليد الگوی ھرازوتھائی که ضرورت پرھيزاست ؛ تف کشورھا

   . ميطلبد 

بفرض : ی نکات را ميتوان مورد توجه قرارداد امده ، برخدرميان برنامه ھای به اجرا در      

بسيار وال تخمبن وبراورد کمبود مسکن ازنظرَکمی ردربرزيل ويا دراين بحث  شھرسائوپاولو 



تائيد اساس معيارھای جاری را مورد tزم برکمبود وسيع امکانات ی که براوردمشخص است ؛ 

بنظر ميرسد امکان دسترسی به  نه چندان حاد ، بلکه" در روزاريو مسئله نسبتا  .قرار ميدھد 

دن  امکانات وسيع به فراھم اورسائو پاولو مشکل عمده نيازدر ه کحالی در. باشد سھل تر مسکن 

  .لی است مقياس موتامين مالی در

قوانين ازعiوه بران به متقاضيان ھستند ؛ فیمسکن باعرضه کابارسلون وتسکان دارای بازار   

ھمچنين برخوردارھستند ؛  ، احداث وعرضه مسکن اجتماعیمورد تنظيم بازار، مناسبی در

دربخش مسکن را موظف مينمايد ، بخشی از واحد ھای ايه گذاران جديد مصوباتی دارند که سرم

مسکنی که ( به برنامه ھای مسکن حمايتی ) صددر 20 تا بارسلوندر(  ونی خودرامسک

، ) فرصتی بيست ساله بپردازنددرمتقاضيان ميتوانند بگونه ای حمايت شده بھای واحد خود را 

  .اين دوقاره استھرکدام ازونی درقانھای ، چارچوبانچه توجه ای ويژه ميطلبد. اختصاص دھند

شھرھای اروپائی مناسب با شرايط اجتماعی انھا وضع شده ، دروضوابط حالی که قوانين در

انچنان که  ،tتين چنين وضعيتیامريکای در. رعايت شوند " عموماين مذکورطبيعی استکه قوان

ه برنامه ھای نتيچبودن امکانات ودر ناکافی، نتيجه انچه با ان مواجه ھستيم بايد وجود ندارد ؛ در

  تنھا راه برخوداری متقاضيانبرای خيل عظيمی از"عمiبودھا ی مذکوردراثرکم. ستمربوطه ان

روی اوردن به ساخت  ی،شھر زندگیدرھرچند ناپايدار ومحقرانه  مشارکتنتيجه ودر سرپناهاز

  . ، حاشيه نشينی ومانند ان خواھد بودمجازوسازھای غير

ديگری استفاده  ماعی ومنزلت  اجت يکی ، يعنیخانه بايد توجه داشت طبيعت دوگانه        

سرمايه  بژه انرا بصورت يک اُ  ارزشی که بستگی به ارزش اقتصادی ان دارد ، ، ناازسکونی م

که  ويژگی مھمی. اورده واھميت تعلق به انرا دوچندان مينمايد در گذاری ويا قابليت سود اگری

ار تعيين کننده ، در توفيق  سياست گذاری ھای مربوطه ، بسيای خاصی ھند در وضعيت اميتو

  .  باشد

  



  ان مديريت به مسکن ، سياست شھری و دسترسی: امريکای �تين  -4     

ازنظربرنامه وپيشنھادھای ضروری  نوعی ھمسانی ، شھرھای امريکای tتينبا اينکه در     

انھم درحاليکه اختiف . اکثريت جامعه ، وجود دارد نيازبرای دسترسی اسان تربه مسکن مورد 

ماتی که کارامدی برنامه ھا واقدا .ت ن امکانات موجود و ميزان نيازھا پيش رو بسيارزياد اسميا

   .ھا بستگی خواھد داشت ونحوه مديريت ان چگونگی انتخاب اولويت ھاميبايد انجام شوند ، به 

که در پی  نسبت به تجربه مسئولين سياست گذاری ھای شھری ،؛ بنابراين ضروری است     

  . اھکارھای مربوطه بوده اند ، توجه کافی مبذول داشت ارائه ر

 در دوران مدرن ، در مورد انچه بعنوان  برنامه ريزی شھری مورد توجه قرار گرفته  ،     

بود که  باشکلی جھان   الگوھای معمارانه وشھرسازانهنوعی استاندارد عقiئی عملکردی ، با

  درامريکای tتين، دراواخر سده بيستم، دولت ھای . رايج گرديد) اونيورساليزانت (شموtنه 

سرانجام اين . در پی تقويت شکلی ازسياست گذاری وبرنامه ريزی سانتراليزه بودند  اقتدارگرا

 ؛سرمايه جھانی شده ، انجاميد  تسريع درامرمقررات زدائی مورد نيازتصميمات شان به دولتھا 

ازيک سو  :برنامه ريزی جديد، فراھم اورد  وضعيتی که زمينه را برای مطرح شدن الگوھای

شھری ، که درپی افزايش رقابت در شھربود ؛ ) استراتژيک ( راھبردی طرح مطرح شدن ايده 

اتيک نمودن ردموک ءارزوی ، تحقق برنامه ھای مربوط به مديريت مشارکتی وازسوی ديگر

جنبش  امريکای tتين ھمراه باز زدائی وشفافيت در سياست گذاريھا ، انچه در کاداره شھر ، تمر

  .اقتدارگرا، مطرح گرديد  یدموکراتيزه نمودن رژيم  ھا

در ميان اين دو وجه متقابل  برداشت جديدی از برنامه ريزی وسياست گذاری شھری که در      

ان اشکال مختلف ارزيابی ھا ، به طرح پروژه سياسی وايدولوژيکی متضاد ختم ميشدند ، شکل 

  . گرفت 



سياست گذاری شھری ،  ، اواخر سده بيستمنحوه  رويا روئی با تناقضی که دربدين ترتيب ،     

، موجب گرديد؛ شھرھای مختلفی  جه شداان موا ، ب يت مشارکتی ومدير رميان رقابتی نمودن شھ

  درامريکای tتين ، باامکانات محدودی که دراختيارداشتند ؛ درجستجوی يافتن الترناتيوی 

نتيجه ان درو ، که عiوه برپيگيری سياستھای جاری ، درجھت بھبود شرايط اجتماعیباشند ؛ 

  .توسعه شھری با پايداری بيشتری ، ھمراه باشد 

سانتوز،  سانتو  پورتو الگره ، :   در برزيل دراين راستا نمونه ھای متعددی ، ازان جمله    

  و دراروگوئه روزاريو  ،  درارژانتين   م ِبِل  لوھوريزونته ،  بِ  نيتروی ،  ديا دما ،   اندره ،

  .را ميتوان نام برد  مونتوويدئو،  شھر 

اولويت دادن به سياست : از اھدافی که اين برنامه ريزيھا پيگيری نمودند ، عبارت اندبرخی      

در محدوده ھای شھری فقير  ، در جھت پاسخگوئی به بخشھای اجتماعی ھا ی بخش عمومیگذاري

رد شھریء کمتری داشتند ؛  کاھش طوسرمايه گذاری عمومی بھره مندی  از امکانات تر ، که

در امد واقليت ھا ؛ کمک به مشارکت ھرچه بيشتر tيه ھای مختلف tيه ھای اجتماعی کم در

گذاردن ھای شھری ؛ کمک به کاھش تمرکز اداری ، به بحث روند تصميم گيری وسياست گذاري

  . ھم ائی ھای عمومی  واھداف مشابه ديگر گردمداوم مسائل موجود در

مشارکت  ويا مسئله ھمه اينھا تجربيات مربوط به راھبردی ھستند که برای وجه سياسی   

حدويت ازمراھبردی که  با سعی ازگذر .است اھميت محوری قائل  شھروندانوتصميم گيری 

 کوشش دارد.  ست به مطالبات جمعی ا ترپاسخگوئی کارامد ھای مصوبات موجود ، در پی 

 . دھد ارتباط قراربا طرح مسئله ای پويا با سطوح ديگردرسطح ھر ناحيه را ھای شھری درسياست

شھری ويا محتوای  برنامه ريزیاز که در صدد ارائه تعريف نو  ، تجربياتی ھستنداينھا ھمگی 

خودرا به  ؛ که درپی ترسيم بعد جديدی از سياست شھری ھستند. له شھرسازی ، ميباشند ومق

ه ؛ بلکه متوجه عوامل مکمل محدود نکردی متعارف دربعد فيزيکی شھرامشتی ضوابط ودخالتھ

   .شھر بسيار تعيين کننده ھستند ، نيز باشند  ریتحوtت جاکه در
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