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فارغ از انواع و زمينه هاى شكل گيرى، آنچه ميان تمام گونه هاى فرسوده 
و ناكارامد شهرى مشترك است، خروج تدريجى نواحى از چرخه توسعه 
ــهرى و عدم توليد ارزش افزوده اقتصادى است كه سبب تشديد فقر  ش
شده و ساكنان را از هرگونه امكانى براى مداخله و بهبود محيط كالبدى 
ــادى، زمينه هاى ديگرى نيز چون  ــود باز مى دارد. در كنار عامل اقتص خ
ناهنجارى هاى اجتماعى، مسائل حقوقى مربوط به مالكيت، عدم امنيت و 
عوامل زيست محيطى نيز سبب تشديد فرسودگى مى شود. اين محدوده ها 

ويژگى هاى كالبدى و عملكردى ديگرى نيز دارند كه مى توان در مقياس 
ابنيه، به نبود سازه مناسب، تراكم باالى نفر در واحد و الگوى زندگى خانوار 
ــترده و در مقياس محله، به سرانه پايين خدمات محلى (نسبت به  گس
متوسط شهر)، معابر كم عرض، تراكم باالى جمعيت، فرسودگى شبكه 
تأسيسات زيربنايى و مجاورت با كاربرى هاى ناسازگار اشاره كرد. در نتيجه 
در شهرها با وضعيتى دو يا چند قطبى مواجه هستيم كه حوزه هاى مختلف 

سكونتى آن از تعادل و توازن كالبدى و عملكردى برخوردار نيست.

امروزه در اطالق صفت «فرســودگى» به بخش هايى از كالبد شهر، بين كارشناسان 
اختــالف  نظر وجود دارد و برخى صاحب نظران اعتقاد دارند كه واژه «فرســوده» به 
درستى گوياى وضعيت اين محدوده ها نيست. برخى اسناد اخير عبارت هايى از قبيل 
«نابسامان» يا «نيازمند مداخله» را پيشنهاد مى كنند. اما فارغ از عنوان مسئله، مى توان 

شكل گيرى بافت هاى فرسوده شهرى در ايران را تحت تأثير چند عامل بررسى كرد :
 شكل گيرى بافت هاى فرسوده در مركز شهرها ناشى از كاهش مطلوبيت سكونت و فراغت (در اثر 
گسترش شهر و ايجاد نواحى توسعه يافته تر) يا غلبه شديد فعاليت بر سكونت است. اين عامل به تدريج 
سبب تهى شدن محدوده از ساكنان اوليه و استقرار گروه هاى اجتماعى جديدى مى شود كه به دليل عدم 
سابقه سكونت طوالنى و احساس تعلق به بافت، حداقل كوشش را براى زنده نگاه داشتن محله نداشته 
و زمينه فرسودگى را فراهم مى سازند. تداوم اين جريان و افزايش تراكم فعاليت هاى تجارى، كارگاهى 

و توليدى شرايط سكونت را محدودتر كرده و سبب تشديد فرسودگى مى شود.
 عمده بافت هاى فرسوده شهرى، پيرامون مراكز شهرى، به دليل رشد يكباره و بدون برنامه شهر شكل 
گرفته است؛ اين رشد، خود ناشى از مهاجرت و به عبارت ديگر انفجار جمعيتى است كه در طى 50 ساله 
گذشته كالن شهرها، به ويژه تهران را تحت تأثير خود قرار داده است. مهاجرت اقشار كم درآمد با دارايى 
ناچيز از شهرها و روستاهاى مختلف منجر به ايجاد الگوى ناقص توزيع زمين شده و محدوده هايى با 
تراكم جمعيتى باال، خدمات پايين و الگوى نامتوازن دسترسى را شكل داده است. نبود برنامه اى مؤثر 

در كنترل و مديريت توسعه شهرى مهم ترين عامل اين امر است.
 توسعه ناگهانى شهرها برخى هسته هاى روستايى پيرامون را نيز بلعيده و در بر گرفته است. تفاوت 
ســاختار هسته طبيعى روستايى و شكل غالب شهر نيز سبب عدم امكان توسعه پاياپاى اين نواحى، 

كاهش ميل به سكونت و در نتيجه فرسودگى مى شود.
 در نهايت مى توان به سكونت گاه هاى غيررسمى اشاره كرد كه در ميان شهرها شكل مى گيرند و به 
دليل مسائل حقوقى، امكان نوسازى و بهسازى در آنها فراهم نيست. ساخت و ساز شبانه و غيررسمى 

با حداقل ايمنى جزء ويژگى هاى بارز اين محدوده ها است.

كاوه حاجى على اكبرى /كارشناس ارشد معمارى / مديركل اداره كل مشاركت هاى اجتماعى سازمان نوسازى شهر تهران
Email: kaveh_haa@yahoo.com

بافت هاى  شكل گيرى 
مركـز  در  فرسـوده 
شهرها ناشى از كاهش 
مطلوبيت سـكونت و 
فراغت، يا غلبه شديد 
فعاليـت بر سـكونت 
است. اين عامل سبب 
از  محدوده  تهى شدن 
ساكنان اوليه و استقرار 
گروه هـاى اجتماعـى 
جديدى مى شـود كه 
بـه دليل عدم سـابقه 
و  طوالنـى  سـكونت 
احساس تعلق به بافت، 
را  كوشـش  حداقـل 
نگاه داشتن  زنده  براى 
محله نداشته و زمينه 
فرسـودگى را فراهـم 

مى سازند.
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نحوه مداخله
گستردگى و پيچيدگى مسئله و همچنين تجارب گذشته داخلى در اقدامات اجرايى در اين محدوده ها حاكى از آن است كه مداخله مستقيم 
از طريق مجريان دولتى يا عمومى و مبتنى بر پروژه هاى اقتصادى نمى تواند متضمن نوسازى كليت بافت باشد و حتى در صورت به سرانجام 
رسيدن پروژه نيز، تأثير موضعى و محدودى را بر جريان نوسازى و توسعه محدوده خواهد گذاشت. از سوى ديگر تجارب متمركز و مبتنى 

بر تملك و تخريب اين بافت ها حتى در صورت تحقق، تبعات اجتماعى در پى  خواهد داشت كه غير قابل جبران است. 
مهم ترين موضوع در خصوص نحوه مداخله، اهميت جامعه محلى و توجه به روش و الگوى زندگى جارى در بافت است. اگر در يك عرصه 
ــى شود؛ اما ساكنان توانايى اقتصادى يا تمايل اجتماعى تغيير روش زندگى خود را متناسب با  ــهرى، كالبد و فضا دچار تغييرات اساس ش
كالبد جديد نداشته باشند، مجبور به مهاجرت از محيط فعلى خواهند شد؛ اتفاقى كه در نهايت سبب توسعه هر چه بيشتر حاشيه نشينى 

و شكل گيرى محدوده هاى فرسوده جديد خواهد شد.
توانمندسازى و ارتقاى وضعيت اقتصادى ساكنان بايد به عنوان هدف اصلى نوسازى شهرى مدنظر قرار گيرد. بدين معنى كه اگر خانواده 
ــائلى همانند بهبود محيط زندگى و  ــد، مى تواند در طوالنى مدت به مس ــته باش ــاكن در بافت توانايى تأمين نيازهاى اوليه خود را داش س
ــد. لذا ايجاد اشتغال از طريق آموزش، مهارت، تعريف فرصت هاى شغلى و همچنين ساماندهى اشتغال موجود  مداخله در كالبد بيانديش
ــرانه و در نهايت باعث ارتقاى وضعيت فعلى محيط شود. اين فرايند حاكى از آن است كه  ــبب افزايش درآمد س مى تواند در دراز مدت س
ــئون ديگرى از جمله جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و  ــهرى صرفاً امرى كالبدى نبوده و ش ــوده و ناكارامد ش مداخله در بافت هاى فرس

حقوقى را نيز در بر مى گيرد؛ چه بسا اين موارد اهميت باالترى نسبت به ابعاد كالبدى داشته باشند. در اين بين، شناخت مسائل، 

چرا مداخله؟
آنچه مسلم است وضعيت موجود در بافت هاى فرسوده تهران قابل 
ــت؛ زيرا ادامه شرايط فعلى هم سبب تشديد فرسودگى  تداوم نيس
ــانى در  ــدن وضعيت بافت و در نهايت بروز فاجعه انس و وخيم تر ش
ــعه  ــود و هم فرصت منحصربه فرد توس ــورت وقوع زلزله مى ش ص
ــعه شهر را به حاشيه آن  ــهرى را زائل نموده و روند توس درون ش

منتقل مى كند.
ــاى مداخله بايد اذعان  ــطح محلى و در خصوص ضرورت ه در س
ــار كم درآمد  ــوده عمدتاً از اقش ــاكنان بافت هاى فرس نمود كه س
ــكونت و خدمات بسيار كمترى  ــتند كه از سرانه س اقتصادى هس
نسبت به ساير قسمت هاى شهر برخوردارند. توانمندسازى و بهبود 
ــهروندان از نظر سكونت، فعاليت و فراغت  وضعيت زندگى اين ش
جزء محورهاى مهم تحقق عدالت اجتماعى و فضايى در شهر و در 

نتيجه از وظايف حاكميت است.
ــائل كالبدى و  ــوده به دليل مس ــى فراتر، بافت هاى فرس در نگاه
ــازه بناها و عدم دوام كافى  عملكردى فراوان همانند ناپايدارى س
ــوب مى شوند. بايد بدانيم  در مقابل زلزله، يك تهديد جدى محس
ــعه درون زاى شهرها  كه اين محدوده ها از آخرين فرصت هاى توس

ــا مى تواند چند هدف  ــه در اين عرصه ه ــمار مى روند. مداخل به ش
متفاوت را پى بگيرد : 

ــهرى،  ــهر همانند عرصه هاى باز ش ــن نيازهاى خدماتى ش  تأمي
فضاهاى ورزشى، تفريحى و فرهنگى 

ــاس ملى، منطقه اى و  ــعه در مقي  ايجاد ظرفيت هاى جديد توس
جهانى با هدف ارتقاى نقش شهر

ــت  ــكن جديد (با توجه به انباش ــى از نياز به مس ــن بخش  تأمي
ساختمان هاى قديمى، كم تراكم و امكان تخريب و نوسازى)

ــازى  ــازى و نوس ــده جهت بهس ــه اقدامات برنامه ريزى ش توجه ب
ــبب  ــوان يك اولويت، عالوه بر اينكه س ــوده به عن بافت هاى فرس
ــت و زيست ساكنان بافت مى شود، بسيارى  بهبود سكونت، معيش
ــوده و تأثير  ــهرها را مرتفع نم ــكونتى ش از نيازهاى خدماتى و س
ــى خواهد  ــبات بين الملل ــهر در مناس ــى در ارتقاى نقش ش مهم
ــت. همچنين اقداماتى كه منجر به افزايش مطلوبيت فضايى،  داش
ــهر  ــدى، عملكردى، اقتصادى و اجتماعى در عرصه هايى از ش كالب
ــود، مى تواند در طوالنى مدت بر ساير قسمت هاى شهر نيز تأثير  ش

گذاشته و منجر به بهبود كيفيت فضايى و منظر شهر شود.

توانمندسازى و بهبود 
زندگـى  وضعيـت 
شـهروندان كم درآمد 
بافت هاى فرسـوده از 
نظر سكونت، فعاليت و 
فراغت جزء محورهاى 
مهـم تحقـق عدالت 
اجتماعـى و فضايـى 
در شـهر و در نتيجـه 
از وظايـف حاكميـت 
است. ... توانمندسازى 
وضعيـت  ارتقـاى  و 
اقتصادى ساكنان بايد 
به عنـوان هدف اصلى 
نوسازى شهرى مدنظر 

قرار گيرد.
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مشكالت و ظرفيت هاى جامعه محلى در تمام سطوح و برنامه ريزى 
بر اين اساس از اهميت زيادى برخوردار است.

از سوى ديگر بايد به ماهيت ميان بخشى نوسازى شهرى نيز توجه 
نمود؛ همان گونه كه محدوده هاى فرسوده دچار مسائل و مشكالت 
ــتند، راه اندازى جريان نوسازى نيز  ــيارى در تمام جنبه ها هس بس
نيازمند اقدامات اجرايى متنوع و متعددى است. با وجود مسئوليت 
چندين دستگاه  اجرايى در اداره شهر، تحقق موضوع در گرو حضور 

و هماهنگى نهادهاى عمومى و دولتى است.
بنابراين مى توان نتيجه  گرفت كه تحقق پذيرى طرح ها و برنامه هاى 

مداخله در گرو دو اقدام موازى است :
ــت اندركاران شهرى (ملى و  ــى تمام دس  همكارى هاى بين بخش

محلى)
 مشاركت شهروندان در تمام مراحل برنامه  توسعه 

ــه، بايد از ابتداى فرايند  ــردم به عنوان اصلى ترين ذى نفعان برنام م
ــزى، طراحى، تصميم گيرى،  ــا انتهاى آن يعنى برنامه ري مداخله ت
ــته باشند. الزم است مردم  ــيابى مشاركت داش اجرا، پايش و ارزش
ــهيم بدانند تا در آنها احساس  ــعه س از ابتدا خود را در منافع توس
ــبت به طرح و پذيرش مسؤليت در برنامه  توسعه  ايجاد  مالكيت نس
شود. از سوى ديگر نهادهاى عمومى و دولتى بايد مداخله مستقيم 
ــانده و با پذيرش  ــه حداقل ميزان ممكن (تأمين خدمات) رس را ب
ــازى، نقش هدايتى و حمايتى در  ــاكنان به عنوان متوليان نوس س

جريان نوسازى به عهده گيرند.

ابعاد مداخله
آنچه كه در اين نوشتار مورد تأكيد قرار گرفته، اهميت نوسازى، ذيل 
مفهوم «توسعه شهرى» است. زيرا همان گونه كه در ذكر ويژگى هاى 
ــوده به خروج اين محدوده ها از چرخه توسعه شهرى  بافت هاى فرس
ــد، راهكارهاى نوسازى نيز مبتنى بر ايجاد امكان بازگشت  اشاره ش
محالت فرسوده به فرايند توسعه است. با توجه به مسائل ذكر شده،  

ابعاد اصلى توسعه را مى توان در محورهاى زير جستجو كرد :
ــواد،  ــاخص هايى نظير : امنيت، بزه، س  در بعـد اجتماعى : ش
سن ازدواج، مهارت هاى شغلى، پوشش هاى بيمه اى، وضعيت زنان، 

كودكان، جوانان و ...
 در بعد اقتصادى : شاخص هايى نظير : شغل و بار تكفل، درآمد 

ــز و بنگاه هاى اقتصادى،  ــكونى، مراك ــوار، خانوار در واحد مس خان
قيمت امالك و ... 

ــكن، انواع  ــاخص هايى نظير : خدمات، مس  در بعد محيطى : ش
آلودگى ها، ايمنى و ...

مهم ترين محورهاى توسعه در قالب تحقق اقدامات زير است :
 بهبود وضعيت اشتغال

 افزايش سرمايه اجتماعى
 كاهش جرم

 ارتقاء سطح سرزندگى و سالمت
 ارتقاء وضعيت آموزش عمومى

 تأمين حداقل خدمات مورد نياز
 بهبود شرايط زيست 1

الزامات تحقق پذيرى
ــازى  ــوع مداخله در بافت، تحقق نوس ــه محورهاى متن با توجه ب
مستلزم فراهم نمودن ابزارهاى مناسب و كارامد است. در ادامه به 

برخى از اين ابزارها در سطوح مختلف اشاره مى شود :
 جنبه هاى مديريتى 

ــهرى، مديريت واحد يا حداقل  ــازى ش مهم ترين ابزار تحقق نوس
ــت. با توجه به تعدد  ــبرد برنامه ها اس ــهرى براى پيش هماهنگ ش
دستگاه هاى مسئول، موفقيت در بهسازى و نوسازى محدوده هاى 
ــتلزم وجود برنامه هماهنگ بين دستگاه هاى اجرايى  فرسوده مس
ــتگاه هاى مختلف در اين حوزه  ــئوليت هاى دس ــت. برخى مس اس

عبارت است از :
ــهر و داراى نقش  ــوان متولى اصلى اداره ش ــهردارى ها به عن  ش
ــر، فضاهاى  ــهرى، ايجاد معاب ــازى ش ــت نوس ــورى در مديري مح
ــبز و همچنين مديريت و نظارت بر فرايند  عمومى و عرصه هاى س

ساخت و ساز مردمى
ــات زيربنايى جهت نوسازى  ــتگاه هاى دولتى متولى تأسيس  دس

شبكه موجود و ايجاد شبكه جديد
ــوزش و ورزش جهت تأمين  ــگ، آم ــتگاه هاى متولى فرهن  دس

خدمات مرتبط در بافت
 نهادهايى مانند كميته امداد امام خمينى، سازمان بهزيستى،هالل 
ــاكنان،  ــازى س احمر و همچنين نهادهاى خيريه جهت توانمندس

مهم تريـن ابزار تحقق 
شـهرى،  نوسـازى 
مديريت واحد يا حداقل 
شـهرى  هماهنـگ 
براى پيشبرد برنامه ها 
است. راه اندازى جريان 
نيازمند  نيز  نوسـازى 
اقدامات اجرايى متنوع 
و متعـددى اسـت. با 
توجه مسئوليت چندين 
دستگاه اجرايى در اداره 
شهر، تحقق موضوع در 
گرو حضور و هماهنگى 
و  نهادهـاى عمومـى 

دولتى است.
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ويژه نامه شماره چهارم / 

پيشگيرى و حمايت
 سازمان آموزش فنى و حرفه اى جهت آموزش و ارتقاى مهارت هاى 

شغلى
ــبكه بانكى جهت پرداخت تسهيالت ارزان قيمت مقاوم سازى   ش

و نوسازى
 نيروى انتظامى جهت تأمين حداقل امنيت مورد انتظار ساكنان 

در محدوده هاى بحرانى
ــائل حقوقى مربوط  ــناد جهت رفع يا كاهش مس  ادارات ثبت اس

به مالكيت
همچنين مى توان بسته به شرايط ويژة محدوده هاى مختلف، موارد 
بسيارى را نيز به اين مجموعه اضافه كرد. اما به طور كلى در حالت 
ــتگاهى  ــازى بايد به دس ــوب، اختيارات الزم براى تحقق نوس مطل
ــهردارى ها) منتقل شود تا امكان اجراى برنامه اى جامع و  واحد (ش
ــد. در غير اين صورت نوسازى شهرى  ــته باش همه جانبه وجود داش
ــت تمام دست اندركاران قرار گيرد و در  بايد به عنوان اولويت نخس
تقدم و تأخر برنامه ها و زمان بندى اجراى آن نيز توافق شود. امرى 
ــوار مى نمايد، اما كليد اصلى تحقق اقدامات اجرايى  كه بسيار دش

است.
از سوى ديگر و در سطح كالن بايد توجه نمود كه شهردارى ها به 
ــتند،  تنهايى قادر به تأمين هزينه اقدامات در اين محدوده ها نيس
لذا توجه به نوسازى بافت هاى فرسوده به عنوان يكى از اولويت هاى 
ــاز (جهت اجراى  ــى منابع مالى مورد ني ــت از طريق پيش بين دول
ــاكنان) ضرورى  ــوق هاى مالى به س خدمات و اعطاى يارانه و مش
ــود و نبود قوانين  ــه به ضعف قوانين موج ــت. همچنين با توج اس
كارامد در برخى حوزه ها، اهتمام مجلس شوراى اسالمى به تدوين 
ــتيبانى از اين جريان و توجه  و تصويب قوانين موارد نياز جهت پش
ويژه قوه قضاييه به مسائل و مشكالت حقوقى مربوط به بافت هاى 
فرسوده مى تواند نقش مؤثرى در تسهيل و تسريع نوسازى داشته 

باشد.
 جنبه هاى برنامه ريزى

يكى ديگر از اقداماتى كه در بافت هاى فرسوده حائز اهميت بوده و در 
سال هاى اخير نيز توجه زيادى را به خود جلب كرده، لزوم تهيه طرح 
ــد و نظام مند طبعاً مبتنى بر برنامه اى  ــت. اقدامات هدفمن و برنامه اس
ــت كه اولويت بندى و سطوح اقدامات مختلف را مشخص  منسجم اس
ــد، ساكنان، ذى نفعان اصلى و متوليان  مى كند. همان گونه كه ذكر ش

نوسازى هستند، لذا در كليه سطوح برنامه ريزى و طراحى بايد نقش و 
حضور جدى داشته باشند تا برنامه اجرايى محله بر اساس ظرفيت ها و 
امكانات آنها تدوين شود. همچنين طرح و برنامه اجرايى بايد به صورت 
راهبردى تمام محورهاى توسعه و نوسازى را مدنظر قرار داده و از تأكيد 
صرف بر جنبه هاى كالبدى و شهرسازى پرهيز نمايد. بنابراين با توجه به 
محدويت هاى اجرايى، در فرايند تهيه برنامه الزم است به اولويت بندى 
اقدامات محرك توسعه با تأكيد بر حداقل مداخله و حداكثر تأثيرگذارى 
ــازى و اعطاى اختيارات كافى  ــه نمود. راه اندازى دفاتر محلى نوس توج
ــوده به اين دفاتر با توجه به ويژگى هاى بومى و محلى  در محالت فرس

مى تواند گام مؤثرى در نيل به اين هدف باشد.
يكى ديگر از نكات حائز اهميت، توجه به ماهيت نوسازى شهرى و 
حضور انسان در كليه مراحل اجرايى و تفاوت بنيادين اين برنامه ها 
ــت. اين امر لزوم انعطاف پذيرى را برجسته  با طرح هاى عمرانى اس
ــازد. طرح هاى نوسازى شهرى بايد قابليت انعطاف به منظور  مى س
ــته باشند تا امكان  ــاكنان را داش حداكثر انطباق با ويژگى هاى س

سازگارى با مسائل جديد را پيدا كنند.
ــترك تمام  همچنين با توجه به فقر اقتصادى به عنوان ويژگى مش
ــوده، توليد ارزش افزوده و ثروت راهبرد اساسى در  بافت هاى فرس
ــاى ارزش آفرين  ــعه كاربرى ه ــت. انتقال و توس اين محدوده ها اس
ــوده در كنار توجه به  ــادى و اجتماعى به محدوده هاى فرس اقتص
ــاكنان مى تواند در درازمدت سبب افزايش سرمايه گذارى  منافع س
ــود. بنابراين برنامه هاى توسعه شهرى و  ــأن زندگى ش و ارتقاى ش
ــطح شهر پيش بينى  ــت بايد اين موضوع را در س طرح هاى فرادس

نموده و امكان آن را فراهم سازند.
 جنبه هاى اجرايى

ــاكنان فقط در مرحله برنامه ريزى حائز اهميت نيست،  توجه به س
ــه محلى نقش اصلى را ايفا مى كند.  ــه در هنگام اجرا نيز جامع بلك
اين موضوع از طريق افزايش سرمايه اجتماعى و ايجاد همبستگى 
ــازى به مطالبه و ضرورت اصلى ساكنان قابل  عمومى و تبديل نوس
تحقق است. الزم است تا ايجاد فرايند گفتگو و مفاهمه با ساكنان، 
ــز جامعه محلى در  ــازى و تجهي ــغ و ترويج ضرورت هاى نوس تبلي
ــازى به  حين اجرا نيز مورد توجه قرار گيرد. ايجاد نهاد محلى نوس
عنوان نماينده ساكنان، در نقش اصلى و محورى نوسازى، مى تواند 
ــعه، نوسازى را به جريانى  ــاركت ساكنان در منافع توس ضمن مش

پايدار و مداوم در محله تبديل نمايد.

نتيجه گيرى
ــوده كه در حال حاضر و به صورت بالقوه از اين امكان برخوردار نيستند، از  ــاكنان بافت هاى فرس ايجاد «فرصت هاى برابر» براى س
ــازى بافت ايفا  ــتغال پايدار» و ايجاد رفاه و ارزش افزوده مى تواند نقش مهم و موثرى در نوس طريق آموزش، مهارت و امكان «اش
ــاكنان و ايجاد سرمايه اجتماعى از  ــاركت س ــرمايه اجتماعى» در الزام براى جلب مش نمايد. توجه به«مقتضيات اجتماعى» و «س

اهميت بى بديل در بافت هاى فرسوده برخوردار است.
ــت و تنها راه تحقق اين مهم، استفاده  ــازى نيازمند مجموعه اى از راهكارهاى اجتماعى، اقتصادى، فنى، حقوقى و ... اس تحقق نوس
از مشاركت ساكنان بافت و سپردن نوسازى به دست آنها است. مسئوليت و نقش حاكميت در اين ميان، پشتيبانى از نوسازى با 

طراحى ابزارهاى مناسب است.
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پى نوشت

نوسـازى شـهرى بـا 
هـدف ايجـاد عدالت 
ايجـاد  و  اجتماعـى 
فرصت هـاى رشـد و 
شهروندان،  پيشرفت 
و  مـداوم  جريانـى 
اسـت  طوالنى مـدت 
كه تحقـق آن در گرو 
عزم حاكميت در تمام 
سـطوح اسـت. مردم 
اصلى ترين  به عنـوان 
ذى نفعان برنامه، بايد از 
ابتداى فرايند مداخله 
تـا انتهـاى آن يعنى 
طراحى،  برنامه ريزى، 
اجرا،  تصميم گيـرى، 
ارزشـيابى  و  پايـش 
مشاركت داشته باشند.
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