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که به ابتکار یاداره شهرها در عصر کنونی اهمیتی ویژه یافته و برنامه مدیریت تحوالت اجتماع
آغاز شده شامل تحقیقات درخصوص تحوالت محیط شهري و سپس انتقال نتایج 90یونسکو از دهه 

تحقیق به مسئوالن شهرهاست

عصري جدید هستند که سرنوشت ها آزمایشگاهکالنشهریونسکو معتقد است که شهرها و مخصوصا 
خورد. از آغاز قرن آینده اکثریت جمعیت جهان را شهرنشینان تشکیل جامعه بشري در آنها رقم می

دو برابر خواهد شد. در این فاصله، 1950نسبت به 2015خواهند داد و جمعیت شهري جهان تا 
جمعیت دارند نیز هشت برابر خواهد شد. این روند جمعیت شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر 

آور شهرنشین شدن که در غالب کشورهاي فقیر همچنان ادامه دارد، هم توازن طبیعی و هم سرگیجه
کند.هاي انسانی و اجتماعی را مختل میها و تناسبساختار

کند. و آلودگی ایجاد میبلعد و به جاي آن زبالهشهر، منابع عظیمی از انرژي، آب، غذا و مواد را می
محیط پیرامون شهرها دیگر توان ارائه نیازها و جذب فضوالت آنها را ندارد. مسئوالن شهرها نیز 

درصورتی که بخواهند و بتوانند براي پاسخگویی به نیازهاي ابتدایی ساکنان - دیگر قدرت کوشش
دهند.از دست میاي مناسب راهمانند یک سقف، یک شیر آب، یک فاضالب، برق و جاد

همگانیمنافعبرايشهروندانابتکارنیرويوانرژيمازادخواهندازنمییاتوانند به عالوه آنها نمی
پویايوپایدارتوسعهزیربنايتواندمیکهاستالعادهفوقنیرويهمینکهدرصورتیکنند؛استفاده
اي در حقیقت نقش نمونههستند،باالدرفلجوپایینازفشارصحنهفعالکهشهرها.گیردقرارشهرها

خورد. در شهرها شاهد این خطر عظیم هستیم که کنند که آینده تمدن در آن رقم میرا ایفا می
اي فاقد همبستگی شکل گیرد که در آن هر کس فقط در اندیشه خویش باشد.جامعه



ت شهر درهم خواهد شکست و هر اگر در ایجاد انواع روابط بین شهروندان کوتاهی صورت گیرد، وحد
تکه از آن به شکل گروهی براساس طبقه، نژاد، فرهنگ و مذهب جلوه خواهد کرد. این قطعات 

پراکنده قادر نیستند کلیتی واحد را تشکیل دهند.

آنها چنان به سوي درون جمع خواهند شد که به سوي پدید آوردن نوعی آپارتاید شهري تا مرز دفاع 
هاي شهر، شهروند و هاي شهري پیش خواهند رفت.ریشه واژهدر برابر سایر گروهفیزیکی از خود 

شهروندي یکی است. شهروند اصوال کسی است که حق دارد در شهر زندگی کند و با برخورداري از 
رساند. این بدان معناست که اش به تشکیل تمدن یاري میحقوق و انجام وظایف شهروندي

آینده همه ما اهمیت حیاتی دارد.سازي شهرها براي انسانی

هاي آن در شمال، جنوب، شرق و غرب فراوان است. اما شرط این رؤیایی غیرممکن نیست و نمونه
رؤیا ایجاد ساختاري براي اداره شهر است که مردم در آن مشارکت کامل ضروري براي تحقق این

فقط در این صورت است که شهر داشته باشند و مفهوم راستین شهروندي در آن مصداق پیدا کند. 
هاي خالق همه شهروندان اعم از مرد، زن، پیر، جوان، فقیر و غنی در تواند با استفاده از ظرفیتمی

خدمت همه آنان قرار گیرد.


