فرازهایی از برنامه اسکان بشر

با عنوان دستورکار جدید شهری
کنفرانس مسکن و توسعه پایدار شهری ملل متحد (کنفرانس هبیتات )3

 کارگروه انتشارات و تبلیغات

برنامه های اسکان بشر سازمان ملل که در
ابتدا با برنامه ریزی برای “تأمین ســرپناه”

حقوق بین المللی باشند.

بــرای تمام مردم جهان شــروع کرده بود،

دسترسی یکسان همگانی در حوزه هایی

به تدریج به تأمین مســکن حداقل ،سپس

چون امنیت غذایی و تغذیه،

مسکن مناسب و پس از آن کمی متکامل تر

دستیابی به ایمنی در جوامع صلح جوی

از فقط مسکن ،به ســکونت و ”اسکان” و
باالخره شهرهای بهتر ،ارتقاء یافت.
کنفرانس هبیتات  ،3حل مشــکالت کلیه
شــهروندان جهان را در برنامــه قرار داده
اســت و عم ً
ال نقــش خود ســازمان ملل
را می خواهــد ایفاء نمایــد و حتی فراتر از
آن ،توجــه به بعضی از اهــداف مندرج در
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”منشور ملل متحد” و رعایت تمام و کمال

کنفرانس هبیتات  ،3ایــن هدف گیری را
نمایش می دهد.
ما به دنبال تحقق شهرها و سکونت گاه های
انسانی هستیم که همه ساکنان آن صاحب
حقوق و فرصت های برابر و نیز آزادی های
اساسی خویش در چارچوب اهداف و قواعد

کثرت گرا،
مــا بــه دنبــال تحقــق شــهرها و
ســکونت گاه های انسانی هســتیم که در
آن ها همه ســاکنان ،قادر به بهره مندی از
حقوق و فرصت های برابر و نیز آزادی های
اساسی خویش در چارچوب اهداف و قواعد
منشــور ملل متحد و رعایت تمام و کمال
حقوق بین المللی هستند،
دسترســی یکســان همگان به امنیت
غذایی و تغذیه،
دستیابی به ایمنی در جوامع صلح جوی
کثرت گرا،

پایان بخشیدن به فقر در تمامی ابعاد و

بین مناطق شــهری در تمامی اندازه ها و

اشکال آن،

حومه های پیراشهری و روستایی آن ها،

پایــان دادن به بیماری هــای همه گیر

گســترش و میان افزایــی شــهری

مانند ایدز و ،...

برنامه ریزی شــده را با اولویت نوســازی،

حذف تبعیض و تمامی اشکال خشونت،

بازآفرینی و مقاوم ســازی مناطق شــهری

حصول اطمینان از اقتصاد شهری پایدار
و فراگیر با ارتقاء اشــتغال کامل و پرثمر و
کار آبرومند برای همه،
 توجه ویژه بــه مواجهه با انواع مختلف
تبعیــض و فرصت های شــغلی آبرومند به
ویژه بخش های اشتغال ،آموزش ،بهداشت
و یک پارچگی اجتماعی،
ارتقــاء زیرســاخت ها و ســایت های
فرهنگی ،موزه هــا ،فرهنگ ها و زبان های
بومی ،هم چنین دانش سنتی و هنرها،
هم چنین در راستای حذف فعالیت های
خطرنــاک علیه زنان و دختــران ،از جمله
ازدواج کودکان ،ازدواج زودهنگام و اجباری
و ناقص ســازی جنسی زنان ،اقدام خواهیم
نمود.
اقتصاد شهری زنده و پویا

کثرت گرایی و هم زیستی مسالمت آمیز،
گســترش اقتصادهــای پویــا ،پایدار و
فراگیر شهری،
ارتقاء اقتصادهای شــهری را به واسطه
بخش های باارزش افزوده باال ،ترویج تنوع
از جمله خلق مشــاغل با کیفیت ،آبرومند
و پرثمر،
 اجرای برنامه ریزی شهری و سرزمینی
پایدار از جمله طرح های شــهر – منطقه و

کالنشهر برای تشــویق هم افزایی و تعامل

سکونت گاه های نابسامان و غیررسمی،
اجرای راهبردهای برنامه ریزی شــهری
که به واسطه تأمین گزینه های متناسب با
درآمد مسکن با دسترسی به خدمات پایه
و فضاهای عمومی با کیفیت برای همگان،
ایمنــی و امنیــت ،پشــتیبانی از تعامل
اجتماعی و بین نسلی،
 تحقق تدریجی حق مسکن مناسب را
به عنوان جزیی از حق اســتاندارد مناسب
زندگی،
ایجاد و اعمال سیاست های مسکن را در
تمامی سطوح،
ترغیب بــه اجرای برنامه های توســعه
شــهری پایــدار را با قراردادن مســکن و
نیازهای مردم در مرکز راهبردها،
ترویج دسترسی همگان به جا به جایی
شــهری و نظام های حمل و نقل زمینی و
دریایی ایمن ،پاســخ گو به سن و جنسیت،
متناسب با درآمد و پایدار،
توســعه حمل و نقل عادالنه که تغییر
مــکان به ویژه اقشــار فقیــر را به حداقل
رسانده ،مسکن متناسب با درآمد ،مختلط
از منظر درآمد و هم چنین دارای اختالط
اشتغال و خدمات.
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بخشی ،ارتقای فن آورانه ،تحقیق و نوآوری،

بــه شــکل مناســب ،از جملــه ارتقــای
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