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  چکیده

 يکشورها يرو شیپ يها و چالش لیمسا نیتر از مهم درآمد شهريکم هايگروه يبرا ژهیمسکن مناسب به و تأمین

مواجه  يبا معضالت جد نهیزم نیجهان در ا يهمه کشورها باًیو تقر شودیمحسوب م داریبه توسعه پا یابیدست يجهان برا

 تیبا توجه به اهم. معضل ارائه و اجرا شده است نیحل ا يبرا یمختلف يها سیاستگذشته  هاياساس از دهه نیبر ا. هستند

شده،  یمقاله سع نیدر ا رانیمسکن در ا گذاراناستیو س زانریبرنامه ران،یمد يبرا ییبه عنوان راهنما یتجارب جهان یبررس

روش مورد استفاده . ردیقرار گ یمختلف جهان مورد بررس يدر کشورها يشهر درآمد کم هايمسکن گروه تأمین يها سیاست

-یمقاله نشان م نیا جینتا. انجام شده است ياطالعات به صورت اسناد يبوده و گردآور یفتوصی –یلیمقاله، روش تحل نیدر ا

 استیس -2ساخت مسکن  استیس -1: درآمد در چهار گروهکم هايمسکن گروه تأمین يها سیاست یدهد که به طور کل

و  یخیتار ریس. ردگییقرار م يمنتج از راهبرد توانمندساز يها سیاست -4و خدمات  نیزم استیس -3مسکن  یمال تأمین

تدریج ابتدا فیزیکی و شیوه نامعین مسکن دولتی به بوده که کانون توجهات از برنامه ايبه گونه زیدر جهان ن ها سیاست یتکامل

به نظر  نچنیهم. گرایش پیدا کرده است زيخودیاري و سپس به طرف سیاست مسکن توانمندسا به سوي سیاست مسکن

شفافیت این . ریزي استمختلف؛ بیش از هرچیز مرهون رعایت اصول اولیه برنامه يرسد مؤفقیت بخش مسکن در کشورها می

ههاي اقتصادي در این کشورها، به همراه آمار واقعی و کارآمد و در دسترس باعث شده تا هم برنامبه مانند دیگر فعالیتبخش 

  .ئنی را براي اجرا پیش رو داشته باشندهاي مناسب و مطماندرکاران فعال در بخش مسکن همواره گزینه و هم دست ریزان

  

 ياه گروه ،يتوانمندساز ،و خدمات نیزم استیس ،ساخت مسکن استیس ،مسکن تأمین استیس :واژگان کلیدي

  .يشهر درآمد کم

 

 
 



  مقدمه

 .)1378 عزیزي،( اجتماعی استي اقتصادي و  ریزي توسعهبرنامهها در ترین بخش وحساس ترینمسکن در زمره اساسی

ترین عالوه بر این، مهم .انسانی مطرح بوده استهاي گروه هاينیاز ترینبه عنوان اصلی و به همراه خوراك و پوشاك از دیرباز

 ,Westaway)مندي فرد از سکونت در یک منطقه، مسکن و شرایط محیطی آن است عامل تأثیرگذار در میزان رضایت

جوامع کنونی ها، یکی از معضالت مسکن مناسب براي همه انسان تأمینرغم اهمیت مسکن در زندگی بشر،  علی .(2006

اي به میالدي همزمان با انقالب صنعتی و هجوم جمعیت جویاي کار از روستا به شهر مسئله 18در واقع از قرن  .انسانی است

-این زمینه انجام شده است؛ اما هم هاي بسیاري دراز آن زمان تاکنون تالش). 1375 ،شواي(دهد نام مسکن رخ نشان می

  ). 1381صرافی، (هستنداي در شأن زندگی فاقد خانهدرصد جمعیت جهان  20چنان

میالدي اکثر جمعیت جهان در روستاها  2007تا پیش از سال دهد جهان نشان می سیر تاریخی جغرافیاي سکونت در

جمعیت جهان در  حال حاضر غالبدر کردند لیکن از ابتداي قرن حاضر جغرافیاي سکونت در جهان متحول شده و زندگی می

 به جمعیت شهريدیگر میلیارد نفر  2 )شمسی 1409( میالدي 2030تا سالشود که  میبرآورد و  کنند میندگی زشهرها 

بیشترین  در این میان .(Sclar&et al, 2005) کاسته خواهد شد آنمیلیون نفر از جمعیت روستایی 20و  هشد افزوده جهان

در جهان سوم صورت گرفته و بیشتر معطوف به اقشار کم درآمد و فقیر جوامع بوده  هاي گذشته در دهه جهان جمعیتی رشد

در این راستا حایز اهمیت  .نام برده اند» شهري شدن فقر«اي تحت عنوان اره سوم از پدیدهاي که در آغاز هزبه گونه .است

درصد از جمعیت  2/78ن تر از آ مهم درصد از جمعیت جهان و 6/31 ،)2001( در زمان آغاز هزاره سوماست که بدانیم 

 اند کشورهاي درحال توسعه در محالت فرودست و فقیرنشین ساکن بودهدرصد از جمعیت 43یافته و  توسعه ترکشورهاي کم

(1UNCHS, 2001). شهري و عملکرد فضا به عنوان بستر بازتولید فقر دانست اي از فقرتوان جلوهرا می این محالت فرودست 

هاي  ز شاخصهرکدام ا. توان در شهرهاي جهان سوم نشان داد فقر بر مسکن را می تأثیرآشکارترین چهره «). 1382خاتم،(

یابیم که اکثریت جمعیت شهري در سطوحی کیفیت فیزیکی را که در نظر بگیریم در می یاتراکم اتاق مربوط به ارائه خدمات، 

در اکثر ). 1375گیلبرت و گاگلر،(» فتنی نیستی اروپاییان یا آمریکاي شمالی پذیرکنند که در مقایسه با شیوه زندگزندگی می

گذرانند که به طور غیرقانونی و هایی زندگی میدر سکونتگاه ، بیشترین جمعیتل توسعهاشهرهاي بزرگ کشورهاي در ح

ساکنان غالباً این . تر برخوردارند یا اصالً برخوردار نیستندکشی و خدمات بهداشتی کماند و از آب لولهغیررسمی شکل گرفته

اي ساخته شده و داراي اي نیستند که از مجراي قانونی و با امکانات حرفهترین خانهترین یا ارزان کوچک حتی تأمینقادر به 

هاي با وجود پیشرفت در عرصهن واقعیت تأسف بار اشاره کرد که ای هب 2، آبرامز1960در اوایل دهه . هیالت اولیه باشدتس

مأمنی ساده که خلوت خصوصی و حفاظت در مقابل طبیعت را مهیا کند، براي اکثریت  تأمینصنعت، آموزش و علوم، هنوز 

برآوردهاي دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد این  در همین راستا  ).1384 پاتر و ایونز،(نیافتنی است جمعیت جهان دست

  .در شهرها را تأیید کرده است سکونتیوضعیت رقت بار 

ها و یا  ها  در زاغهمیلیارد نفر از ساکنین شهر 3یک سوم از ملل متحد  ي اسکان بشر سازمان طبق برآوردهاي برنامه

شرایط ساختاري نابهنجار  ،ناامنی حق تصرف :باشندهاي میویژگی این کنند که حداقل داراي یکی از هایی زندگی می مکان

  . (UN-Habitat, 2005)دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم و تغذیه  و تراکم بیش از حد ،مسکن

هاي درآمد در برنامه کند فراموشی اقشار کمبارتر می را رقتمسکن در جهان تري که وضعیت مسأله مهمدر این میان 

غمامی و (است نیز قابل مشاهده هاي توسعه شهري تهیه شده در ایران در طرح این مسأله به وضوح. است تأمین مسکن

اي هاي مسکن، کراراً و به گونههاي شهري و برنامهها در طرحدرآمد کم"و ). 1384؛ میره، 1384اطهاري، ؛1386،همکاران

غمامی و (ریزي رسمی براي آنها در نظر گرفته نشده است یعنی جایی در برنامه اند؛ور، شهروند به حساب نیامدهآشگفت

ي مسکن در شهرها از اولین مرحله یعنی انتخاب محل سکونت تا انتخاب درآمد براي تهیهاقشار کمبنابراین  ).1386، همکاران

                                                
1- United Nation Commission for Human Settlement 
2 -Abrams 



هاي ارات و وامچنین استفاده از اعتبي مسکن خود، نوع مصالح ساختمانی و کسب مجوز ساخت و ساز و هموسعت و اندازه

  ).1385 ،حاتمی نژاد و همکاران( دولتی با مشکل مواجه هستند

بسیاري از  این مشکل و پیامدهاي آنباشند، نکه تقریباً همه کشورهاي جهان با مسأله مسکن مواجه میای هبا توجه ب

و از این رهگذر زمینه این معضل  به عمل آوردند ثرتر و بیشتري براي حل ؤکشورها را به تکاپو واداشته است تا اقدامات م

ي مختلفی ها سیاستها و برنامه تاکنون بر این اساس. مندي شهروندان از ثمرات زندگی شهري فراهم آیدتري براي بهره مناسب

این  .یی که معموالً برخاسته از شرایط ساختاري حاکم بر زمانه خود استها سیاست .ارائه شده است مسکن براي مشکل

را بسیاري منجر به شکست شده و منابع مالی و زمانی نتج به نتایج مثبت بوده ولی در برخی از موارد گاهی اوقات م ها سیاست

   .به هدر داده است

  اهمیت و ضرورت

تا  75هاي مسکونی شخصی بالغ بر واحد است وگذاري فقرا ترین سرمایهخرید واحد مسکونی نماد بزرگ در عصر حاضر

هد که مبلغ آن به را تشکیل می 1)اقتصادهاي در حال تکوین(درصد ثروت خانوارها در کشورهاي در حال توسعه و گذار  90

خانوارها را هاي ماهیانه  درصد از هزینه 40تا  15افزون بر این مسکن حدود  .رسدسه تا شش برابر درآمد سالیانه خانوارها می

ها را در جهان شامل گذاريدرصد کل سرمایه 35تا  15مسکن  گذاري دردهد و سرمایهدر سراسر جهان به خود اختصاص می

 دهددرصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص می 9هاي مرتبط به آن حدودساخت و ساز مسکن و بخش. شودمی

پرداختن به . ف بسیار شدید استهاي مختلدر کشوري نظیر ایران که نابرابري درآمدي گروه). 1383،جواهري پورو  اطهاري(

هاي درآمدي در ایران در رابطه با نابرابري .شودهاي توسعه ملی محسوب می درآمد از نخستین ضرورتهاي کمهاي گروهاولویت

در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته بسیار که بوده  442/0بر براشاخص نابرابري ضریب جینی در ایران  است که شایان توجه

) درآمد(تر از آن شاخص شکاف درآمدي یا نسبت هزینه  اما مهم. استمتر و تنها از برخی از کشورهاي توسعه یابنده ک) باال(بد 

برابر بوده که حتی از کشورهایی که ضریب  9/18بر  سال بالغ این نسبت در ایران در همان ،ترین استباالترین دهک به پایین

بنابراین ضرورت انجام تحقیق بدین لحاظ نیز کامالً مشهود ). 1384اطهاري،( نیز بیشتر استجینی آنها باالتر از ایران بوده 

  .است

  اهداف

  :اهداف پژوهش حاضر عبارتند از

 در کشورهاي مختلف درآمد کمهاي  ریزي مسکن گروهي برنامهها سیاستبررسی تجارب و  -

 درآمد شهري هاي کم مسکن گروه تأمیني ها سیاستبندي  دسته -

  المللی و کشورهاي مختلف هاي بینجایگاه سیاست ساخت مسکن در سازمان -

  سوابق مطالعاتی پیشینه پژوهش و

از جمله معتبرترین  .هاي چندي وجود داردها و نوشتهمسکن، پژوهش تأمینهاي و برنامه ها سیاستدر رابطه با 

به بحث مسکن ) 1982 و 1978 ،1967(وي در مقاالت متعددي . انجام داده است 2تحقیقات در این زمینه را جان ترنر

بلکه فقط  ؛توانند براي تهیدستان مسکن تهیه کنندها نمی کند و معتقد است که دولت تهیدستان و چگونگی تهیه آن اشاره می

نظامی جامع ) 2009(نین بنروز و دوریت چهم. را در اختیار تهیدستان شهري قرار دهند.. .باید تسهیالتی مانند آب، برق و

  .اندمسکن پیشنهاد نموده تأمینهاي مسکن سفارشی انبوه براي کاهش هزینه تأمینبراي 

                                                
1 - Emerging Countries 
2 -John Turner 



هاي فدرال براي نیازهاي برنامه"در گزارشی تحلیلی با عنوان  نیز )2008(مارگاري اوستین ترنر و توماس کینگسلی 

  .اندهاي کم در آمد در کشور آمریکا پرداختهبه بررسی سیاست مسکن گروه "اولیهسیاست  - درآمد هاي کمسکونتی گروه

مسکن را در سه مرحله به شرح زیر تشریح  تأمینالمللی  ي بینها سیاستتکامل ) 2003(ریچارد هاریس و سینوین گیلز 

سیاست زمین و : 1980تا 1972ل سیاست مسکن اجتماعی؛ مرحله دوم، از سا: 1960تا  1945مرحله اول، از سال : اند کرده

هاي دیگري در این زمینه در کنار این موارد نوشته. سیاست توانمندسازي: تا به حال 1980خدمات و مرحله سوم، از سال 

  .شود وجود دارد که در این مقاله تنها به همین موارد گفته شده اکتفا می

درآمد  هاي کم ریزي مسکن گروهي برنامهها سیاستتجارب و  ررسیب. مورد اشاره قرار گرفت به مواردي که در باالتوجه  با

درآمد در ایران هاي کمریزي مسکن گروهبرنامه تواند راهنمایی در تبیین سیاست و الگوي مناسبمیدر کشورهاي مختلف 

  .باشد

  پژوهشروش 

گونه بوده در این پژوهش نیز بدینآوري اطالعات  جمع .شودمقاله حاضر به لحاظ نوع، از تحقیقات بنیادي محسوب می

هاي مسکن در کشورهاي مختلف و برنامه ها سیاست، منابع مکتوب مورد بررسی قرار گرفته و اسناديکه با استفاده از روش 

درآمد شهري، در هاي کمهاي موجود در زمینه مسکن گروهو دیدگاه ها سیاستپس از استخراج اطالعات، . استخراج شده است

  .توصیفی مورد بررسی و ارائه شده است -بندي و در نهایت با استفاده از روش تحلیلیهاي مختلف دستهگروه

 مبانی نظريها و دیدگاه

-هاي کممسأله مسکن گروهموجود در رابطه با برخورد با  يهاو دیدگاهدر این بخش از مقاله سعی شده به مبانی نظري 

 اه نظري در این رابطه قابل تبیین استکالً چهار دیدگ. شود پرداخته شودو نمایان میکه معموالً در قالب اسکان خودر درآمد

  : باشدمیکه به شرح زیر 

  دیدگاه خنثی و منفعل - الف

این رهیافت که با نگرشی  .انگارند را نادیده میمسکن فقرا در جهان سوم در این نگرش، مسئوالن و مدیران شهري پدیده 

اي گذرا و میرنده  را پدیدهمسأله نابسامانی مسکن فقیران یافته، اي جوامع توسعه تاریخی با مراحل توسعه سازيلیبرالی و تشابه

سازي آن به ساز و کارهاي بازار است و انتظار دارد که با گذر زمان و دست یافتن به ن رهاکند و از این رو خواها تلقی می

سازي تاریخی براي کشورهاي جنوب با توجه به ین نگرش در تشابهخطاي ا. وجود نداشته باشدین معضل توسعه، دیگر ا

ها سال به امید حل خود به ها شهروند طی دهتوجهی به میلیوناستمرار و گسترش این پدیده مشهود است ضمن آنکه بی

  ).1382صرافی، (هاي انسانی مقبول نیست  خودي مسایل، از نظر ارزش

  دیدگاه تخریب و برخورد قهرآمیز )ب

این رهیافت در واقع . مسأله مسکن فقرا داردکن کردن سعی در ریشه است،ولدوزر معروف باین دیدگاه که به دیدگاه 

صورت مسأله را پاك کرده و به جابجایی جغرافیایی مسایل باقی مانده توجه ندارد، هم چنین در رابطه با اهمیت حفظ امید 

هاي مقابله و انفجار را تقویت  راگیر را فشرده و در برابر تهدید جدي آن، انگیزهبراي ساکنان این اجتماعات این رهیافت یأس ف

به ویژه ( درآمد شهريهاي کمگروهمسکن ي  ي دیگري در برخورد با پدیده این شیوه بیش از هر شیوه .)270همان،( کند می

و  رواج یافت 1960و  1950طبق اسناد موجود چنین سیاستی در دهه . در سطح جهان به اجرا گذاشته شده است )هازاغه

تر کرده است زیرا تعداد ناکام بوده بلکه مشکل مسکن را هم وخیم ایشانزدایی نه تنها در بهبود شرایط مسکن  هاي زاغه برنامه

ها به طور  هاي به عمل آمده پیامد این برنامهبر پایه پژوهش. گرفته است هاي فقیر قرارشماري مسکن در دسترس گروهانگشت

روند  هاي دیگر می ها به سراغ بخش شده هاي مسکونی را باعث شده است زیرا خلع ید معمول بدتر شدن شرایط در سایر بخش

 ).1379چیما، (سازند  شان را در جاي دیگري می یا زاغه

 



  دیدگاه بنیادگرا )ج

. هاي اساسی یا تغییر در ساختارهاي جامعه است وم با نگرشی رادیکال و نپذیرفتن قوانین بازي در پی چارهرهیافت س

وضعیت اجتماعات  بهبود هاي خرد قابل اصالح نیستند و در واقع درگیر تصور بر این است تا نظام کالن اصالح نشود نظام

کند و از این رو باز هم  هاي سیاسی تکیه می جتماعی براي جنبشنشده و به سازماندهی ا فقیرنشینهاي ساکن در سکونتگاه

صرافی، (ي جامعه نابود شوند  ها را به حال خود رها کرده تا زمانی که ساز و کارهاي فقرزا و ناعادالنههیافت اول، آنرمانند 

هاي  حلراه کارها وي راه بنیادین در ارائهاز این رو بسیاري از منتقدین این دیدگاه معتقدند که این نگرش دچار ضعف ). 1382

ن که بطور اصولی آنها تنها راه ایموجود بوده و  فقیرنشینهاي ي زندگی وسکونت در سکونتگاهزی و بهساهالزم جهت ساماند

وامع حل مسإله را در تغییر ساختار حاکم بر کار، تولید توزیع و مصرف یعنی ساخت اقتصادي و در نهایت تغییر بنیادین ج

ها  ي گذشت سال این در حالی است که تجربه .کنند هاي مقطعی و موردي را فاقد کارآیی الزم معرفی می بینند و نسخه می

گویی به ختوان پاس ها زمان دارد و طی این مدت نمی دهد که چنین تغییراتی، بر فرض تحقق کامل نیاز به سال نشان می

  ).1382شیخی، (اي مبهم محول کرد  آینده ها را بهمشکالت و مسایل این سکونتگاه

  دیدگاه اصالح طلب) د

براي تأمین (اي را  هاي منطقه رهیافت چهارم که با نگرش اصالح طلب هر چند ضرورت برقراري عدالت اجتماعی و تعادل

حل مشکل از طریق مدت به مدت و میانباور دارد اما براي کوتاه) هاي ناشی از فقر مناطقمسکن همگانی و کاهش مهاجرت

کند و بیش از اصرار بر تغییري ناگهانی در سطح کالن،  هاي موجود در آن کوشش می قبول واقعیت آن در پرداختن به توان

به قیمت  ،هاي ساختاري حل بنابراین طبق این رهیافت نباید پرداختن به راه. داند ساز می تحولی تدریجی در سطح خرد را چاره

  ).1382صرافی، ( موجود در این اجتماعات تمام شود فلت از رنج و فقرغ

  درآمد هاي کممسکن گروه تأمینهاي ترین سیاستمهم

 .پرداختـه شـده اسـت    درآمـد شـهري  هـاي کـم  گـروه مسـکن   تأمیني ها سیاست بنديبه دستهاز مقاله در این قسمت 

 هـا  سیاسـت برخـی از ایـن   . دسـته بررسـی نمـود   چهار توان در می درآمد در جهان راهاي کمي موجود مسکن گروهها سیاست

آنچه مهم است دانستن این نکته . هاي گذشته ابداع شده اندمحصول نقد تجارب گذشته و گروهی دیگر در اثر تغییر در نگرش

  . اند ي زیر هرکدام در زمان خاص و مکانی معین توانایی حل مشکل مسکن و بهبود اوضاع را داشتهها سیاستاست که 

  سیاست ساخت مسکن -

  مالی مسکن تأمینسیاست  -

  سیاست زمین و خدمات  -

  ي منتج از راهبرد توانمند سازيها سیاست -

  .هاي متفاوت پرداخته خواهد شدو جایگاه آن در کشورها و نظام ها سیاستدر ادامه به معرفی این 

  ١سیاست ساخت مسکن

ي هـا  سیاسـت ) 1387اطهاري، (است  امروز جوامع در اجتماعی سیاست دهنده تشکیل لفهؤم 5 از اجتماعی یکی مسکن

 درآمد که با تولید مسکن توسط دولت همراه اسـت، هاي کمپناه براي گروهبه تهیه سرساخت مسکن یا همان مسکن اجتماعی 

نـوع   نزمـین، سـرمایه و تعیـی    تـأمین وظیفـه  . ي دولت حول موضوع عرضه متمرکـز اسـت  ها سیاستدر این روش . گویندمی

در کشورهاي مختلف با توجه بـه سـاختار حکـومتی، قـوانین و مقـرات خاصـی بـراي        . هاستولوژي و مصالح برعهده دولتتکن

در  . )1381صرافی،(ها نیز مطابق این قوانین و مقررات است برگشت سرمایه دولت. از این مساکن وجود دارد نکنندگااستفاده

 .کشورهاي مختلف مورد اشاره قرار گرفته است هاي بین المللی وسازمانبخش زیر جایگاه سیاست ساخت مسکن در 

                                                
1. House Building Policy 



  هاي بین المللی  سازمان

هایی که در آن قیمت مسـکن تمـام شـده، در حـد تـوان       میالدي اجراي پروژه 1970بانک جهانی در دهه : بانک جهانی

، کنتـرل  تمرکز در مدیریت این دستورالعمل منطق درونی). 1375موالزاده، ( خرید فقرا باشد، در دستور کار خود قرار داده بود

  . تر بود، تولید بیشتر و در نتیجه عرضه مسکن  ارزان1از باال به منظور باال رفتن کارایی

  هاي بلوك شرق  کشور

اصرار کمتري برمسئله  1954، متولی امر ساخت مسکن بود اما تا سال 2در شوروي سابق، دولت با نظام متمرکز: شوروي

سازي را  در آن سال به بعد دولت چندین پروژه مسکن. کرد ، وضعیت موجود را ابقا میرغم باال رفتن جمعیت علی. داشتمسکن 

ایـن  . ترین هدف دولت افزایش کمیت مسکن ونـه کیفیـت آن بـود   مهم. نفر اجرا کرد 10000تا  6000با توان جمعیت پذیري 

این اقدام شوروي را بـه بزرگتـرین اسـتفاده کننـده مسـکن صـنعتی       . دندی از قطعات پیش ساخته تشکیل شها تمام ساختمان

  ). 1373موالزاده، (تبدیل کرد 

  هاي فدرال  کشور

در کشـور آمریکـا تـا دهـه     .است اروپا با مقایسه در اجتماعی، مسکن فراگیر نظام یک فاقد آمریکا متحده ایاالت :آمریکا

را  4ي عرضـه مسـکن عمـومی   هـا  سیاسـت قرار داشتند،  3مسکن شهروندان آمریکایی که زیر خط فقر تأمیندولت براي  1980

هاي ساخت و ساز دولتی از یک سو و وجود ذخیره مسکن در بازار از سوي دیگر منجر شده بود کـه   ریخت و پاش. دنبال نمود

به دریافت پـول از دولـت    شهري درآمد کمي ها هگروز از این رو بسیاري ات تمام شده در بازار بیشتر شود، هزینه ساخت از قیم

  .)1373منصور، (تر بودند تا دریافت مسکن  راغب

  کشور هاي دولت رفاه 

دهـد و   قـرار مـی   5هاي محلی مدت در اختیار سازمانین را به صورت وام با اقساط بلنددر سوئد دولت سرمایه و زم :سوئد

مسکن نیز  شهري درآمد کمهاي گروهدهد و از سوي دیگر به  خصوصی قرار می مدیریت محلی این سرمایه را در دسترس بخش

رغم آن که دولت بیشترین  علی. بتوانند این مساکن را اجاره یا تملک نمایند 6تا شهروندان .دهد مدت با یارانه مسکن میوام بلند

  ). 1373اهري، ( دهند گیران محلی به دولت اجازه دخالت نمیگذاري را دارد؛ تصمیمبیشترین سرمایه

  هاي توسعه نیافته  کشور

 در هاي اجتماعی سیاست بلوغ عدم دچار معمول طور به )ایران چون(یافته  توسعه کم یا یابنده توسعه کشورهاي :ایران

میالدي سیاست مسـکن سـازي در پایتخـت      1980دهه  در ایران قبل از.هستند مسکن بخش خصوص به مختلف، يها هزمین

بلکـه   ،مندان نبـود مسکن براي نیاز تأمینهدف اصلی پروژه  .توان به پروژه کوي سیزده آبان اشاره نمودکه می ؛گرددمیدنبال 

قبل از ). 1375اهري، ( توان شمرد ترین دلیل آن اقدام میرا مهم شهري درآمد کمهاي گروهآزاد سازي زمین شهري از تصرف 

  .گرددسازي می خانه در قالب شهرك هاي صنعتی غل در صنعت و کارمندانو پس از آن براي کارگران شا 1980دهه 
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  مسکن  ١مالی تأمیني معطوف به ها سیاست

 ،نیکو سرشت(گیرد مسکن یا بهسازي آن قرار می تأمینها براي اي است که در اختیار خانوادهمالی مسکن سرمایه تأمین

بازار  مؤثررا وارد تقاضاي  شهري درآمد کمزایش توان مالی خانوارهاي طریق افاز ند تا هست در تالش ها سیاستاین  .)1374:20

ي هـا  هگروبه صورت وام در اختیار  عمدتاً آن را کننده سرمایه الزم براي مسکن است، کهتأمیندر این روش دولت تنها . نمایند

-تعیین می ها سیاستهاي هدف ن با توجه به گروهکنندگااستفاده نحوه باز پرداخت وام و شرایط .دهدقرار می شهري درآمد کم

  .گردد

  شورها با ساختار حکومتی فدرالک

 فراهم و تقاضا افزایش براي مالی و سرمایه بازارهاي و مالیات براساس ي مسکن در کشورآمریکا بیشتر ها سیاست :آمریکا

مالی مسـکن را   تأمیني ها سیاستدر آمریکا دولت فدرال لذا  .)1387اطهاري، (کندمی عمل مسکن تولید سرمایه براي آوردن

  . نمایدبراي رفع نیاز شهروندان در سه بعد دنبال می

مسکن را در اختیار خـانوار    تملّکدولت تنها تمام یا بخشی از سرمایه الزم براي   ،در این روش :مستقیم 2دادن یارانه. 1

    .)1373، منصور(باشد  میدهد و انتخاب مسکن بر عهده شهروندان قرار می

هـا از سـوي   شود به کنتـرل اجـاره  که از بعد از جنگ جهانی دوم دنبال می ها سیاستاین  :ي کنترل اجارهها سیاست. 2

دولت معتقد اسـت بـا ایـن    . گرددتر از ارزش بازار تعیین میدر حد توان مردم پایین ها هبراین اساس اجار. دولت انجامیده است

  .  )1373 ،منصور(نماید جر کم در آمد منتقل میأبه مستو سرمایه را از مالک پولدار دریافت کرده از ی کار بخش کوچک

 مانند آن همراه است چون معافیت مالیاتی، وام درازمدت و بیمهبا ابزارهایی هم ها سیاستاین  :انگیزشیي ها سیاست .3

 ،منصور(یابددر بخش مسکن افزایش  خرید یا اجاره ،براي ساخت گذاري عالقه عمومی به سرمایهشود و ازاین طریق کوشش می

1373 .(   

ولـی در بـازار مسـکن     .گـردد  دولت بیشترین هزینه را متحمل می. شودتمامی این سه دسته سیاست با یکدیگر اجرا می

هاي خود قرار  هدف فعالیت دولت فدرال قابل دسترس بودن مسکن براي متقاضیان و سودآور بودن بازار را. دخالت زیادي ندارد

سسـات  ؤهاي انگیزشی بـه صـورت م  ابزار ،ساز و کار شهروندي ،هاي کنترل در قالباي از ابزاردر این میان مجموعه. داده است

 ها و موسسات بیمه و سازمان هاي مردمی دولـت را هاي حامی نظیر شرکتهاي حمایتی در قالب سازمانتجاري و ابزار -مالی

  .)1373منصور (نمایند یاري می کنترل، حمایت و

   فدرالغیر کشور ها با ساختار

 تأمیندولت مرکزي براي . مسکن شهروندان نیازمند است تأمینمسئول ، دولت انگلستان مطابق قانون اساسی :انگلستان

نماید تا دولـت محلـی بتوانـد بـا حمایـت از      وام و کمک بالعوض اعطا می ، 3به دولت محلی شهري درآمد کمهاي گروهمسکن 

مسـکن   تـأمین از مالیات امالك را براي  یقسمت ، دولت محلی .بازار نماید مؤثرآنان را وارد تقاضاي  شهري درآمد کمهاي گروه

  ).1373، موال زاده( نمایدگذاري می هسرمای شهري درآمد کمهاي گروه

وارد کردن آنها در بازار مسکن به تمام اقشار جامعـه   ایش توان متقاضیان وجهت افز 1930از دهه  فرانسه دولت: فرانسه

این یارانـه را بـه سـمت     HLMي ها هدر قالب پروژ 1946از سال . نمایدبراي اجاره یا تملّک واحد مسکونی یارانه پرداخت می

  .)1373 ،موالزاده(یافته استجامعه سوق  درآمد کماقشار متوسط و 
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  هاي دولت رفاه شورک

هـا توسـط احـزاب کـارگري و     ایـن پـروژه   .هاي مسکن این کشور را داردمالی پروژه تأمیندولت سوئد مسئولیت   :سوئد

هـاي قطعـات   در ایـن میـان دولـت بـا ایجـاد کارخانـه      . شـوند هاي قوي که پایه مردمی و شهروندي دارنـد هزینـه مـی   تعاونی

سـازي  مسـکن بستر  تـأمین ساخته، وضع قوانین استاندارد ساخت و اعمال کنترل بـر زمـین بـراي کـارایی بیشـتر نظـام        پیش

  .)1373اهري، (نماید می

  المللی  هاي بین سازمان

-روند تالش. نمایدمالی مسکن را دنبال می تأمیني ها سیاستمیالدي تاکنون  1970بانک جهانی از دهه  :بانک جهانی

   .نگاه جهانی بیانگر سه نوع سیاست با سمت و سوي متفاوت استهاي این ب

  ـ  ،تر با هدف تولید بیشتر و ارزان بانک به عرضه مسکن توجه داشت و 1970در دهه ي بانـک بـه   هـا  هیاران

 .)1375موالزاده، (زمین اختصاص یافته بود  تأمینو  به صورت متمرکز بخش ساخت و ساز

 ها هي بانک از بخش زمین و ساخت و ساز به سمت بنگاها گذاري سرمایهجهت پیشنهادات و  1980دهه  در 

 .)1375موالزاده (مسکن تغییر نمود تأمینسسات مالی ؤو م

 از  .کید داردأگذاري در بخش مسکن ت نیز یکپارچگی سیاست بانک توامان به عرضه و تقاضا و 1990دهه  از

ي بخـش مسـکن بـا دیگـر بخـش هـا تشـویق        هـا  سیاسـت اهنگی ها به اعمال اصـالحات سـازمانی و همـ    این زاویه دولت

 ).1381بانک جهانی، (گردند می

  سازمان ملل متحد 

ي هـا  هگـرو مسـکن   تـأمین در زمینـه   ،1ي هبیتـات ها هبشر در قالب برنام اسکان سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون 

هاي این بخش مالی نیاز تأمینبر  ها سیاستبخش ساخت و ساز در اولویت قرار داشت و ، 1در هبیتات . نمایداقدام می درآمد کم

در هر . داند را با فقر و مسائل توسعه مرتبط می درآمد کمي ها هگروسازمان ملل مشکل مسکن ، 2در برنامه هبیتات. متمرکز بود

هاي مختلف  ز سازمان ملل خواهان هماهنگی بین بخشها مهم قلمداد شده است و نی دو برنامه خودیاري و نقش مردم و تعاونی

مالی مسکن منتشر کـرده   تأمینبا عنوان راهنماي  اي همرکز اسکان بشر نشری). 1376 ،زبردست(گیري شده است  نظام تصمیم

 ي هدف متنوع استها هبر اساس شناسایی گرو است و حول محور سیاست پرداخت وام ،ها سیاستاست که در آن جهت اصلی 

  ).1374، نیکو سرشت( 

٢سیاست زمین و خدمات 
  

ي زیستی، ها ههاي الزم براي مجموعساختگذاري در ساخت و ساز، زیرمین مسکن دولت به جاي سرمایهأدر این روش ت

در . نمایندنماید و افراد خانوار به تدریج اقدام به ساخت و تکمیل واحد مسکونی میسیسات شهري را فراهم میأیعنی زمین و ت

دولـت  . گیـرد شود بلکه به تدریج مسکن و محـیط شـکل مـی   روش گذشته مسکن به یکباره ساخته نمی این روش برخالف دو

در کشـور هـاي در   .)1381صـرافی،  (ند، حمایت نمایدتواي بیشتري میها هکننده مسکن نیست، بنابراین از گرومینسازنده و تأ

-سازند ؛ سیاست زمین و خدمات این راه حل را به صورت عملی ارائه میمی ي خود راحال توسعه مردم به روش تکاملی خانه

  ).1375موالزاده، (نمایدا عمل میهساختقیمت و تدارك زیرسازي ارزاندهد و از طریق اجراي استانداردهاي خانه

  بانک جهانی 

بازگشت سـرمایه و کـاهش   . 2ن تهیه مسک.1( این سیاست را دنبال نمود و سه هدف اصلی  ،1970بانک جهانی در دهه 

 1990تـا   1972هاي بین سال .کردرا دنبال می) ژه به صورت الگویی براي تولید انبوه تکرار پرو. 3ي پرداختی ها هتدریجی یاران

                                                
1. Habitat 
2. Site & service policy 



مـوالزاده،  (به هـدف اول یعنـی تهیـه مسـکن نائـل شـدند       تنها عمدتاً ها سیاستولی این  ،پروژه را اجرا کرد 116بانک جهانی 

1375.(  

  کشور هاي توسعه نیافته 

به بعد با حمایت بانـک جهـانی سیاسـت     1970هایی هستند که از دهه از جمله کشور …سنگال و ،فیلیپین ،آلسالوادور

   .زمین و خدمات را اجرا کردند

 الکویـان، (گـردد  بیـان مـی   ه شـرح ذیـل  نماید که بمحور بررسی می 7خانم الکویان این سیاست زمین و خدمات را در 

1364.(  

طراحی فرایند و مدیریت پـروژه  . 1در شهري درآمد کمي ها هگروشناسایی استطاعت مالی : استطاعت مالی .1

 تـوان  مـی براین اساس دوالگـوي موفـق و نـاموفق    . بازپرداخت آن نقشی اساسی دارد. 3شرایط اعطاي وام و تسهیالت و. 2

یریت محلی در تعیین شرایط پروژه باعث شده است، دهک هاي در کشوري مانند زامبیا استفاده ازنوعی مد .شناسایی نمود

در مقابل در کشوري مانند پرو که شرایط پروژه از باال و به . پایین در آمدي نیز امکان استفاده از تسهیالت را داشته باشند

  . ه باشندتر جامعه امکان دستیابی به منابع و تسهیالت طرح را نداشتاقشار فقیر .شودطور یکسان تعیین می

ي هـا  هگروي مسکن حداقل، بر این پیش فرض استوار است که ها سیاستبخشی از : 1همیاري و خودیاري  .2

هـد، در  دتجـارب مربوطـه نشـان مـی     .در فرایند ساخت و ساز، فعالیت دسته جمعـی و همکـاري دارنـد    شهري درآمد کم

ضوابط و مقرراتی خارج از حد توان ساکنین وضـع   ،استانداردهاریزان، که متخصصین و برنامه ،هایی مانند السالوادورکشور

در مقابل در کشوري مانند فیلیپین که در تنظیم مقررات و . ها مشارکت داشته باشندند در طرحتوان مین ایشاننمایند، می

  . اندها موفق عمل نمودهومی و محلی دیده شده است این طرحاستانداردها، ویژگی ب

و تـدریجی اسـت بـه     اي ههاي زمین و خدمات مرحلفرایند ساخت و ساز در طرح: مسکن اي هتکمیل مرحل .3

در الگوي اول که کشور پرو . شناسایی نمود توان میکه در حد توان ساکنین باشد؛ ولی در عمل دو الگوي متفاوت  اي هگون

اکن و اطمینان از بازگشـت سـرمایه بـراي    نماینده آن دانست، به انجام رسیدن پروژه و تکمیل شدن سریع مس توان میرا 

دادند مسکن تازه خود را با مساکن فرسوده موجـود در بـازار   کاربست این الگو ساکنین ترجیح می با. دولت یک اصل است

جایگزین نمایند و از این طریق به جاي مصرف سرمایه خود براي صاحب مسـکن شـدن، از فرصـت فعلـی بـراي افـزایش       

به  نماید، ساخت مسکن تدریجی است ودر الگوي دوم که کشور فیلیپین آن را دنبال می . سرمایه زندگانی استفاده نمایند

  . افتدموازات بهبود شرایط ساکنین اتفاق می

برخی معتقد هستند براي موفقیت پروژه زمین و خدمات، اسـتاندارد و ضـوابطی خاصـی    : ابط و مقرراتضو .4

غیر قابـل   ناموفق ضوابط و مقرات خشک و دو مدل را شناسایی نمود؛ در مدل توان میها کشوراز بررسی  .نباید وضع شود

دارد  در گونه موفق نوعی سازو کار محلـی وجـود   .تر استشوند ولی استانداردها از نرم کل جامعه پایینانعطاف تنظیم می

  .گرددتقاي ضوابط و مقررات و استانداردها میشود و به تدریج باعث ارکه ابتدا استانداردها در توان مردم بومی تدوین می

ن حـداقل در جهـت ایجـاد در آمـد و اشـتغال را      اندرکاران تهیه مسـک تالش دست: ایجاد درآمد و اشتغال .5

آخرین نظریات پذیرفته شده در این مورد بر این باورند که با استفاده از تدابیر مسکن دار شـدن و  . موفق دانست توان مین

این مشکل را حل کرد؛ بلکه به دستگاه و نظام حمـایتی دیگـري نیـاز اسـت کـه       توان میفعالیت مسئوالن مربوط به آن ن

  .را از حاشیه قدرت اقتصادي به متن کشاند شهري درآمد کمي ها هوگر

نمایدو میـزان آن شاخصـی   ي پروژه، گسترش آن را تضمین میها هباز پرداخت هزین: ها هباز پرداخت هزین .6

در الگـوي اول دوحالـت وجـوددارد،    . دو الگو را شناسـایی نمـود   توان میدر این تجارب  .براي ارزیابی موفقیت پروژه است

 واقعـی  شـهري  درآمـد  کـم ي هـا  هگـرو شـود کـه   م میتنظی اي هدرحالت نخستین از همان ابتدا شرایط باز پرداخت به گون

                                                
1. Self Help 



آنـان دریافـت    را از هـا  ههزین توان میاجراي پروژه، ن در حالت دیگر پس از. ند امکانات و تسهیالت را جذب نمایندتوان مین

در طـوالنی  . گردد به صورت اجاره از ساکنین دریافت می ها ههزین، بردن از نوعی مدیریت محلی در الگوي دوم با بهره. کرد

  .را دریافت کرد ها ههزین توان میبا اتخاذ تصمیماتی منعطف  مدت و

توســعه   .7

در شرایطی که از . چار افت و خیز بوده استدر تمامی تجارب مطالعه شده، مشارکت محلی اجتماعات د: اجتماعات محلی

هـاي  سـازمان . پروژه احساس تعلق داشـتند رفته است و افراد به کارها هماهنگ پیش مشارکت واقعی استفاده شده است؛

ي در سطح پایین ادارات بایکـدیگر بـه صـورت    ها هرد. اندهاي سیاسی شدهمحلی منجر به افزایش همکاري و کاهش تنش

ي مدیریت عمران محلی باالست؛ اما در مقابل به بسـیاري از نهادهـا و   ها هالبته در این الگو هزین. کردندمیهماهنگ عمل 

در شرایطی که مشارکت، شکل شعاري داشته اسـت؛ افـراد خـود را ملـزم بـه      . هاي دیگر نظیر پلیس نیازي نیستسازمان

آمیز اسـت و  اعتراضات خشونت. و تنظیم وظایف نیاز است دانند و به نوعی قدرت و نهاد متمرکز براي تقسیمهمکاري نمی

  .شان محروم هستند، از این وضیت ناالنندگیري براي سرنوشتافرادي که از حق تصمیم

  سازي توانمند

 .هاي موجود در پیش گرفته شـد محیط 2به همراه ارتقا یا بهسازي 1سازيمیالدي راهبرد توانمند 1980از نیمه دوم دهه 

-عی در قالب مدیریت محلی توصیه میبا استفاده از یک مهندسی اجتما را سازي براي توسعهظرفیتي ها سیاست ،داین راهبر

سازي نهادینـه شـده بهتـرین وسـایل     ، مشارکت فراگیر و فعال و ظرفیت، یادگیري اجتماعیحکومت داري خوب شهري. نماید

   .)1381 ،صرافی(این فرایند نوین دانسته شده است اندازياهبراي ر

راهبرد توانمندسازي بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع و تمامی عوامـل بـراي ایجـاد مسـکن و بهبـودي در شـرایط       

هـا و  دهد که شرایط خانه و محل زندگی خود را با توجه به اولویـت  زندگی جوامع فقیر تأکید دارد و به مردم این فرصت را می

و دولـت متعهـد    هسـتند  الصه در روش توانمندسازي مرکـز توجـه، سـاکنان شـهر و مـردم     بطور خ. نیازهایشان بهبود بخشند

، رهیافت نـوینی بـراي   با توانمندسازي اجتماعات محلی همراهبهسازي شهري . کند فراهمگردد تسهیالت الزم را براي آنان  می

داند بلکه مهندسی اجتمـاعی   گشا نمیساختمان و تزریق منابع مالی صرف را ره یمهندسحل مسأله فقر شهري است که دیگر 

، 1382هادیزاده، (ساکنان مورد نظر است فعال  هاي غیر دولتی و محلی و مشارکتبا حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمان

37.(  

  هاي جهانیسازمان

. نمایـد معرفی میخانمان سر پناه براي افراد بی تأمینرا سال  میالدي1986سازمان ملل متحد سال  :سازمان ملل متحد

زیـر  ي ها سیاستاین راهبرد  .با رویکرد توانمند سازي تدوین شد م 2000سر پناه تا سال  تأمیندر همین سال راهبرد جهانی 

  :)1383، جواهري پور و داور پناه(نمودرا دنبال می

  مالی مسکن به همراه ظرفیت سازي تأمینسیاست 

 کید بر  مشارکت بخش خصوصی و عمومی أبهبود مدیریت شهري با ت 

 سر پناه به همراه حقوق و مزایاي اجتماعی  تأمین 

 ،بهبود وضعیت سکونت محالت فقیر نشین توسعه منابع انسـانی  ،21در اجالس جهانی سران در منشور  ،1992در سال 

 تـأمین بحـث   2در هبیتـات   1992در سـال   .شـود زدایی و تفویض اختیارات به مقامات محلی توصیه میتمرکز ،سازيظرفیت

نشسـت بلوهوریزونتـه و    ،1995این ادبیات در بیانیه کپنهـاك  . مطرح گردید درآمد کمبراي اقشار  امنیت حق سکونت خصوصاً

  ).1383 ،جواهري پور و داور پناه(بیانیه رسیف دنبال شد 

                                                
1. Enabling 
2. Upgrading 



 ،5نیویورك بـا عنـوان اسـتانبول بـه اضـافه       میالدي در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در شهر 2001در سال 

  ).   1383 ،جواهري پور و داور پناه(ر مطرح شد ینکات ز

 محرومیـت زنـان و    ،نمـانی، بیکـاري  خابی ،ضرورت پرداختن به موضوع فقر شهري ،افزایش آگاهی عمومی

  کودکان 

  ریزي یش به رویکردهاي هماهنگ و مشارکتی در برنامهپتوجه بیش از 

شـهري و   درآمـد  کـم ي هـا  همسکن گـرو  تأمینقسمت باتوجه به جایگاه کمیسیون اسکان بشر و بانک جهانی در در این 

مـورد  ) 1(بسیار اجمالی در جدول شـماره   ي این دو نهاد به صورتها سیاست، مسکن ایشان تأمیني ها سیاستتکمیل مبحث 

  .اشاره قرار گرفته است

  

  هاي کمیسیون اسکان بشر و بانک جهانیسال گذشته بر اساس دیدگاه25مین سرپناه و خدمات در أهاي تسیاست - 1جدول 

مراحل و مدیریت تحوالت جهانی 

  تامین سرپناه و توسعه شهري
  ها سیاستراهبردها و   و مفاهیم جدید ها هطرح دیدگا

مورد  گزارش هاي

  استناد

  1970تا  1960ي ها هده

و   آغاز فعالیت هاي آزاد سازي(

تعدیل اقتصادي سیاست  ،خصوصی سازي

(  

شروع بحران دردولت هاي رفاه 

 ،ي سرریز رشدها هنقد نظری ،کشورهاي صنعتی

هدایت منابع محدود به سوي اقتصاد مولد و 

ي ها هنگرش به مسکن به مثابه هزین

  )اتاتیزم(مقابله با دولت مداري ،اجتماعی

د بر ساخت وسازهاي تاکی

ي ها همجموع(مستقیم دولت 

تخریب و  ،)تولید انبوه - آپارتمانی

  ي غیررسمیها هپاکسازي سکونتگا

  

نخستین اجالس سازمان   - 1976

  ، هبیتات یکها هملل درباره سکونتگا

تاسیس مرکز سازمان ملل  1977

  )Habitat(براي اسکان بشر 

United Nation Center for 
Human Settlement 

 حل مشکل تامین مسکن و سر پناه در

تامین نیازهاي  ،بازتوزیع رشد، مقیاس جهانی

  پایه

)  80ه دهتا اواسط  70ه هاواسط د( 

حمایت دولتی از مالکیت خودیار و مبتنی بر 

  اي هطرح هاي مرحل

به رسمیت شناختن بخش غیر 

ي ها هرسمی، بهبود وضعیت سکونتگا

  مبتنی بر تصرف عدوانی

طرح هاي تامین زمین و 

  خدمات

 زمین و مسکناعطاي یارانه به 

کانادا ( بیانیه ونکور

 (1976  

سال جهانی تامین سرپناه  ،1987

)IYSH(  

International Year of 
Shelter for The Homeless 

برگزاري روز جهانی اسکان در هفته 

  اول هر اکتبر و  دستور کار جدید ساالنه
  

هاي منتشر بیانیه

به  2001 تا1987شده از 

  جهانی اسکان اسبت روزنم

برنامه راهبرد جهانی تامین  1988

  2000سرپناه تا سال 

Global Shelter 
strategy(GSS) 

تاکید براتخاذ سیاست توسعه شهري 

ودر صورت تداوم خالء سیاست گزاري 

  :مشکالت زیر فزونی خواهند یافت 

افزایش توسعه شهري و گسترش 

افزایش تقاضا براي خدمات و مسکن و ،کالبدي

ادامه  ،یه گذاري الزمکاهش منابع سرما

رکود اقتصادي  ،شهري -مهاجرت هاي روستا

  شهرها و عدم نوسازي بخش روستایی

فراخوان براي مشارکت جامعه 

جهانی و حکومت هاي محلی براي 

  تدوین دستور کار جدید براي سکونتگاه

A New Agenda for 
Human Settlement 

رویکرد توانمندسازي و مدیریت 

دولت به مثابه  نقش، شهري کارآمد

برنامه ریزي  ،ه تسهیالتفراهم آورند

  ، مرکزیت زداییمشارکتی

Global Shelter 
Strategy,1988 

اجالس سران کشورهاي  ،1992

  )برزیل ( جهان در ریو دوژانیرو 

  Earth Summit  نشست زمین

ضرورت مبارزه با فقر براي نیل به 

 ،ها هتوسعه پایدار، توسعه پایدار سکونتگا

  توسعه منابع انسانی

توسعه منابع  ظرفیت سازي

تفویض اختیار به مقامات  ،انسانی

  محلی توسعه شهري

Rio 
Declaration (1992) 

Agenda 21 

، گردهمایی جهانی درباره 1995

  فقر شهري در شهر رسیف برزیل

مبارزه با فقر شهري و چالش شهرهاي 

  غیر رسمی

ارائه راهکارهاي جدید به 

  هبیتات دو

Recife 
Declaration 

1995 

 :برگزاري سمینار جهانی ،1995

و ساماندهی  ،چالش شهرهاي غیر رسمی

مبارزه با فقر شهري و چالش شهرهاي 

  غیر رسمی

نقش محوري شهرها،تدوین 

ي ها ه،دسترسی گرواست شهريسی

  بیانیه بلوهوریزونته

Belohorizonte 
Declaration 



  1383اطهاري و جواهري پور،: منبع

  

  بندي و نتیجه گیريجمع

دهد که تقریباً هیچ کشوري مدعی حل مشکالت مسکن در   اجمالی بر شرایط مسکن در جوامع مختلف نشان میمرور 

مسایل برخی از کشورها از نوع کمی بوده که ناشی از کمبودهاي موجود مسکن، رشد جمعیت، مهاجرت و . جامعه خود نیست

در مقابل، مسایل مسکن در کشورهاي توسعه . شود می تنگناهاي اقتصادي است و عمدتاً کشورهاي در حال توسعه را شامل

ي ها همسکن گرو تأمینمشکل به عبارت دیگر،  .یافته بیشتر و از نوع کیفی و نیز تغییر ساختارهاي جمعیتی و اجتماعی است

یز قابل سیاسی متفاوت ن -شهري مربوط به یک کشور خاص نیست و در تمامی کشورهاي دنیا با نظام هاي اقتصادي درآمد کم

ي ها همسکن گرو تأمینلیکن هر کشوري با توجه به شرایط ساختاري حاکم بر خود سیاست متفاوتی را براي . مشاهده است

 تأمیني ها هو برنام ها ه، دیدگاها سیاستپژوهش و بررسی تجارب موجود در زمینه یقیناً  .شهري در پی گرفته است درآمد کم

ي ها هگذاران مسکن در ایران را به منظور ارائه برنام ریزان و سیاست برنامه دتوان میجهان، در  شهري درآمد کمي ها هگرومسکن 

  .مطلوب و مناسب یاري رساند

نحوه تصرف زمین در شهر بلوهوریزنتو 

  تدارك براي برگزاري هبیتات دو  برزیل

زمین،حقوق زنان  به درآمد کم

  ،مشارکت افراد محلیسرپرست خانوار

,1995 

دومین کنفرانس سازمان  ،1996

  )هبیتات دو ( ها هملل درباره سکونتگا

City Summit 

  سرپناه مناسب براي همه

Adequate Shelter for All 
  ها هتوسعه پایدار سکونتگا

Sustainable Human 
Settlement Development 

  مبارزه با فقر و تبعیض

تاکید بر نقش  شهرها به مثابه موتور 

 توسعه اقتصادي

در ( امنیت نحوه سکونت 

  )ي غیررسمی ها هسکونتگا

Security of Tenure 
  حاکمیت شهري مطلوب

نظام جامعه مدیریت شهري (

  )مطلوب

Good Urban 
Governance 

انتقال  ،سازي بازارتوانمند 

  مشارکت اجتماعیو  تجربه و فناوري 

Istanbul 
Declaration,1996 

Habitat 
Agenda,1996 

Global Report 
on Human 

Settlement1996 
هاي مسکن سیاست

 دیدجدر آستانه هزاره 

  .، هبیتات1997

، کنفرانس جهانی فلورانس 1997

و  "روند رو به گسترش فقر شهري "

  ایفاپتاسیس 

International Forum for 
Urban Poverty(IFUP) 

 Inclusive Cities شهرهاي فراگیر 

 Social یکپارچگی اجتماعی 

Inclusion 
تاکید بر فناوري اطالعات و ارتباطات 

)ICT(  

ي ها همشارکت و همکاري گرو

  شهري در فرایند بهسازي، درآمد کم

  حاکمیت شهري مطلوب

  

انتشار سند  ،، بانک جهانی1998

  "راهبرد کاهش فقر  "

Poverty Reduction 
strategy paper(PRSP) 

 ،ي تعدیل اقتصاديها سیاستنقد 

  شهرهاي بدون محالت فقیرنشین

Cities Without Slums 
راهبرد مشارکتی کاهش فقر درمقیاس 

 ملی

رویکرد جامع توسعه پایدار، 

ها در  درآمد کمامنیت نحوه سکونت  

  سکونتگاههاي غیررسمی

  راهبرد توسعه شهري

City Development 
Strategy 

Poverty 
Reduction strategy 

papers 
(PRSP), 

World Bank, 1998. 
نقش دولت در 

بانک  ،جهان در حال تحول

  جهانی

، برنامه مشترك هبیتات و 1999

ائتالف  "بانک جهانی براي کاهش فقر 

  "شهرها 

Cities Alliance 

  شهرهاي فراگیر و مولد

Inclusive cities productive 
cities 

 ،افزایش ظرفیت مدیریت شهري

  مشارکت اجتماعی شهروندان

  

 

استانبول  ،اجالس نیویورك ،2001

  بازبینی دستاوردهاي هبیتات دو ،5+

  :روز جهانی اسکان ،2002

 همکاري شهرها با یکدیگر

و ضرورت  ها هتوسعه پایدار سکونتگا

  همکاري جهانی

حمایت از مکانیزم هاي پس 

تامین مالی و  ،انداز در بخش غیررسمی

همکاري جهانی براي  ،اعتبار خرد

  اجراي دستورکار هبیتات

  :بیانیه هزاره جدید

Sustainable 
Settlement 

Development,2001 



 تأمینسیاست  -2سیاست ساخت مسکن  -1(در چهار گروه  درآمد کمي ها هگرو مسکن تأمیني ها سیاستبه طور کلی 

گیرد که در این مقاله به طور  قرار می) منتج از راهبرد توانمندسازيي ها سیاست -4سیاست زمین و خدمات  -3مالی مسکن 

مسکن در سه کشور کره جنوبی، ترکیه و  تأمیني ها سیاستهمچنین . اجمالی و در کشورهاي مختلف مورد بحث واقع شد

در  .ورد اشاره قرار گرفتم) رانای هاقتصادي تقریباً مشاب -به عنوان کشورهاي در حال توسعه و داراي شرایط اجتماعی(مالزي 

یابی براي حل مشکل مسکن، از بین سه  توان شناسائی کرد که در گزینه ، الگوهائی را میمسکن تأمین تجارب جهانی بررسی

گذاري و عمل نمودند، ولی، در نهایت، به  اند و بر مبناي آن قانون  تقاضا و نیاز، یک یا دو عنوان را انتخاب کردهعرضه،  عنوان

  .توان بهترین نمونه در این زمینه دانست تجارب کشورهاي بلوك شرق را می. موردنظر خود دست نیافتند اهداف

گذار در پی  توان دریافت که قانون وضوح می ها و اعداد و ارقام، به در بازخوانی تجارب موفق، از خالل قوانین، شاخص

نیست که از بین بازار یا دولت یکی را بر دیگري برتري دهد، و مترصد این   یافتن پاسخی، براي سؤال کهن بخش مسکن نبوده

هاي خاص محلی تغییر دهد و آن را  بلکه تالش نموده است؛ این سؤال را مطابق با ساختار نظام مدیریت سرزمینی و ویژگی

هاي بخشی و  نگاهگذاري و انتخاب ابزار مناسب،  تجربه مسکن در این کشورها مبین آن است که در سیاست. دار نماید جهت

مندي   هاي ایجاد شده در بازار توانمندان به نفع بهبود شرایط براي بهره اند تا فرصت فضائی، تؤامان با یکدیگر عمل نموده

   .یابی شود ناتوانان از مسکن جهت

، هاجرا شددر اکثر کشورها  1970که قبل از دهه  درآمد کمي ها همسکن گرو تأمیني عمده ها هبرنام به طور اجمالی

بر پایه این فرضیه  ها هاین برنام. ه استسازي بود هاي خانه قیمت و اعطاي وام ي ارزانها هعبارت از نوسازي شهري، ایجاد خان

در این راستا تأمین سرمایه کافی . که اگر به اندازه کافی واحد مسکونی ایجاد شود، مسئله مسکن حل خواهد شد استاستوار 

تر و طراحی نوین   ي ساخت، یافتن مصالح ساختمانی با کیفیت بهتر و قیمت مناسبها هستفاده از شیوا  براي ایجاد مسکن،

نیازها براي موفقیت این راه  از جمله پیش. اند هاي عمده مسکن بوده تر از فضا از جمله راه حل مسکن به منظور استفاده مطلوب

ونی مسکن، کنترل مهاجرت و احاطه بر جابجایی جمعیت و توانایی قاناربرد زمین، جلوگیري از تصرف غیرها نظارت بر ک حل

شد و در سامان دادن این  ینی و قابل کنترل شناخته میبسازي، فعالیت منطقی قابل پیشخانه. تانداردهاي ساختمانی بودنداس

شود که چگونه  شاهده میوضوح مه ببا این وجود در حال حاضر،  .شد ها مدیریت کارا و مؤثر عامل مهم محسوب می فعالیت

نامعین مسکن دولتی به تدریج ابتدا به سوي سیاست مسکن خودیاري و ي ها هفیزیکی و شیو يها هکانون توجهات از برنام

به مثابه یک بنگاه اقتصادي بزرگ  ،همچنین دولت .ستسازي گرایش پیدا کرده امندسپس به طرف سیاست مسکن توان

بلکه دولت بایستی با تنظیم بازار، تشویق و نظارت . شهري را حل نماید درآمد کمي ها هگرو د به تنهایی مشکل مسکنتوان مین

رسد می به نظربنابراین   .کننده و حمایتی در این زمینه داشته باشد هاي بخش خصوصی نقش تسهیل مستمر بر فعالیت

شفافیت این بخش به . ریزي است ه برنامهبیش از هرچیز مرهون رعایت اصول اولی کشورهاي مختلف؛بخش مسکن در  موفقیت

ریزان و  به همراه آمار واقعی و کارآمد و در دسترس باعث شده تا هم برنامه ها،هاي اقتصادي در این کشور مانند دیگر فعالیت

   .ي مناسب و مطمئنی را براي اجرا پیش رو داشته باشندها هاندرکاران فعال در بخش مسکن همواره گزین هم دست

  راهکارها و پیشنهادها

شود که  به نکاتی اشاره میمسکن نیازمندان،  تأمینباتوجه به بررسی تجارب کشورهاي مختلف در در پایان این مقاله، 

در ایران فراهم  شهري درآمد کمي ها هگرومسکن  تأمینگذاري  و سیاست ریزي برنامه زمینه مناسبی براي توجه به آنها،

  .آورد می

 اي و محلی منطقه ،هاي کالن ملی ریزي درآمد در برنامه قشار کمدرنظر گرفتن ا 

 ي درآمديها هي درآمد و امکانات بین فضاهاي زیستی و مسکونی و گروتوزیع عادالنه 

  شهري درآمد کمي ها همسکن گرو تأمینتهیه و تدوین طرح جامع 

  ها ویژه شهرداريشهروند دانستن جمعیت ساکن در مساکن خودرو از سوي نهادهاي شهري به 

 اي و قابل خرید افزایش قدرت انتخاب خانوارها از طریق ساخت مسکن جدید اجاره 



  درآمد کاهش هزینه اجاره و تملک خانه براي خانوارهاي کمتالش براي 

 در مناطق شهري بویژه مناطق داراي تقاضاي باالي اسکان افزایش عرضه زمین 

 قیم و غیرمستقیم ي مستها هایجاد بانک اطالعاتی از یاران 

  انجمن محلیو فعال نمودن تشکیل(CBO)1 دولتییا غیر (NGO)2  بخش مسکندر 

 درآمد کمهاي  پذیري گروهسازي و بانکتوانمند 

  صندوق اعتباري ملی و محلی: هادرآمد کمبرپایی نظام مدیریت مالی مسکن 

 ها همنابع مالی براي یاران تأمینو  ها هبرپایی نظام مالیاتی در حمایت از هدفمند شدن یاران 

 هزینه ي کوچک، مستحکم و کمها هتشویق انبوه سازها به ساخت خان 

 شهري درآمد کمي ها هگرومدیریت بحران مسکن هاي ملی براي  به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندي 

 افزایش بودجه ساخت مسکن و تسهیل مقررات ساخت و تحویل مسکن 

 سوداگري زمینبازي و  جلوگیري از بورس 

  زمین وري  بهره( تراکمی مناسب يها سیاستاتخاذ( 

 درآمد کمي ها هعرضه به گرو براي بال استفاده دولتی هايزمین از استفاده 

  ي حمایتی وزارت رفاه، وزارت مسکن و ها هو برنام ها هي مسکن، یارانها هو هماهنگی بین برنامتلفیق

 .ربط نهادهاي ذي

 ي ها هاي و حمایتی به گسترش چتر پوشش آنها جهت تسهیل هدفمندسازي یاران الزام نهادهاي بیمه

 مسکن 

 آن شرایط و هاوام کردن منعطف 

 ترمیم و ساخت و خرید به مسکن بخش هايوام مناسب بنديسهمیه 

 واحدهاي مالکان براي خانوارها، درآمدي توان با متناسب بهره کم و بلندمدت ویژه اعتبارات و وام اعطاء 

 مسکونی واحدهاي بهسازي جهت مسکونی

 فرسوده هاي بافت نوسازي تشویقی ضوابط تهیه طرح 

 درآمد کمي ها هتوسعه رویکردهاي مشارکتی در ساماندهی مسکن گرو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1. Community based organization 
2. Non governmental organization 



  منابع  

 .1/4/86روزنامه سرمایه مورخ  ،هاي بازار مسکن در ترکیهوضعیت و سیاست .)1386(. م، آذري نیا -

ي توسـعه مسـکن در   ها سیاستاجتماعی، ارائه شده در سیزدهمین همایش  مسکن شناسی گونه .)1387( .كاطهاري،  -

 .ایران؛ وزارت مسکن و شهرسازي

ها؛ وزارت مسکن و شهرسازي، درآمد کمطرح پژوهشی نظام مالی تامین مسکن  ).1383(.، مو جواهري پور .، كاطهاري -

 .سازمان ملی زمین و مسکن، تهران

انتشارات دانشـگاه  : تهران، 18شماره  ،فقر سیاست اجتماعی؛ رفاه اجتماعی: فقر مسکن در ایران  .)1384( .ك اطهاري، -

  .علوم بهزیستی و توانبخشی

ي قابل بررسی با شرایط ایران، مجموعـه مقـاالت   ها ههاي دیگر جنبکشور تجربه مسکن اجتماعی در. )1373( .ز ،اهري -

  .وزارت مسکن و شهرسازي: تهران ،، انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن2جلد  ،ایران سمینار توسعه مسکن در

 .سازمان ملی زمین و مسکن :تهران ؛تجارب کشورهاي مختلف در تأمین مسکن ).1375( .، شو امینی جدید .ز ،اهري -

  ،1993ي بانک جهانی در خصوص توانمند سازي بازار مسکن ها سیاست ؛)1381( .بانک جهانی -

 سازمان: تهران ،شهر در جهان در حال توسعه؛ ترجمه کیومرث ایراندوست و همکاران .)1384( .ا ،ب و سلی لوید.پاتر، ر -

 .هاي کشورها و دهیاريشهرداري

شماره  ،سال سوم ،،هفت شهرشهري درآمد کمي ناپایدار اقشار ها هگاسکونت .)1381( .، بداور پناه ،.م ،جواهري پور -

  . انتشارات شرکت عمران و بهسازي شهري ایران: تهران ،هشتم

 ،ي پرویز زاهدي ترجمه ،ها در کشورهاي در حال توسعهها و نوآوري، خط مشیمدیریت شهر .)1379( .ش ،جی ،چیما -

 .شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري: تهران

حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در تهران، تغییر فرصت هاي ادغام اجتماعی ؛ مجموعه مقاالت  .)1382( .ا ،خاتم -

 انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  :تهرانجلد اول ؛ ، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی

: ن؛ نمونه مورديهاي مسکن غیررسمی در ایرا بررسی شاخص .)1384( .، ممیره .، فسیف الدینی .حاتمی نژاد، ح -

  .موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران، 58هاي جغرافیایی، شماره ي شیخ آباد قم، مجله پژوهش محله

انتشارات سازمان : تهران، هابیتات یک و دوي مسکن؛ در کنفرانس اسکان بشر ها سیاستمقایسه  .)1376( .ا، زبردست -

  .، وزارت مسکن و شهرسازيملی زمین و مسکن

 . ، گروه شهرسازي؛ مقطع کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه تهرانریزي مسکنجزوه درس برنامه .).1378( .م .م عزیزي، -

انتشارات مرکز مطالعات و : تهرانمدیریت یکپارچه و حل مسأله اسکان غیررسمی؛  .)1386( همکاران و .، مغمامی -

 .تحقیقات شهرسازي و معماري ایران

   .دانشگاه تهران: تهران، حبیبیسیدمحسن ترجمه شهرسازي تخیالت واقعیات،  .)1375( .ف ،شواي -

پیرامون کالن شهرهاي ایران  گاه، گذار از حاشیه نشینی به الگویی از سکونتهاي خودروگاهسکونت .)1382( .شیخی، م -
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Abstract  

Housing providing for urban low income groups is an important challenge against sustainable 

development. All countries of the word have Housing problems and almost all the countries 

encountered with serious problems in this context. Thus from decades ago, various housing policies 

have been presented and performed for solving this difficulty.  According to the significant study of 

global experiences as guidance recourse for managers, planners and policy makers in Iran, this paper 

is going to investigate housing policies of urban low income groups in variety countries. The method 

of this research is Analytical-descriptive method, and compilation method was library research. The 

result of this paper shows that housing policies of low income groups entirely involve four set: 1. 

Social Housing policy 2.  Policy of financial providing for housing 3. Site and service policy 4. 

Enabling Policy. Historical changes of housing policies show that primary physical approaches and 

social housing have evolutes to self-help housing and Enabling approach. Also, it seems that most 

important causes of successful policies are: effected from primary Principles of planning. 

Transparency of this sector like other economical actions with clearly, realism and available statistics 

is caused that planners and active practitioners always have suitable selections for implementation.   

Key words: Policy of Housing provision, policy of Housing built, Site and Service policy, 

Enabling, Low income groups. 


