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  ﴾ديپلماسي شهرها﴿

  

  مقدمه

 سال گذشته كه با سرنگوني ۵۰در شهرها تغييرات سريع 

 در فناوري عميقهاي  دنبال حصول پيشرفته  و بمكمونيس

ابعاد و  نوع ،ارتباطات و حمل و نقل به اوج خود رسيد

   .ساختون گرگارتباطات جهان را د

  

 يا شهرهاي براي  كه به صورت تهديد،سازي عصر جهانيغاز آبا 

ي نويني در سياست و ها  راه،يابد  نمود ميها آنطلبي  رقابت

 ، مقارن با اين دوره.ه استشوده شدگ المللي بيناقتصاد 

 جاي خود را به ي اقتدار دولته وتر شد  ملي ضعيفهاي دولت

 شكسته  و مرزها در همهند مليتي دادچي حكومتي ها سازمان

 درصد جمعيت ۸۰ تا ۷۵ ، مهاجرتعلتبه . ه استشد

 ، تجاري، مراكز فعال اقتصادييعني شهرهادر  كشورهاي پيشرفته

  .اند تمركز يافتهي و اجتماعي گفرهن

  

 ديپلماسي شهرها

عصر . دارد بردررا  عميقي شهرها مفهوم  ديپلماسياصليايده 

 "محلي عمل ،يتفكر جهان"دهد كه مفهوم  مي نشان ،سازي جهاني

 راهكاري است كه بايد براي دستيابي به نبوده وعار شصرفا يك 

دغدغه امروز به اجرا پر در دنياي ساالري مردم صلح و ،اميد

اسي شهرها حاكي از ملپديمفهوم تصور جديد درباره  .يدآدر

 . محلي دارندأ منشجهانيهاي  الشچنست كه امروزه مهمترين آ

اي  ههاي محلي و منطق ان كشمكش نخستين قرباني،شهروندان

 تجاوز به ،بالياي طبيعي ، تروريسم،ون خشونتچهايي  ديدهپ

 ،حقوق بشر و كرامت انساني و تهديدهاي جديد نسبت به صلح

  .ايداري و موفقيت در جهان هستندپ ،امنيت

  

ن آوسيله ه ناتي در اختيار دارند تا بروزه شهروندان ابزار و امكاما

يه جهاني به مشاركت پاي محلي را بر يك ها حل  راه وها هايد

شهرهاي جهان با فهرست طويلي از تهديدهاي مشترك . ارندگذب

دنبال يافتن ه دهد ملل فقير و ثروتمند بايد ب ميمواجهند كه نشان 

. هاي مشترك باشند حل هاي مشترك براي دستيابي به راه زمينه

ي مشترك ها ه يافتن همين زمين،جديد شهرهاو  المللي بيننقش 

 ،ن و ايجاد همكاريالي ميان شهرها و شهروندپبراي ساختن 

والن محلي ئمس. ي و تفاهمي دوجانبه استگ همبست،اتحاد

 ١»مردم« مفهومدار ايفاي اين نقش هستند زيرا   عهده،شهرها

در  كه ٢»ندشهرو«  مفهومشته خود را از دست داده و باگذ معني

 ،قرار دارد المللي بين و اي هق منط،ي محليها مركز توجه سياست

  . زين شده استگجاي

  

   و پيشرفت  يكي از عوامل كليدي در موفقيت،رهبري قدرتمند

 به ويژه در هدايت نقش رهبري .ابتدايي ديپلماسي شهرهاست

براي نيل به و بانك جهاني  Glocal٣ديوان ميان  ها همكاري

 و ابتكارات ها فعاليترهبري  و همچنين اهداف ديپلماسي شهرها

صورت  GLOCALIZATION مشتركي كه براي ارتقاي

  .تر است ، پررنگيردذپ مي

   

 Glocalمؤسسه ديپلماسي شهرها و 

بار نشستي  مي شهرداران جهان هر دو سال يكئكنفرانس دا

، اريسپ در ۲۰۰۰اولين نشست در مارس . شامل تمام اعضا دارد

تامبر پست در س سومين نش، در آتن۲۰۰۲تامبر پنشست دوم در س

و چهارمين نشست در سپتامبر برگزار شده   در مسكو۲۰۰۴

 شهردار شركت كننده در ۲۹. خواهد بود در استانبول ۲۰۰۶

 پنجمنشور آتن را در حضور نمايندگان ، ۲۰۰۲تامبر پكنفرانس س

 ، يونسكو، و جهاني مانند سازمان ملل متحداي هقطسازمان من

هاي   شبكه سازمانيك وپ الميالملل بين كميته ،اپشوراي ارو

 تصميمات كنفرانس را ها نآ امضا كردند و همگي خصوصي

  .تصويب نمودند

  

 در كنفرانس آتن در حاضر  توسط شهردارانديپلماسي شهرها 

مان ملل ز دبير كل سا،كوفي عنان. تصويب شد ۲۰۰۲تامبر پس

                                                 
1 "people" 
2 "citizen" 
3 think global, act local 

)۱۰(  

 آشنايي با مديريت شهري

)تجارب جهاني (  
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هاي  از تالش: "كند مي بيان ي خود صريحاًها ه نوشتر د،متحد

يعي كه براي تبديل ديپلماسي شهرها به ابزاري ثابت براي وس

اين  ."كنيم مي حمايت ،يردپذ ميدستيابي به صلح صورت 

ن شهرداران آبق طيرفته است كه بر پذنيز انس منشور آتن را رفنك

. بنيان نهند را ها  همكاريي ازايدارپينده جهان بايد شبكه آ

 نتايج زا " Glocalسي شهرها والمپدي"سسه جهاني ؤسيس مأت

 سي شهرها والمپدي"سسه جهاني ؤم. اين كنفرانس است

Glocal" ديپلماسي ":  واحدشعاريا  خصوصي است بيسازمان

هاي مهمي   و فرصتها هكه سرماي "هاز درون و برون مر،شهرها

 سي شهرها والمپدي"هاي ابتدايي مؤسسه فعاليت. در اختيار دارد

Glocal "عبارتند از:  

  

 تعيين كميت و كيفيت  و تجزيه و تحليل،شناسايي ‐۱

فعاليت اين مؤسسه در  جهت منابع موجود يا بالقوه

 شهرهاي جهان
  

 مؤسسات خصوصي  وها  تحقيق پيرامون سازمان ‐۲

 ها نآهاي فعاليت   مدلومشابه موجود 
  

ور هدايت منظه بريزي يك برنامه راهبردي  طرح ‐۳

 سسه ؤتشكيالت ابتدايي م
  

توانند  ميهايي كه   يا سازمان شناسايي سهامداران ‐۴

در نهايت ري و گذا سرمايه ،ها در فعاليتمؤسسه را 

 .  ياري نمايندآنتثبيت 
  

 تجربياتمنابع مشخص و كارگيري  هبسسه با ؤفعاليت م

ي ها فعاليتزمينه مشاركت در  شهر آتن در آميز موفقيت

. و توسعه يافتغاز آ ۲۰۰۲ تا ۱۹۹۵ي ها  در طي سالالمللي بين

 ها ديپلماسي شهريشرفت  پايه محكمي برايپ ،تجربيات ينا

ي صورت گرفته تأثيرگذار بر ها  فعاليت مهمترين .فراهم نمود

به شرح زير " Glocal سي شهرها والمپدي"روند رشد مؤسسه 

  :است

  

 توسط ها به رسميت شناختن مفهوم ديپلماسي شهر ‐۱

سيس موسسه جهاني أمان ملل متحد كه منجر به تزسا

مان زتحت حمايت اين سا "Glocal و ها پلماسي شهردي"

 .شد

سيس و به رسميت شناختن اتحاديه جهاني شهرهاي أ ت ‐۲

 منظور بسيج بهيك پ المالمللي بينوسط كميته تيك پالم

 يكپمنابع شهرهاي برگزاركننده الم

  

 صلح آتن تحت حمايت المللي بين  اعطاي جايزه ‐۳

يونسكو براي به رسميت شناختن نقش ميراث جهاني 

 ساالري مردمآتن در ارتقاي شهر 
  

يشبرد صلح و پ به رسميت شناختن همه كساني كه سبب  ‐۴

  .شوند مي ساالري در شهرها مردم

  

  ي پيش روها چالش

ي ها علت تمركز روزافزون فعاليته  سياسي، بساالرانه مردمنظام 

ي جديدي ها  و چالشها ، با فشارها اشخاص و شهرسياسي بر 

در آغاز هزاره سوم و  .روست  ه و جهاني روبمحليدر اجتماعات 

 همگام با ساالري مردمدست كم در بيست سال آينده، طبيعت 

ي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي اين عصر ها پيشرفت

ين اعتقاد  بيانگر اساالري مردماين روزها، عبارت . يابد ميرشد 

يي هستند كه از اصول ها  مكانالمللي بيناست كه اجتماعات 

 پيش يها  مهمترين چالش. كنند ميآزادي و حقوق بشر پيروي 

به ترتيب عبارتند  "Glocal و ها ديپلماسي شهر" سسهمؤروي 

  :از

  

 براي تمام شهروندانايجاد شغلي شهري و جهاني  ‐۱
  

 و ترس رها كه در فقردادن اطمينان به شهروندان   ‐۲

  .نخواهند شد
  

 در محيط ساالري مردم امنيت و توسعه ارزش ايجاد ‐۳

  المللي بين
  

مسئوالن محلي شهرها در فراهم آوردن امكان فعاليت  ‐۴

، كه Glocalizationزمينه ديپلماسي شهرها و 

وظايف اساسي جوامع فراصنعتي ين كننده عيامروزه ت

  .است
  

جتماعات ي حاكم بر اها در سياستتجديد نظر  ‐۵

 ها  بازسازي شهراز طريقشهروندي مدرن و فرامدرن 

 ي جهاني و محليها  و تقويت مشاركتها و ملت
  

 جهاني متعلق به  شهروندان ساالري مردمبه يابي  دست ‐۶

 ارتقا مشاركت شهروندان و نيز به وسيلهسراسر جهان 

 ي نوها اتخاذ سياست
 

تقا صلح، ديپلماسي شهرها، سياستي مطلوب و مدرن براي ار

امنيت، حقوق بشر، موفقيت، استانداردهاي زندگي خوب، كيفيت 
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زندگي شهروندان، تجديد حيات فرهنگ اجتماعي و فضاهاي 

  . عمومي، مشاركت و عمل است

  

هاي آموزشي در زمينه مديريت  ها و كارگاه كنفرانس

  ۲۰۰۶شهري در سپتامبر 

 ؛شناسي مهندسي المللي زمين دهمين همايش بين ‐۱

 شهرهاي آينده ششم تا دهم سپتامبر در ناتينگهام براي

موضوعات مورد بحث در . شود انگلستان برگزار مي

هاي شهري،  بهبود محيط: اين كنفرانس عبارتند از

بررسي اثر تغيرات محيطي بر روي مهندسي ساختمان 

  . كارهايي براي آينده شهرها  و ارائه راه

  :اطالعات بيشتر

http://www.iaeg2006.com/  
  

تا هفدهم ردهم اچه ؛همايش شهرهاي آموزشي ‐٢

هدف از . شود سپتامبر در ليون فرانسه برگزار مي

برگزاري اين همايش ايجاد يك ارتباط تنگاتنگ ميان 

  .باشد شهرها جهت تبادل اطالعات و تجارب مفيد مي

  : اطالعات بيشتر

http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiqu
es/angles/sec_congresses.html#congres  

  

ودوم  هجدهم تا بيست ؛ونقل اروپايي كنفرانس حمل ‐٣

در . شود ه برگزار ميسپتامبر در استراسبورگ فرانس

 سمينار برگزار ١٠ مقاله ارائه و ٢٥٠اين كنفرانس 

  . خواهد شد

  :اطالعات بيشتر

www.aetransport.org  
  

 بيستم تا ؛الملي خريد سبز دومين كنفرانس بين ‐٤

ار و دوم سپتامبر در بارسلونا اسپانيا برگز بيست

  . شود مي

 :اطالعات بيشتر
www.iclei.org/itc/ecoprocura2006  

  

 نوزدهم ؛كنفرانس به سوي شهرهاي بدون خودرو ‐٥

  .شود وسوم سپتامبر در كلمبيا برگزار مي تا بيست

  :اطالعات بيشتر

http://www.worldcarfree.net/conference/  
  

 ؛اي و شهري اروپا ششمين كنفرانس مطالعات منطقه ‐٦

وچهارم سپتامبر در دانمارك  ويكم تا بيست بيست

  . شود برگزار مي

  :اطالعات بيشتر

http://www.geography.dur.ac.uk/confe
rences/Urban_Conference/  

  

 هجدهم تا ؛ سران شهرهاي افريقاگردهمايي ‐٧

موضوع . شود وچهارم سپتامبر در كنيا برگزار مي بيست

  . باشد اين كنفرانس تمركززدايي در افريقا مي

  :اطالعات بيشتر

http://www.africities2006nairobi.org/e
vent.asp  

  

وهفتم  وششم تا بيست  بيست؛نشست سيويتاس ‐٨

هاي  سپتامبر در اسپانيا با هدف بررسي استراتژي

  .شود ونقل پاك شهري برگزار مي يكپارچه براي حمل

  :اطالعات بيشتر

www.civitas-initiative.org  
 

وهفتم تا  بيست ؛كنفرانس شهرهاي گرمسيري ‐۹

ونهم در استراليا با هدف ارتقا آگاهي عمومي  بيست

  . شود در مورد رسيدن به پايداري شهري برگزار مي

  :اطالعات بيشتر

http://www.subtropicalcities2006.qut.ed
u.au/  

  

وچهارمين كنفرانس ساليانه توسعه و  بيست ‐١٠

ام  وهشتم تا سي بيست ؛ريزي آب شهري برنامه

  .شود سپتامبر در امريكا برگزار مي

 :اطالعات بيشتر
http://www.waterfrontcenter.org/index.
html  

 
  

  هاي شوراي اسالمي شهر مشهد مركز پژوهش

)۲۴/۴/۱۳۸۵(

 


