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روند شهری شدن جوامع به سرعت در حال رشد است .هم اکنون بیش از  ۶۰درصد
جمعیت جهان در شــهرها زندگی میکنند ،این در حالیســت که جمعیت شهرنشین
ایــران به بیــش از  ۷۰در صد رســیده اســت .شــهری شــدن ســریع بــا خــود فرصتها
وتهدیدهایــی رابــه ارمغان آوردهاســت .امروزه هر چندشــهرهاتبدیلبــه کانونهای
تغییر و تحول جهانی شــده اند و بــه مثابه نیروی پیش برنده روندهــا و تحوالت معاصر
و موتور محرکه توســعه محلی ،منطقــه ای و جهانی ایفای نقش میکننــد ولی در عین
حال بــا چالشهاي جدي جمعيتي ،اقتصادي ،فرهنگی ،امنیتی ،اجتماعي و زيســت
محيطي روبه رو هستند که طراحی و به کارگیری سیاستها و برنامههای موثر و کارآمد
در ســطوح محلی ،ملی و بین المللی بــراي مقابله با عواقب تغييرات شهرنشــيني در
جوامع مختلف را ضروري مي ســازد .بر این اســاس ،جامعه بين المللي بايد همکاري
خود را در ابعاد مختلف شــهري تقويت و با يکديگر در مورد موضوعات اساســي و مهم
شهري؛ مانند :زير ســاختهاي شــهري ،حکمرانی محلی و مديريت شهري ،خدمات
شهري و سایر زمینههای حیاتی همکاري کنند.
به منظــور دســتيابي به اين چشــم انــداز ،در ســال  ،۲۰۱۳مجمع
عمومــي ســازمان ملــل بــر اســاس پيشــنهاد کميتــه اقتصــادي و
ســرمايه گذاري آن ســازمان ،تصميم به نامگذاری ۳۱اکتبر هر ســال
خبــر
به نام «روز جهاني شــهرها» گرفتــه و ضرورت برگزاری مراســم ویژه
و گرامیداشــت اين رویداد را به تمام کشــورهاي عضو سازمان ملل،
ســازمانهاي بيــن المللــي وابســته ،جوامع مدنــي و ســایر ذينفعان
ابــاغ نموده اســت .در اين راســتا ،ســازمان ملل ،برنامه ی اســکان
بشــر ( )UN-HABITATرا به عنوان محور و هماهنگ کننــده برنامههاي روز جهاني
شهرها ،تعيين و معرفي کرده است.
تهران اولین شــهری بود که آیین گرامیداشــت روز جهانی شهرها را برگزار کرد .طی
سه ســال ( ، )2014-2016این مراســم همزمان با آیین اهدای جایزه ی جهانی«خشت
طالیی تهران» به میزبانی شــهرداری تهران و با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد
و ســایر نهادها و سازمانهایداخلی و بینالمللی ذیربط و حضور پر رنگ مقاماتملی
و محلی برگزار شد.
بر اســاس توافق میان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران و نماینده
برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد ( )UN-HABITATدر ایــران ۳۱ ،اکتبــر
ســال ۲۰۱۴برای اولین بار مراســم مشــترکی با حضور تعدادی از مقامات ملی و شهری،
روســای ســازمانهای بین المللی و اعضای هیأتهای دیپلماتیک در تهران ،استادان
دانشگاه ،پژوهشــگران ،محققان ،دانشجویان و شــهروندان تهرانی ،توسط شهرداری
تهران با همکاری برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد برگزار گردید.
جایزه جهانی خشــت طالیی تهران به عنوان تنها جایزه جامع و مرجع کشــورمان
در حوزه توسعه و مدیریت شــهری ،همه ساله و همزمان با مراســم روز جهانی شهرها،
توسطشهردارتهرانبهمدیرانشهریوشهروندانیکهبراساسارزیابیهیأتداوران،
بیشترین تاثیر گذاری را در اجرای پروژههای مهم و کلیدی شهری و توسعه پایدار شهری
داشته اند ،اهدا میشود.
شــعار امســال جایزه جهانــی خشــت طالیی تهــران ،ایجــاد «شــهرهایی هوشــمند،
تاب آور و زیست پذیر برای همه» است که با همکاری مجموعههای زیر برگزار خواهد شد:

ëëانجمن کالنشهرهای مهم جهان
(: )METROPOLIS
متروپلیس یک مؤسســه غیردولتــی بینالمللی
اســت که بــا اهــداف غیرانتفاعــی و بدون وابســتگی
سیاســی فعالیت میکند و حوزه فعالیتش مدیریت
شهرهای کالن است.
ایــن انجمــن در ســال  ۱۹۸۴بــه ابتــکار شــهردار
پاریــس و بــا حضور  ۱۴شــهر مهــم از سراســر جهان
بنیانگــذاری شــد و در ســال  ۱۹۸۵در شــهر مونترال
کانادا رســماً آغاز به کار کرد .ریاست سازمان در حال
حاضر بر عهده میشل مولر(فرماندار برلین) بوده و
مقر آن در شهر بارسلون اسپانیا است.
شــهرداری تهــران از ســال ۱۹۲۲بــه عضویــت
انجمــن کالنشــهرهای مهم جهــان درآمــد و اکنون
عضو هیأت مدیره سازمان است.
ایــن تشــکل در حــال حاضر۱۳۸عضــو فعــال
دارد و شــهرهای تهران ،کرج ،مشــهد ،اهواز ،شیراز،
اصفهــان و تبریــز از کشــور ایــران عضــو ایــن انجمن
هستند.
فعالیتهــای ســازمان متروپلیــس بــا محوریــت
برنامــه عملــی مصوب در کنگره ســه ســاالنه انجام
میشود.
مأموریــت متروپلیــس ایجــاد همــکاری میــان
شــهرها در خصــوص مشــکالتی کــه کالنشــهرها بــا
آن مواجهنــد ،معرفــی و نمایندگــی کالنشــهرهای
مهــم جهان و همــکاری با ســازمانهای بینالمللی،
ســازمانهای شــهری دیگر و جامعه شهری و تسهیل
مبادله دانش در میان شبکه اعضا است.
ëëسازمان شهرهای متحد و دولتهای محلی
(:)UCLG
 UCLGبــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل حرفهای و
غیــر انتفاعی بینالمللــی و با هــدف ارتقای کیفیت
حکمرانــی محلــی و مدیریــت شــهری در جهــان
تأســیس شــده اســت .ایــن ســازمان دارای ســاختار
اداری غیــر متمرکزی اســت کــه عالوه بــر دبیرخانه
مرکــزی که در بارســلونای اســپانیا واقع شــده ،دفاتر
منطقــهای در آفریقــا ( (بــاط) ،آسیا-پاســیفیک
(جاکارتــا) خاورمیانــه و غــرب آســیا ( اســتانبول)،
شــمال امریــکا (واشــنگتن ) و نیــز دفتــر بخــش
کالنشهری (بارسلونا) را شامل میشود.
هریــک از ایــن دفاتــر یــک شــخصیت حقوقــی
مســتقل تلقــی میشــوند کــه در اداره امــور داخلــی
ومحلــی خــود کامــاً آزادنــد و میتواننــد مســتقال
نشســتهای قانونی و انتخابات داخلی خود را برای
تعیین هیأت رئیسه ،شورا و دایره اجرایی منطقهای
و نیز دبیر کل منطقه و همچنین انتخاب نمایندگان
خود در شورا و دایره جهانی  UCLGبرگزار کنند.
تهــران از دهه  ۸۰ميالدي در ســازمان منطقه اي
اتحاديــه مقامــات محلــي يــا آيــوال ايمــه IULA-
 EMMEكه در اســتانبول مســتقر بــوده و به موضوع
دولتهــاي محلي مــي پرداخت ،عضويت داشــته
است.
در سال  ۲۰۰۹نيز به دنبال فعال شدن بخشهاي
منطقه اي  ،UCLGتهران به طور رســمیبه سازمان
منطقــه اي  UCLG- MEWAپيوســت و در ســال
 ،۲۰۱۰شــهردار تهــران بــه عنوان ریاســت مشــترک
 UCLG MEWAانتخاب شــد .از سال  ۲۰۱۳تا ۲۰۱۶

