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دوره

 .1دفتر اسکان بشر سازمان
ملل متحد()UN-Habitat
دو
 .2نهادهای بین المللی
دولت امارات
1996میالدی سال
متحده عربی و  .3سازمان های دولتی
یکبار
شهرداری دوبی کشورهای توسعه یافته
 .4نهادهای مسئول محلی،
منطقهای و ملی برای
پروژه هدف

تعداد
رویدادهای
برگزار شده
تا سال 2015

مکان
دبیرخانه
رویداد

معیارهای داوری

نوع جایزه

برنامه های جنبی

تعداد

گروه برندگان جایزه برگزاری سمینارها و
اثرگذاری مثبت و
جلسات هم اندیشی
ملموس در بهبود
 30هزار
محیط زندگی مردم .1جایزه
 6نفر
برای
دالر
بهترین
برگزاری نمایشگاه
خصوصا اقشار فقیر
تجربه ها
هر برنده انتشار بروشور و کتاب
و محروم.
 10دوره

دوبی -امارات مشارکت .پایداری
متحده عربی رهبری و اختیار
دادن به جوامع.

 2نفر

15هزار

دالر
برای برگزاری جشنواره
هر برنده
اهدای جوایز به
گواهینامه و پروژههای برگزیده

 1نفر

لوح یادبود

 1نفر

گواهینامه و
لوح یادبود

مشخصات کلی جایزه بینالمللی دوبی برای بهترین تجربهها در بهبود محیط زندگی
1
ماخذ :نگارندگان با استفاده از پایگاههای اینترنتی مختلف

جایــزه بینالمللــی دوبــی بــرای بهتریــن تجربههــا در
بهبــود محیــط زندگــی کــه بــا عنــوان برنامــه بهتریــن
کاربس ـتها و راهبــری محلــی دفتــر اســکان بشــر ســازمان
ملــل متحــد 1نیــز میتــوان از آن یــاد کــرد ،هــر دو ســال
يکبــار بــه بهتريــن فعاليتهايــي کــه توانســتهاند کمکهــاي
برجســتهاي بــه بهبــود محيــط زندگــي مــردم کننــد ،اعطــا
ميگــردد .ايــن برنامــه در ســال  1985ميــادي توســط
بنيــاد مســکن و ســاختمان اجتماعــي در راســتاي ايفــاي
نقــش همــکاري و داشــتن ســهمي در برنامههــاي تاميــن
ســرپناه بيخانمانهــا در ســازمان ملــل متحــد تاســيس
شــد و توســعه پايــدار ســرپناههاي انســاني و حفاظــت محيــط
زيســت بــر اســاس همکاريهــاي بينالمللــي دو جانبــه بــه
نوعــي حوزههــاي عمــل رويــداد محســوب ميشــوند .در ســال
 1985ايــده اصلــي شناســايي تجربــه خــوب تقريبـاً ناشــناخته
بــوده و مقــرر شــد کــه ايــن جوايــز تنهــا تــا  3ســال بــه
برنــدگان اهــدا گردنــد .امــا بــا توجــه بــه اســتقبال زيــاد و تعــدد
شــرکتکنندگان ،تصميــم گرفتــه شــد فرآيند اهــداي جايــزه تا

ســالهاي متمــادي ادامــه يابــد .بهبــود سياس ـتهاي بخــش
دولتــي بــر پايــه عملکردهــا ،توســعه پايــدار زيســتگاههاي
شــهري در قالــب افزايــش آگاهــي تصميمســازان در
تمامــي ســطوح وزمينههــا از اخــذ راهحلهــاي مبتنــي بــر
فرصتهــا تــا رفــع مســائل اقتصــادي ،اجتماعــي و زيســت
محيطــي بــه منظــور ارتقــاي کيفيــت محيــط زندگــي
شــهروندان همچنيــن تقســيم و انتقــال دانــش ،تخصــص
و تجربــه از طريــق شــبکه جهانــي و يادگيــري همتــراز
از جملــه اهــداف ایــن جايــزه هســتند .جامعــه معمــاري و
شهرســازي و علــوم مرتبــط ماننــد باستانشناســي و هنــر،
ســازمانهاي حکومتــي يــا آژانسهــاي تعاونــي دو جانبــه،
ماننــد  CIDA، DFID، SIDA، USAIDو ،...انجمنهــاي اســکان
ملــي ،آژانسهــاي چندجانبــه (آژانسهــاي ســازمان ملــل،
بانــک جهانــي و غيــره) ،شــهرها ،حکومتهــاي محلــي و
شــرکتهاي وابســته بــه آنهــا ،ســازمانهاي غيردولتــي
( )NGOو خصوصــي ،مراکــز تحقيقاتــي و دانشــگاهي،
رســانهها و اشــخاص حقيقــياي کــه بتواننــد يــک ابتــکار
)1-UN-Habitat’s Best Practices and Local Leadership Program(BLP
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تساوی جنسیت
و شمول اجتماعی
نوآوری در درون
بافت محلی و
قابلیت انتقال
تجربیات

.2جایزه
انتقال
بهترین
تجربه ها
.3جایزه
پژوهش های
دانشگاهی
.4جایزه
بخش
خصوصی
.5جایزه
فردی

 2نفر

 30هزار

دالر برای برگزاری کارگاه های
هر برنده آموزشی جهت انتقال
تجربه ها
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ويــژه يــا پــروژهاي را کــه بــا معيارهــاي مســابقه همخوانــي
داشــته باشــد ارائــه بدهنــد ،مخاطبــان ايــن رويــداد هســتند.
در طــول ســاليان متمــادي و پياپــي کــه از شــروع برگــزاري
ايــن رويــداد ميگــذرد ،تعــداد بســيار زيــادي از پروژههــاي
ســکونتگاهي بســيار موفــق در کشــورهاي شــمالي و جنوبــي
سراســر دنيــا شــناخته شــدهاند .ايــن پروژههــا در اندازههــا
و اشــکال مختلــف بســياري از مســائل و مشــکالت مســکن
را بيــان ميکننــد و در تالشــند بــا آنهــا مقابلــه کننــد.
عــاوه بــر اينکــه توجــه کافــي بــه شناســايي تجــارب موفــق،
مبتکرانــه و خــاق ،همچنيــن نمونههــاي پايــدار مســکن و
بــه کار بنــدي آنهــا جهــت رفــع موانــع و مشــکالت وضــع
موجــود مبــذول داشــته شــده ،ســازوکار و فرآينــد مســابقات
بــه گونـهاي طراحــي گشــته کــه انتقــال اطالعــات ،تجربيات
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و دســتاوردهاي طــرح برتــر بــه ديگــر نواحــي و مناطقــي کــه
داراي پتانســيل هســتند بــه منظــور کاربســت طرحهــاي برتر
تســهيل گــردد و امــري الزمـهي بقــاي ايــن دســته رويدادهــا
تلقــي شــود .بنياد  BSHFمســئوليت انتقــال دانــش و تجربه را
از طريــق گروهــي از فعاليتهــاي زيــر عنــوان انتقــال دانــش
شــامل رويدادهــاي تبــادل فرهنگــي جوامــع و بازديدهــاي
بينالمللــي کــه هرســاله بــراي جوايــز برتــر ســکونتگاههاي
انســاني برپــا ميشــوند برعهــده دارد .برگــزاري جلســات و
نشســتهاي آموزشــي بــا هــدف احصــای حقــوق شــهروندي از
شــيوه انتقــال آگاهــي ،تجربــه و تخصــص در حيطــه وظايــف
بنيــاد مربوطــه و در ادامــه فعاليتهــاي مرتبــط بــا آرمــان
فوقالذکــر اســت.

معرفی دو تجربه مشارکتی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

باززندهسازی تسهیالت و زیرساختها در محالت مسئلهدار روستاهای شمالی سریالنکا
مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه :کلمبو 1ـ سریالنکا
سال آغاز پروژه 2013 :میالدی
سال بهره برداری از پروژه 2015 :میالدی
محدوده پروژه 120 :روستا در استان های شمالی سری النکا
هزینه پروژه 7.2 :میلیون دالر آمریکا

5- Mannar
6- Batticaloa

فعالیتهای اصلی در پروژه:
مؤلفههــای اصلــی پــروژه شــامل باززندهســازی و ســاخت
مجــدد زیرســاختهای آســیب دیــده یــا از بیــن رفتــه،
دسترســی بــه راههــای داخلــی ،تأمیــن آب ،مرکــز اجتماعــات
چندمنظــوره ،سیســتم عمومــی برداشــت آب ،ســاخت
پیشدبســتانی ،توانمندســازی زنــان در نقشهــای هدایتگری
و تصمیمســازی ،ارتقــای ظرفیتهــا در محلــه و همــکاران
دولتــی بــرای ارائــه خدمــات پیشــرفته ،ارتقــای محیــط و
افزایــش انعطافپذیــری در زمــان بحــران میباشــد .فــاز
دوم پــروژه تأمیــن اعتبــار ژاپــن شــامل باززندهســازی
زیرســاختها ،ارتقــای معیشــت و توانمندســازی زنــان در
اســتانهای شــمالی و شــرقی و بخشهــای کلینوچــی،
موالیتیــوو ،منــار 5و باتیکالــوآ 6در راه اســت.
ماخذ مطالب :
http://unhabitat.org

1 -Colombo
2 -CBO
3 -Kilinochchi
4-Mullaitivu
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معرفی پروژه:
برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد بــا کمــک مالــی
دولــت ژاپــن از  180هــزار نفــر در  120روســتا در بخــش
شــمالی ســریالنکا بــرای ســاخت تســهیالت زیرســاختی
حمایــت کــرده اســت .پــروژه باززنــده ســازی تســهیالت و
زیرســاختها در محــات مســئلهدار شــمال ســریالنکا،
در مــارچ  2013آغــاز شــد و برنامــه اســکان بشــر ســازمان
ملــل متحــد بــا مشــارکت دولــت ســریالنکا ،ســازمانهای
3
اجتمــاع محــور 2و ســاکنان محلــه در بخشهــای کلینوچــی
و موالیتیــوو 4آن را اجــرا کــرد .بــا اتمــام پــروژه در مــاه ژوئــن
ســال  ،2015پــروژه بــرای ســاخت  29مرکــز اجتماعــات22 ،
پیــش دبســتانی ،تعبیــه  62سیســتم عمومــی برداشــت آب و
باززنــده ســازی  95کیلومتــر از راههــای داخلــی و  6کیلومتــر
سیســتم زهکشــی آب جــاری از ســاکنان یــاری گرفــت .برنامه
اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد ،پــروژه را بــا اســتفاده از
فراینــد مشــارکت مردمــی کــه اعضــای جامعــه را در مرکــز

توســعه روســتای خــود قــرار میدهــد ،اســتفاده کــرد.
نیازهــای اولویــت دار زیرســاختی در کارگاههــای طــرح اجرایی
کــه توســط برنامــه مذکور در هر روســتا برگزارشــد ،شناســایی
شــدند .تســهیالت زیرســاختی شــامل پیــش دبســتانی ،مرکــز
اجتماعــات و راههــا ،از طریــق ســازمانهای اجتماعمحــور در
هــر روســتا ســاخته شــدند .کمکهــای فنــی برنامــه اســکان
ساختوســاز شــامل آمــاده

بشــر ســازمان ملــل متحــد در
کــردن نقشــه تیپهــا ،تامیــن بودجــه ،مشــاوره پیرامــون
کاهــش ریســک بالیــا و کیفیــت مصالــح ســاخت بــوده اســت.
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ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی قندهار
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مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه :قندهار ـ افغانستان
سال آغاز پروژه 2007 :میالدی
سال بهرهبرداری از پروژه 2008 :میالدی
مشــارکتکنندگان در پــروژه :برنامــه اســکان بشــر ســازمان
ملــل متحــد ،شــهرداری قندهــار ،بخــش توســعه شــهری
شــهرداری ،مرکــز پیشــگیری از بیمــاری در بخشهــای
دولتــی مرتبــط
تامیــن منابــع مالــی پــروژه :آژانــس توســعهای بینالمللــی
3
کانــادا
هزینه پروژه 1,790,238 :دالر آمریکا

اهداف اصلی در پروژه:
• تأسیس و بسیج مؤسسات محلی؛
• ایجــاد امنیــت تصــرف بــرای تمــام خانوادههــای مشــمول
پــروژه؛
• ارتقــای شــرایط اجتماعــی و محیطــی در ســکونتگاههای
غیررســمی از طریــق بازآفرینــی زیرســاختهای محــات؛
• ایجاد فرصتهای شغلی از طریق بهبود زیرساختها؛
• معرفــی مــدل برنامهریــزی مشــارکتی توســعه محلــی
بــه منظــور دســتیابی بــه حکمروایــی خــوب از طریــق
ظرفیتســازی محلــی در شــهرداری ،دایــره  MOUDو دیگــر
عوامــل توســعهای مرتبــط.

معرفی پروژه:
دالیــل عــدم امنیــت در ســکونتگاههای غیررســمی افغانســتان
کــه بیــش از  %70جمعیــت شــهری را شــامل میشــود،
بیشــمار اســت .انفجــار جمعیــت ،بهداشــت انــدک ،نبــود آب
آشــامیدنی ایمــن ،آســیبپذیری بــاال هنــگام بالیــای طبیعــی،
نبــود تســهیالت آمــوزش و ســامت؛ مســائل مشــترک در
همــه ســکونتگاهها میباشــد .ســکونتگاهها از طریــق افــراد
بســیار فقیــر کــه بــه زمیــن دسترســی ندارنــد ،در زمینهــای
حاشــیهای ســاخته شــدهاند .ویژگــی ســکونتگاهها ،نبــود
زیرســاختهای اساســی اســت .در غیــاب خدمــات اساســی،
شــرایط زندگــی نامرغوب ،غیربهداشــتی و در معــرض همه نوع
تهدیــد و بیمــاری اســت .بعــاوه ســاکنان در تــرس از بیــرون
رانــده شــدن(از خانههایشــان) یــا تغییــر مــکان زندگــی
میکننــد .ایــن پــروژه بــا اتخــاذ رویکــرد «امنیــت انســانی»
کوشــید تــا بــا مشــخص کــردن دالیــل ریشـهای عــدم امنیت
در محلهــای کلیــدی ،بتوانــد امنیــت را افزایــش دهــد .ایــن
دالیــل شــامل :تصــرف زمین( ،نبــود) خدمــات اساســی و عدم
مشــارکت در برنامهریــزی و تصمیمســازی میباشــد .هــدف از
ســاماندهی ،حمایــت از گروههــای آســیبپذیری اســت کــه
در ســکونتگاههای غیررســمی قندهــار زندگــی میکننــد و
شــامل مراجعتکنندگان،راندهشــدگان داخلــی 1و خانوارهایــی
میباشــد کــه زنــان بیــوه سرپرســتان آنهــا هســتند.

فعالیت ها و دستاوردهای پروژه:
• تشــکیل  11مرکــز پیشــگیری از بیمــاری بانــوان و 11
مرکــز پیشــگیری از بیمــاری آقایــان در همــه واحدهــای
همســایگی منتخــب؛
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• تشکیل دو شورای توسعه محدوده در دو محدوده منتخب؛
• بــا توانمندســازی جوامــع محلــی ،اطالعــات محــات و
خانوارهــا در هــر  25مرکــز پیشــگیری از بیمــاری مــورد
رســیدگی قــرار گرفتــه و آمــاده اســتفاده شــدند؛
• تهیــه  25طــرح اجرایــی محلــی بــرای  11مرکــز پیشــگیری
از بیمــاری جدیــد و  14مرکــز پیشــگیری از بیمــاری قدیمــی
کــه شناســایی و اولویتبنــدی زیرســاختها و خدمــات
مرتبــط بــا پروژههــا را تســهیل کــرده انــد؛
• عملیاتی کردن دو برنامه اجرایی در سطح محلی؛
• اجرای  59پروژه تامین زیرساختها و خدمات بنیادین؛
• ایجــاد فرصتهــای شــغلی مســتقیم بــرای کارگــران ماهــر
و غیرماهــر؛
• توســعه متمرکــز مهارتهــای  25زن و اجــرای پروژههــای
درآمدزایــی؛
• همــه  25مرکــز پیشــگیری از بیمــاری و شــهرداری قندهــار
بــا ابزارهــای مناســب مدیریــت پســماند جامــد تجهیز شــدند؛
• ســاخت  78ســرویس بهداشــتی  ECOبــه عنــوان نمونــه
آزمایشــی
2

ماخذ مطالب :

http://mirror.unhabitat.org

)1- Canadian International Development Agency (CIDA
)2-Iinternally Displaced Person (IDP
)3- Centers for Disease Control and Prevention (CDC

معرفی دو پروژه برگزیده در جایزه بین المللی دوبی برای بهترین تجربه ها
در بهبود محیط زندگی
بازآفرینی مرکز تاریخی پونته ِودرا
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مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه :پونته ِودرا ،اسپانیا
برنــده جایــزه بینالمللــی دوبــی بــرای بهتریــن تجربههــا
در بهبــود محیــط زندگــی در ســال 2014
سال آغاز پروژه 1999 :میالدی
سال بهرهبرداری از پروژه 2013 :میالدی

منابع مالی پروژه:
ـ کمکهای مالی اتحادیه اروپا
ـ منابــع اختصــاص داده شــده توســط دولــت مرکــزی
اســپانیا
ـ دولــت خــود مختــار و منطقـهای و بخشــی از بودجــه شــهر
پونته ِو درا
معرفی پروژه:
پــروژه پونتــه ِودرا تجربــهای عملــی بــه مــدت  14ســال
بــوده اســت کــه در آن دو هــدف اصلــی و عمــدهی بهبــود
قابــل توجــه محیــط شــهری و دســتیابی بــه یــک کیفیــت
شــهری بــاال بــرای شــهر در تمامــی جنبههــا مدنظــر
بــوده اســت .از دیــد زیســت محیطــی ،ایــن پــروژه موجــب
کاهــش چشــمگیر آلودگــی آب ،صــدا و هــوا شــده اســت.
از نظــر اجتماعــی موضــوع کلیــدی ،تغییــر شــکل شــهر بــه
یــک محــدودهی فراگیــر و یکپارچــه میباشــد؛ جایــی کــه
موانــع اجتماعــی ،فیزیکــی یــا ناتوانایــی و تبعیــض نــژادی
میتوانــد کاهــش یابــد و یــا حتــی حــذف گــردد.از دیــد
حرکــت و پویایــی ،کاهــش خطــرات ترافیکــی و تشــویق

بــه حرکــت بــا اســتفاده از وســایل نقلیــه غیــر موتــوری و
ایجــاد مجموعـهای جدیــد از اولویتهــا بــا محوریــت پیــاده
در مرکــز تحــرکات شــهری ،در ایــن پــروژه مدنظــر قــرار
داده شــده اســت .تغییــر شــکل فضاهــای عمومــی شــهری
بــه ســوی یــک مرکــز اجتماعــی بــه منظــور فراهــم آوردن
کاربریهــای یکپارچــه و متنــوع مــد نظــر بــوده اســت.
جمعیــت شــهر پونتــه ِودرا در گذشــته توســط تعــدد
وســایل نقلیــه از فضاهــای عمومــی بیــرون رانــده شــده
بودند.بــا توجــه بــه وجــود موانــع زیــاد فیزیکــی و معمــاری،
حرکــت آزادانــه مــردم در فضاهــای عمومــی بــا مشــکالتی
صــورت ميپذيرفــت .حــدود  %70از فاضــاب شــهری
مســتقیما وارد بســتر رودخانههــا میشــدند کــه ایــن
امــر پيامدهــاي غمانگيــز زیســت محیطــی را بــه همــراه
داشــت .عــاوه بــر اینهــا آلودگــی صوتــی و آلودگــی هــوا
نیــز در گذشــته در ایــن شــهر بســیار زیــاد بــوده اســت.
نتایج نشــان دهنده آن اســت که بیش از دو ســوم ســفرهای
روزانــه بــه صــورت پیــاده و یــا دوچرخــه میباشــد و موانــع
فیزیکــی و مزاحــم بــرای ویلچرهــا و کالســکه کــودکان نیــز
از میــان برداشــته شــده اســت .محدودیــت ســرعت 30
کیلومتــر بــر ســاعت بــرای اثرگــذاری بیشــتر شــهر وضــع
1- Pontevedra. A Model for the City Centered on People
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شــده اســت .فاضــاب کــه در گذشــته بــه طــور مســتقیم
بــه جويهــا و مســيلهاي آب ریختــه ميشــد ،تــا
میــزان حــدود  70درصــد کاهــش یافتــه اســت .ســروصدای
ناشــی از ترافیــک نیــز بــه طــور مشــابهی کــم شــده اســت.
در حــال حاضــر کــودکان بــه تنهایــی بــه ســمت مدرســه
پيــادهروي ميکننــد و خیابانهــا بــه طــور قابــل توجهــی
ســرزنده شــده و توســط مــردم پــر شــدهاند .خطــرات
ترافیکــی بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه ،بــه طوری
کــه بــرای ســالیان طوالنــی هیــچ گونــه مــرگو میــر و یــا
صدمــات شــدید گــزارش نشــده اســت .بــه عــاوه فضاهــای
عمومــی و نواحــی ســبز بــه وســیله مســیرهای پیــاده و
دوچرخــه گســترش یافتهانــد .ایــن دســتاوردها از نظــر دور
نماندهانــد و شــهر پونتــه ِودرا تعــداد زیــادی جایــزه بــه
خاطــر بهبــود شــهری و اشــاعهي پیادهمــداری و ترویــج
حرکــت پیــاده ماننــد جايــزهي اروپایــی اینترمد1دریافــت
نمــوده اســت.
شماره 51-52
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اولویتبندی فعالیتهای پروژه:
تمرکــز اصلــی پــروژه بــر روی جلوگیــری از تخریــب پویایــی
شــهری شــهر پونتــه ِودرا بــوده اســت.در ایــن راســتا الزم بــوده
تــا شــهروندان را بــه وســیله برگردانــدن فضاهــای شــهری بــه
آنهــا توانمنــد ســاخت .ایــن کار از یــک ســو موجــب اســتفاده
بــدون اســتثنا همــه شــهروندان از فضاهــای عمومــی و لــذت
بــردن از آن میشــود و از ســوی دیگــر موجــب دمیــده
شــدن روحــی تــازه بــه خيابانهــا ،حــذف خطــرات ترافیکــی،

کاهــش آلودگيهــاي صوتــی و آلودگــی هــوا ،ترمیــم
محدودههــاي تخریــب شــده و اشــاعهي روشهــاي شــهری
ســالم حملونقــل کــه بازگوکننــدهي اهمیــت اتصــال میــان
شــهر ،مصــب رود و رودخانههــا ميباشــد ،خواهــد شــد .ایــن
مــوارد اولويتهــاي اصلــی پــروژه حاضــر را شــامل میشــود.
اهداف و راهبردها:
اهــداف و اولویتهــای پــروژه فراینــدی مشــترکی را
دنبــال میکردنــد .اســتراتژیهای بــه کار رفتــه در پــروژه
بصــورت کامــا انعطافپذیــر اســتفاده شــده و متناســب بــا
وضعیــت ،قابلیــت ســازگاری را دارنــد .در اینبــاره ،ارتبــاط
بــا انجمنهــای محلــی و برگــزاری جلســات در کنــار
مجامــع مشــترک گســترش یافتــه بــود .هماننــد تــاش
بــرای دمیــدن روحــی تــازه بــه مناطــق تنــزل یافتــهی
شــهری ،برنامــهای بــرای کمکهــای مالــی بــا صاحبــان
امــاک در مراکــز تاریخــی مــورد توافــق قــرار گرفــت ،کــه
بــه نوبــه خــود ،بــه بهبــود فضاهــای عمومــی منجــر میشــد
و طرحهــای خالقانــه دارای پشــتوانه خصوصــی را تشــویق
میکــرد .در تمــام ایــن مــوارد ،رای مثبــت اعضای شــهرداری
صرفــا در آخریــن مرحلــه و پــس از تصمیمگیریهــای مهــم
انجــام شــده بــه وســیله رضایــت و توافــق عمومــی بــود کــه
ایــن بــه معنــای مشــارکتی بــودن فرآینــد میباشــد .شــهر
پونتــه ِودرا بــر روی یــک پــروژه فراگیــر تمرکــز داشــت
کــه در آن بــا اســتفاده از گســیل کــردن منابــع محلــی
موجــود و منابــع وصولــی از دیگــر نهادهــا  ،موجبــات

1- European Intermodes Award

ســاخت باکیفیتتــر شــهر را فراهــم آورد .در ایــن پــروژه
هیــچ گونــه فشــار اقتصــادی مــازاد بــرروی شــهروندان وارد
نشــد کــه از نــکات مثبــت پــروژه میباشــد .شــهر موظــف
بــه تعییــن مجموع ـهای روشــن از اولویتهــا بودکــه در دو
واژهی زندگــی شــهری و محیــط زیســت خالصــه میشــود.

دستاوردهای پروژه:
مالــی  :از نــکات مهــم در پــروژهی شــهر پونتـه ِودرا اینکــه
چ بــار
بــه منظــور محقــق شــدن ایــن برنامــه مــد نظــر هیـ 

1- The Feira Franca
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فرآیند پروژه:
رونــد اجــرای کار و اجــرای یــک مــدل بــرای شــهر بــا
بحثهــای گســترده اجتماعــی در طــول مراحــل انجــام آن
همــراه بــود .هــر گام بــه جلــو ســاکنان محلــی را بیشــتر و
بیشــتر از آینــده شهرشــان آگاه میســاخت ،و بنابرایــن بــه
آنهــا از طریــق مشــارکت فعــال در فراینــد تصمیمگیــری
حــق اظهــار نظــر و بیــان داده میشــد .بــدون ایــن
مشــارکت مشــتاقانه ،ایــن رونــد بــه حرکــت در نمیآمــد
و یــا شــاید بــه طــور کامــل شکســت میخــورد .در طــول
فرآینــد ،همــکاری شــدیدی بیــن عوامــل اجتماعــی (هــم
مســتقیم و هــم غیــر مســتقیم) وجــود داشــت .فضاهــای
جدیــد ،بهبــود یافتــه و بــه ســرعت توســط مردمــی کــه در
نهایــت از آنهــا لــذت میبردنــد ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
مقــررات جدیــدی در محــل وضــع شــد و قانونهــای مربوطــه
برقــرار شــدند .پلیــس محلــی و ســاکنان محلــی هــر دو با شــور
و شــوق ازاصالحاتــی کــه ایجــاد شــده بــود دفــاع میکردنــد.
ایــن کلیــد موفقیــت کل پــروژه بــود  .مقاومتهــا در برابــر ایــن
تغییــرات کــه از همــان آغازپروژه بســیار کــم و تقریبا در شــروع
شــکلگیری پــروژه ناچیــز بودنــد ،دو دلیــل اصلــی داشــت:
بیتحرکــی( بیجنبشــی) و تــرس ازچیــزی کــه
ناشــناخته اســت .ایــن یــک واقعیــت اســت کــه افــرادی کــه
ابتــدا ایــدهی جدیــدی را رد میکننــد کمــی بعــد از آن

دفــاع میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد دفــاع
غیرقابــل انعطــاف و بیچــون و چــرا در رابطــه بــا اســتفاده از
ماشــین  ،دفاعــی ســادهلوحانه از یــک ایــدهآل مدرنیته باشــد.
ایدههــای ازپیــش تعییــن شــدهای ماننــد ایــن مطمئنــا در
ابتــدا چالــشزا بودهانــد ،همانگونــه کــه شــواهد بــه
وضــوح نشــان میدهنــد کــه یــک شــهر ناکارآمــد بــرای
راننــدگان بــه خــودی خــود ســودمند نیســت .خوشــبختانه،
ایــن بخــش از جمعیــت محلــی اقلیــت کوچکــی از جامعــه
محلــی را تشــکیل میدهنــد ،هــر چنــد کــه هنــوز هــم
بســیار متعهــد بــه اصــول ایدئولوژیکشــان یعنــی دفــاع و
پشــتیبانی از ماشــین شــخصی میباشــند.
بــه مناســبت بهبــود و بازیابــی شــهربرای مــردم ،مجموع ـهای
متنــوع از وقایــع ورویدادهــای عمومی در شــهر ســازماندهی
شــدند .فیــرا فرانــکا، 1کــه یــک جشــنوارهی قــرون وســطایی
اســت ،بــه مظهــر مشــارکت عمومــی بــر پای ـهی مدیریــت
خــود محــور بــدل شدهاســت .انجمنهــای ســاکنین
محلــی و فرهنگــی موفــق بــه اجــرای چهاردهمیــن جشــن
فضاهــای عمومــی بــا رنــگ و بویــی تاریخــی شــدند .آخرین
بــار ایــن جشــن تــا  100هــزار نفــر را بــه شــهر جــذب کــرد
ـ جمعیتــی بیــش از جمعیــت خــود پونتــه ِودرا کــه در حــال
حاضــر درحــدود  83هــزار نفــر جمعیــت دارد .بــه طــور
خالصــه ،پونته ِودرا شهریســت که در آن شــهروندان مشــارکت
و همــکاری کــرده ،و طــرح آن توســط مــردم و بــرای مــردم ،
توســط شــهروندان و بــرای شــهروندان اجــرا میشــود.
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مالــی اضافــی بــر روی مالیاتدهنــدگان الزم نبــود.
اجتماعــی و اقتصــادی :تمــام مــردم ،صرفنظــر از وضعیــت
جســمی ،ســن یــا جنســیت بایــد اجــازه اســتفاده و لــذت
بــردن از شــهر خــود را از طریــق تســهیل روابــط اجتماعــی،
عــدم تبعیــض و مشــارکت اجتماعــی داشــته باشــند .عــاوه
بــر ایــن  ،شــهرها بــه نقطــهای کانونــی و محــوری در زندگــی
اجتماعــی و فعالیــت اقتصــادی تبدیــل شــدهاند.
فرهنگــی :ســاختمانهایی کــه دارای ارزش میراثی(تاریخــی)
میباشــند و در حــال حاضــر دارای کاربــری جدیــد و مــدرن
هســتند در کنــار مراکــز تاریخــی ترمیــم و بازیابــی شــدند.
شــهر،با فضاهــای بازســازی شــدهی خــود ،مکانــی بــرای
فعالیتهــای فرهنگــی و تفریحــی اســت .
زیســت محیطــی :منابــع آلودگــی آب وفاضــاب عمــا
ریشــهکن شــدهاند و آلودگــی هــوا و صوتــی بــه
طورچشــمگیری کاهــش یافتــه اســت .بعــاوه افزایــش
پیادهمحــوری و اســتفاده بیشــتر از دوچرخــه منجــر بــه
کاهــش چشــمگیر انتشــار گازهــای گلخانـهای شــده اســت.
ســازمانی :تعــداد زیــادی از سیاســتهای ایــن پــروژه
مطابــق بــا قوانیــن موجــود فعلــی اجــرا شــدهاند کــه
بــا وجــود نافــذ بــودن آنهــا ،در جاهــای دیگــر اثــری
مبنــی بــر رعایــت آنهــا دیــده نمیشــود .بــه عنــوان
مثــال ،قانــون دسترســی ،وجــود موانــع فیزیکــی و موانــع
حرکتــی در فضاهــای عمومــی را ممنــوع میکنــد و یــا
قانــون پاکســازی بســتر رودخانههــارا وضــع میکنــد.
سیاســتهای دیگــر ،ایدههــا ،پیشــنهادات و ضرورتهــای
صرفــی هســتند کــه در متــون حقوقــی مناســب گنجانــده

نشــدهاند .بــا ایــن وجــود ،شــهر پونتـه ِودرا بــا وجــود اینکــه
هیــچ الــزام قانونــی بــرای انجــام ایــن کار وجــود نداشــته
آنهــا را عملــی نمــوده اســت.
آموزههای پروژه:
 )1شــهرها ،در زمــان هــرج و مــرج ،ناخوشــایندی ،آلودگــی،
و پیچیدگــی همیشــگی  ،میتواننــد نغییــر شــکل داده و بــه
شــهری صمیمــی و گــرم ،ســازگار بــا محیــط زیســت ،پایــدار،
راحــت ،ایمــن و فراگیــر بــدل شــوند  .ایــن امــر میتوانــد در
یــک زمــان نســبتا کوتــاه با توجــه بــه وجــود اراده ،همــکاری و
مجموع ـهای از اولویتهــای روشــن انجــام شــود .
 )2هــر شــهر بایــد بــر مبنــای یــک مــدل مناســب بــرای خــود
تصمیمگیــری کنــد .ایــن مــدل وســیله ای بــرای رســیدن بــه
یــک هــدف خــاص و مشــخص در انتهــای فراینــد اســت .انتقال
و تغییــر شــکل شــتابزده برمبنــای ایدههــای وام گرفتــه شــده
بیگانــه ،نتایــج متوســطی را در بهتریــن حالــت حاصــل میکند.
 )3بــرای تولیــد یــک مــدل  ،تمــام پیشــنهادها و تجربهه ـای
نظــری بایــد در نظــر گرفتــه شــوند .هماننــد :آرامســازی
ترافیــک ،زندگــی مســتقل ،شــهر بــه عنــوان مرکــزی بــرای
فعالیتهــای اجتماعــی ،برنامهریــزی شــهری ،ایمنــی
کــودکان ،تحــرک و قابلیــت دسترســی ،تجــارت محلــی ،و
غیــره .وضــع موجــود ،پویایــی شــهری ،خصیصههــای ذاتــی
محلــی و آرمانهــای اجتماعــی بــر اســاس مشــارکتهای
اجتماعــی تعریفکننــدهی پــروژه میباشــند.
 )4بطــور قطــع ،بــرای کســی کــه از امتیــازات ضمنــی یــا
صریــح خاصــی برخــوردار اســت ،تقســیم کــردن و رســیدن
بــه یــک مصالحــه کار دشــواری اســت؛ ســوارهها در مقابــل

پیادههــا  ،توانمندهــا بهلحــاظ جســمی در برابــر معلــوالن ،
بالغیــن در مقابــل ســالمندان و کــودکان ،کســانی بــه امکانــات
تفریحــی در خــارج از شــهر دسترســی دارنــد در مقابل کســانی
کــه بــه ایــن امکانــات دسترســی ندارنــد؛در ایــن بیــن فضاهای
عمومــی تداعیگــر کثرت،یکپارچگــی و تســاوی هســتند کــه
در آنهــا کســی دارای امتیــاز خاصــی نســبت بــه فــرد دیگــر
نیســت .ایــن پرســشها چالشهــای واقعــی مــدل شــهر
بــرای مــردم هســتند .ایــن مقاومتــی اســت کــه مــدل بایــد بــر
آن فائــق آیــد .

ماخذ مطالب :

http://mirror.unhabitat.org

1- The Dubai Declaration
2- Istanbul Declaration
3- Habitat II
4- Camiños Escolares
5- Diputación
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آموزهها و دستاوردهای قابل انتقال:
بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل و تعریــف یــک مــدل بــرای
شــهر پونتــه ِودرا ،رعایــت و در نظــر گرفتــن یکســری
مســایل از جملــه تجربههــای قبلــی در برنامهریــزی
شــهری ،پیادهمــداری و آرامســازی ترافیــک ضــروری
میباشــد؛ بــر ایــن اســاس کــه زمــان آن بــه دهــه ی 1950
و شــاید زودتــر برمیگــردد ،ایــن موضــوع بــا نظریههــای
معاصرمرتبــط بــا محیــط زیســت شــهری همپوشــانی پیــدا
میکنــد .تعــدادی از ایــن نطریههــا عبارتانــد از:
3
بیانیــه دبــی ، 1بیانیــه اســتانبول2و اســکان بشــر . 2
حقــوق مربــوط بــه ناتوانیهــای جســمی و جنبــش
زندگــی مســتقل نیزکمکهــای قابــل توجهــی بــه ایــن
بحثهــا کردهانــد ،بحثهایــی کــه الهــام بخــش رونــد
شــکلگیری پروژههــا هســتند و هماننــد نظریــه اســتقالل
کــودکان کــه دقیقــا مــدل پیشــنهادی ایــن پــروژه بــر روی
آن متمرکــز اســت .در ایــن پــروژه سیاســت راهــی امــن بــه
ســوی مدرســه 4کــه ابتــکاری عملــی اســت بــرای تشــویق
والدیــن کــه بــه فرزنــدان خــود یــاد دهنــد چگونــه تنهــا امــا
بــا خیــال راحــت بــا کمــک و راهنمایــی داوطلبــان محلــی
شــهر پونتــه ِودرا بــه مدرســه برونــد را پیشتــر رفتــه اســت.
از آنجــا کــه ایــن مــدل در حــال حاضــر دارای پیشــینه
طوالنــی قابــل توجهــی اســت  ،و بــه مــدت  14ســال اجــرا
میشــده ،بســیاری از نــکات اصلــی آن نــه تنهــا جدیــد
 ،بلکــه پیشــگام هســتند ،هماننــد تعییــن حــد ســرعت
 30و  20کیلومتــر برســاعت بــرای شــهر  ،گســترش
پیادهمــداری در مرکــز تاریخــی ،اســتفادههای گوناگــون

از فضاهــای عمومــی ،اقدامــات ســاختاری آرامســازی و
محدودیــت ترافیــک ،پیادهروهــای بــدون محدودیتهــای
فیزیکــی (موانــع) ،انعطافپذیــری و ســازگاری راهحلهــا،
چندوجهــی بــودن ،ارایــه برنامههــا و الگوهــای افزایــش
پیــادهروی ،و غیــره.
در حــال حاضــر چندیــن پــروژه در حــال اجــرا در سراســر
اســپانیا وجــود دارنــد کــه در حــال تــاش بــرای انتقــال تجربه
موفــق شــهر پونتــه ِودرا بــه دیگــر مناطــق و شــهرداریها
هســتند .اقدامــات را در برنامهریــزی شــهری ،هــم بصــورت
نهــادی و هــم خصوصــی ،در انجمنهــای متعــددی بــه
اشــتراک گذاشــته شــدهاند :لیســبون ،مادریــد ،پورتــو ،آویــرو،
آلمــادا  ،دههــا شــورای پرتغالــی ،خیخــون ،ســویا ،الکرونیــا،
مونیــخ ،باســتیا ،والنســیا ،مــاالگا ،دونوســتیا ،هوئســکا.
ایــن مــدل پشــتوانهای بســیار بــا ارزش را در بدن ـهی قانونــی
شــهرداری بــرای خــود پیــدا نمــود ،تــا جایــی کــه تمامــی
اقدامــات بــر اســاس بســتری قانونــی صــورت گرفتــه اســت.
محدودیــت ســرعت  30کیلومتــر بــر ســاعت در شــهر کــه
از ســال  2010اعمــال گردیــد ،و بعــاوه قانــون فضــای بــاز
عمومــی مجموعــهای از اولویتهــا را بــرای مــد نظــر قــرار
دادن فضاهــای عمومــی بــه عنــوان عناصــری کلیــدی در
ایجــاد یــک مــدل شــهری جــدی را ایجــاد نمودنــد .شــورای
ایالتــی پونتــه ِودرا ایــن احــکام را بــرای  2000کیلومتــر از
شــبکهی جادههــای خــود اعمــال نمــود.
وزارت داخلــه اســپانیا از شــورای شــهر پونتــه ِودرا خواســت
تــا پیشــنهادات و طرحهــای خــود را در قالــب گزارشــی بــه
وزارتخانــه تحویــل دهــد تــا بتــوان آنهــا را در قانــون عمومــی
ترافیــک اســپانیا دخیــل نمــود و از آن بــه عنــوان یــک قانــون
همگانــی اســتفاده شــود .در پیشنویــس اولیــه ایــن گــزارش،
قوانیــن ترافیکــی پیشــنهادی بــه شــرح زیــر میباشــد:
محدودیــت ســرعت  30کیلومتــر بــر ســاعت در شــهر و ایجــاد
موانــع فیزیکــی بــه منظــور کمــک بــه کاهش ســرعت وســایل
نقلیــه .
در اتحادیــه اروپــا نیــز شــهروندان اروپایــی بــا الهــام از قوانیــن
شــهری شــهر پونتــه ِودرا5خواســتار اعمــال محدودیت ســرعت
 30کیلومتــر بــر ســاعت ( کــه از ســوی شــورای شــهر محلــی
حمایت شــد) هســتند.
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طراحی فضای عمومی با نام ُکنکویی 1در شهر کی ِبرا
مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه :کیبِرا ـ نایروبی ـ کنیا
برنــده جایــزه بینالمللــی دوبــی بــرای بهتریــن تجربههــا در
بهبــود محیــط زندگــی در ســال 2014
سال آغاز پروژه 2010 :میالدی
سال بهره برداری از پروژه 2013 :میالدی

شماره 51-52
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اطالعات تکمیلی پروژه:
همکاران پروژه:
2
• مرکز طراحی ُکنکویی
• مهندسان بدون مرز
3
• مهندسان بورو هاپولد
4
• مهندسان مشاور آروپ
منابع مالی پروژه:
5
• سازمانهای اجتماع محور ( شامل  %5کل پروژه)
• کمکهای مالی و هدایای بخش خصوصی
• کمکهای مالی موسسات خیریه
معرفی پروژه:
در منطقــه زاغهنشــین کیبــرا در نایروبــی کنیــا  ،جمعیتــی
بالــغ بــر  500هــزار نفــر در مســاحتی کمتــر از مســاحت
پــارک مرکــزی نیویــورک زندگــی میکننــد .در ایــن محــدوده
سیســتم جم ـعآوری زبالــه عمــا وجــود خارجــی نداشــته و
س بهداشــتی
عــاوه بــر ایــن دارای تعــداد محــدودی ســروی 
اســت .بــا اضافــه اینکــه در ایــن محــدوده آب در دســترس،
گــران و معمــوال آلــوده میباشــد .اکثــر خانوارهــا بــا درآمــدی
برابــر بــا  1دالر در روز امــرار معــاش میکننــد.
پــروژهی فضــای عمومــی کیبــرا ، 6فضاهــای متــروک شــده
در طــول محــور رودخانــه ی نانــگ 7را کــه از زاغـهی کیبــرا
در نایروبــی کنیــا میگذرنــد را بــه مراکــز فعــال و جــذاب
تفریحــی ،اقتصــادی ،خدماتــی و تســهیالتی بــدل میکنــد.
مــا ایــن مراکــز را فضاهــای عمومــی مولــد 8مینامیــم .یــک
فضــای عمومــی مولــد دربردارنــدهی آب ســالم ،ســرویسهای
بهداشــتی عمومــی و حمــام ،بــاغ عمومــی ،یــک مرکــز چنــد
منظــوره و تعــدادی فضــای تجــاری کوچــک میباشــد .هــر
کــدام از فضاهــای عمومــی مولــد توســط ســاکنین کیبــرا
) 5- CBO(community-based organisation
)6-KPSP(Kibera Public Space Project
7-Ngong River
8- PPS

طراحــی و ســاخته شــده اســت ،بــه طوریکــه هــر کــدام
پاســخگوی نیازهــای خــاص ســاکنین میباشــد .فعالیتهــای
تجــاری کوچــک مقیــاس در هــر مــکان درآمــد مکفــی را
بــه منظــور حصــول اطمینــان از خودکفــا بــودن توســعه و
عــدم وابســتگی بــه حمایتهــای خارجــی ایجــاد مینمایــد.
امــروزه شــش عــدد فضــای عمومــی مولــد در کیبــرا ســاخته
شــده اســت .ایــن پــروژه بــه واســطه ماهیــت چنــد بخشــی
و مشــارکتی مــدل ،منابــع نیــز بــه صورتــی مشــارکتی بــه
وســیله ســاکنین ،ســازمانهای خارجــی و درآمــد خــود
ســازمان تامیــن میشــود .مرکــز طراحــی ُکنکویــی ،وظیف ـهی
ســازماندهی جامعــه و هماهنگــی اولیــه را برعهــده خواهــد
داشــت و در ادامــه ســازمان هــای اجتمــاع محــور بــه ادامـهی
رونــد تــا خودکفایــی کامــل مالــی و اجتماعــی کمــک خواهــد
توســاز تمامــی نیــروی کار
نمــود .در بحــث ســاختمان و ساخ 
جامعــه اعــم از کارگــر ،بنــا ،جوشــکار و  ...در فرآینــد بــه کار
گرفتــه شــدهاند .الزم بــه یــادآوری اســت کــه مرکــز طراحــی
ُکنکویــی در ســال اول بــرای اطمینــان از شــفافیت مالــی،
ســاختارهای مدیریــت اجرایــی و مالــی را نظــارت کرده اســت.

1- Kounkuey
2- KDI
3- Burro Happold Engineers
)4- ARUP(independent consulting engineers

اولویت بندی فعالیت های پروژه:
برنامــه مــد نظــر بــا  3اولویــت بــرای محــات بــر مبنــای نظــر
ســاکنان کیبــرا در یــک فرآینــد طراحــی مشــارکتی و تکــرار
شــونده بــه شــرح زیــر اســت:
 )1بهبود شرایط زندگی
 )2ایجــاد فعالیتهــای اقتصــادی جدیــد بــه منظــور حفــظ
پــروژه از لحــاظ مالــی
 )3ساخت و ایجاد ظرفیتهای اجتماعی ساکنان
بــه منظــور حمایــت از اولویتهــای ارایــه شــده ،کمکهــای
جانبــی از ســوی دولــت کنیــا و ســایر ســازمانهای غیردولتــی
طلــب شــده اســت .اگرچــه از تمامــی ســاکنین بــه منظــور
مشــارکت در هریــک از پروژههــا دعــوت بــه عمــل آمــده اســت،
ولیکــن بــه طور مشــخص خانمهــا و جمعیــت جوان تشــویق به
مشــارکت شــده انــد ،چرا کــه آنهــا عمومــا کمتــر در جایگاههای
مدیریتــی و تصمیمگیــری جــای داده میشــوند.

فرآیند پروژه:
زمانــی کــه بــر روی یــک زاغــهی شــهری کار میکنیــد
چالشهــای متعــددی وجــود دارد کــه بایــد بــر آنهــا غلبــه
کــرد( بــه عنــوان نمونــه اتصــال ســاختمانها بــه سیســتم
فاضــاب شــهری و مشــکالت مربــوط بــه مالکیــت زمیــن).
خوشــبختانه بــه ســبب ماهیــت مشــارکتی و جامعنگــر
پــروژه ،مشــکالت مربــوط بــا مالکیــت زمیــن نســبتا حــل
شــده اســت .زمانــی کــه ســازمان اجتمــاع محــور مربوطــه
زمیــن یــا محــدودهای را بــه مــا معرفــی میکنــد ،در قــدم اول
بــه منظــور آشــنایی بــا مالــکان ســاختمانها ،ریــش ســفید
روســتاها و روســای محلــی بــه نشســت خواهیــم نشســت.
در ادامــه ســازمان ،شــرایطی را بــه منظــور توســعه و ایجــاد
یــک فضــای عمومــی در آن مــکان یــا محــدوده بــا برگــزاری
جلســات متعــدد بــا مالــکان فراهــم مــیآورد .زمانــی کــه
تمامــی گروههــا موافقــت خودشــان را در رابطــه بــا پــروژه
اعــام کردنــد  ،پیشنویــس تفاهمنامــه همــکاری آمــاده و
امضــاء میشــود و بــرای اجــرا بــه رئیــس و مامــوران محلــی
داده میشــود .در حقیقــت برگــزاری نشس ـتهای متعــدد بــا
مالــکان و صاحبــان زمیــن بــه منظــور جلــب حمایــت آنــان و
مشــارکت در فرآینــد پــروژه چالشــی بســیار مهــم میباشــد
کــه در صــورت عــدم برنامهریــزی موثــر و کارآمــد و البتــه
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اهداف و راهبردها:
گــروه طراحــی ُکنکویــی و ســاکنان کیبــرا تمامــی اهــداف و
اســتراتژیهای مرتبــط بــا آن را بــه طــور مشــترک بــه شــرح
زیــر ایجــاد نمودهانــد:
هــدف  )1افزایــش درآمــد خانــوار /اطمینــان از خــود کفایــی
اقتصــادی پــروژه
اســتراتژی) اختصــاص  10درصــد از درآمــد فعالیتهــای
تجــاری در یــک صنــدوق نگهــداری بــرای خانمهــا و جوانــان
کــه بزرگتریــن گــروه بیــکار در کیبــرا را تشــکیل میدهنــد.
هدف  )2ایجاد و فراهمآوری تسهیالت و امکانات پایه
اســتراتژی) طراحــی و ســاخت تســهیالت و امکانــات ماننــد
مراکــز تخلیــه فاضــاب عمومــی بــه همــراه فاضــاب شــهری
متصــل بــه آن ،طراحــی و ســاخت مراکــز اجتماعــی چنــد

منظــوره و زمینهــای بــازی کــه بازگــو کننــدهی چالــش هــای
جامعــه شــناختی میباشــند.
هــدف  )3ایجــاد و فراهــمآوری فرصتهــای مناســب بــرای
آمــوزش ،رهبــری و بهبــود مهارتهــا
اســتراتژی) ارایــه جلســات آموزشــی بــا محوریــت موضوعــات
منتخــب از ســوی ســاکنان بــرای تمامــی گروههــای اجتماعی
بــه خصــوص خانمهــا و جوانــان.
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مشــارکتی ،پــروژه بــا مشــکل مواجــه میشــود.
از دیگــر چالشهــای مربوطــه ،مشــکل اتصــال رســمی و
قانونــی بــه سیســتم زیرســاخت آب شــهری و تاسیســات
بهداشــتی میباشــد کــه بــه ســبب ماهیــت اداری و پیچیــده
فرآینــد برقــراری ارتبــاط  ،چالشــی جــدی بــه شــمار میآیــد.
مرکــز طراحــی ُکنکویــی بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل  ،بــا آب
شــهری نایروبــی و شــرکت آب و فاضــاب 1مشــارکت نمــود.
او شــرایطی را فراهــم آورد کــه امــکان انجــام مراحــل اتصــال
بــه سیســتم آب و فاضــاب از طریــق اینترنــت و بــه صــورت
آنالیــن امکانپذیــر باشــد و دیگــر نیــاز بــه طــی مراحــل
ســخت و پیچیــده اداری نباشــد.
مابقــی فراینــد پــروژه هــم بــا همــکاری و مشــارکت بــاال
انجــام میشــود .مرکــز طراحــی ُکنکویــی ،اهالــی منطقــه،
ســازمانهای غیــر دولتــی و نماینــدگان دولتــی را از طریــق
مجموعــهای از همایشهــا و کارگاههــای عمومــی هدایــت
میکنــد .مرکــز طراحــی ُکنکویــی ،در طــول چندیــن مــاه
 ،نیازهــای هالــی را اولویتبنــدی کــرده ،دیــدگاه اجتماعــی
آنهــا را تعییــن و بــرای رفــع ایــن نیازهــا ،مداخــات خاصــی
را طراحــی میکنــد .همچنیــن بــه منظــور راهبــری و مدیریــت
پروژههــا ،اجتماعــی از شــرکتهای کوچــک ایجــاد میشــود تــا
بهتریــن کارایــی و بــازده را داشــته باشــد .زمانــی کــه طراحــی
و مدیریــت ســاختمانی نهایــی میشــود ،بــا اســتفاده از تمامی
نیروهــای کار محلــی ســاخت زمیــن زیربنایی را شــروع میشــود
و در مــدت زمــان بکارگیــری نیروهــای کار  ،مهارتهــای
جدیــدی بــه آنهــا آمــوزش داده میشــود .بعــد از اینکه ســایت
مــورد نظــر بــه طــور کامــل بــه کار افتــاد  ،مرکــز طراحــی
ُکنکویــی بــه مــدت یک ســال شــریک پــروژه را تحــت کنترل
خــود قــرار میدهــد تــا از پایــداری مــادی و فیزیکــی پــروژه

اطمینــان حاصــل کنــد .زمانیکــه ایــن یقیــن حاصــل شــد ،
مرکــز طراحــی ُکنکویــی از پــروژه خــارج میشــود.
دستاوردهای پروژه:
تمامــی ســایتهای ســاخته شــده در کیبــرا بــه منظــور
بهبــود کیفیــت اقتصــادی ،زیســت محیطــی و اجتماعــی
زندگــی ســاکنین شــکل گرفتهانــد .تاکیــد بــر ســرمایهگذاری
شــخصی اهالــی در منطقــه ،از آن جهــت حایــز اهمیــت اســت
کــه ایــن امــر منجــر بــه نگهـداری طوالنــی مــدت و توســعه پایدار
آن میشــود .پایــداری مالــی بــا ایجــاد تجارتهــای کوچــک
محلــی ،برنامــه ارایــه وام و نصــب صنــدوق نگهــداری زمیــن
ســاختمانی تضمیــن میشــود .بدیــن صــورت کــه درصــدی
از درآمــد ایــن مکانهــای تجــاری کوچــک ،در زمیــن
ســاختمانی مجــددا ســرمایهگذاری میشــود .مــا بــه طــرق
مختلــف میتوانیــم پایــداری محیطــی محــدوده را تقویــت
کنیــم .نخســت بــا تمیــز کــردن محــدوده و حفــظ پاکیزگــی
توســاز
آن ،دوم بــا بهرهگیــری از مصالــح وتجربههــای ساخ 
پایــدار و نهایتــا اســتفاده از تکنولوژیهایــی مثــل جمـعآوری
آب بــاران بــه هنــگام ریــزش نــزوالت جــوی .اغلــب مــواد زاید
طبیعــی بــا تبدیــل شــدن بــه کــود آلــی یــا بــه کارگیــری
دوبــاره آنهــا بــه عنــوان مصالــح ســاخت  ،بــه عنــوان منبــع
درآمــد مجــدد بــه کار میرونــد و باعــث میشــود تــا اهالــی
بــدون تکیــه بــر کاالهــای گــران قیمــت وارداتــی  ،خودشــان
مــواد مــورد نیازشــان را تامیــن کننــد .بــرای ســاخت چنیــن
محیطــی از کمیتــه مدیریتــی ســازمان اجتمــاع محــور کمــک
گرفتــه میشــود .عــاوه بــر ایــن بــه منظــور ایجــاد شــبکهای
چنــد بخشــی ،بدنــهی دولتــی و ســازمانهای غیردولتــی
کیبــرا نیــز در برنامهریــزی و طراحــی فرآینــد دخیــل شــدهاند.
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آموزهها و دستاوردهای قابل انتقال:
مرکــز طراحــی ُکنکویــی پــس از مطالعــه بــر روی شکســت
پروژههــای تــک بخشــی و ناکارامــد بهبــود پروژههــای
زاغهنشــینی کــه در آن جامعــه مســتقیما لحــاظ نمیشــد،
یــک رویکــرد چنــد منظــوره و جامعــه محــور را طرحریــزی
کــرد .ایــن مــدل مشــارکتی تضمینــی بــر ایــن امــر بــود کــه
میتوانــد مناســب هــر منطقــه و محیطــی باشــد  ،چــرا کــه
توانایــی اهالــی را مــد نظــر داشــت و موجــب تقویــت ارزشهای
جامعــه میشــد .در عیــن حــال افــراد جامعــه را بــا ابزارهــای
فنــی و مهارتهــای مربوطــه پــرورش مــیداد  .اســتراتژی
مرکــز طراحــی ُکنکویــی فقــط منحصــر بــه اجــرای پروژههــای
موفــق خــرد مقیــاس نیســت بلکــه ســعی دارد تــا نفــوذ ایــن
پیشــرفتهای منطقــهای را در شــبکههای بــه وجــود آمــده
بیشــتر کنــد تــا بتوانــد سیســتمهای منطقــهای پرتوانتــری
ایجــاد کنــد.
در نایروبــی ،تاکیــد تــازهای بــر روی فضــای عمومــی بــه
عنــوان وســیلهای بــرای توســعه چالــش چنــد جانبــه وجــود
دارد .موسســات بــزرگ ماننــد اســکان بشــر ســازمان ملــل
متحــد از طریــق برنامــه شــهرهای امــن ،بــا شــورای شــهر
نایروبــی بــه منظــور ســاخت تعــدادی فضــای عمومــی جدیــد
مشــارکت کــرده اســت .در یکــی از آنهــا مرکــز طراحــی
ُکنکویــی بــه طــور مســتقیم در پــروژه مشــارکت کــرده اســت.
بــه عــاوه فعالیتهــا و اقدامــات مرکــز طراحــی ُکنکویــی
در کیبــرا مبــدل بــه نقطـهای کانونــی شــده اســت ،تــا آنجــا
کــه ســازمانهای مختلــف شــهری ،خــود را منطبــق بــر
برخــی از اصــول مرکــز طراحــی ُکنکویــی نمودهانــد .مرکــز
طراحــی ُکنکویــی در مشــورت و همــکاری بــا برنامـهی بهبــود
زاغهنشــینی کنیــا و وزارت محیــط زیســت (طــرح منطقـهای
تجدیــد حیــات حوضــه رودخانــه) کار میکنــد .ولیکــن در
عیــن حــال ســعی دارد تــا بــر روی هــر برنامـهای بــه منظــور
ترویــج توســعه عادالنــه و تاکیــد بــر برنامهریــزی بــرای امکانات
و تســهیالت زیســت محیطــی و اجتماعــی در طرحهــای کیبــرا
اثرگــذار باشــد.
ماخذ مطالب :

http://mirror.unhabitat.org
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آموزههای پروژه:
 )1مشارکت اجتماعی :
در ایــن پــروژه ،در اصــل بــا تمامــی ســاکنین عالقهمنــد کــه
در مجــاورت ســایت مــد نظــر زندگــی میکننــد  ،مشــارکت
شــده اســت  .بعــد از تجزیــه و تحلیــل تجربههــای شــخصی
و مشــورت بــا دیگــر ســازمانهای غیردولتــی متوجــه شــدیم
اگــر بــا ســازمانهای اجتماعمحــور موجــود مشــارکت شــود
میتــوان فرصتهــای موفقیــت را در دراز مــدت افزایــش داده
و مــدت زمــان تعییــن شــده بــرای تحویل پــروژه را کاهــش داد.
 )2اشتغال جوانان :
در ایــن پــروژه تصــور بــر ایــن مبنــا اســت کــه عدم مشــارکت
جوانــان  ،نشــان دهنــده بــی عالقگــی آنهاســت .بــا ایــن حال
بعــد از مشــورت بــا ســاکنین محلــی  ،متوجــه شــدیم که:
الــف) جوانــان بــه فعالیتهایمــان عالقهمنــد هســتند امــا
الزم اســت تــا بــه طــور مســتقیم از آنــان حمایــت کنیــم.
ب) بــه دلیــل نقــش مهــم جوانــان در جامعــه  ،موفقیــت پروژه
منــوط بــه حضــور و مشــارکت آنهــا میباشــد.
بــا توجــه بــه این توصیــه  ،برنامـهای برای اشــتغال قشــر جوان
فراهــم کردیــم که در طــول مرحله ســازماندهی اجتماعــی ،آنها
را بــه طــور مســتقیم درگیــر کار میکــرد .بعــاوه برنامههــای
آموزشــی در راســتای تقویــت مهــارت جوانــان در طــول اجرای
پــروژه بــرای آنــان تعریــف گردیــد .در حــال حاضر  ،جوانــان از
طرفــداران و ســر راسهــای اصلــی کار مرکز طراحــی ُکنکویی
در کیبــرا محســوب میشــوند.
 )3مشارکت دولت محلی :
در اوایــل  ،بکارگیــری نهادهــای دولتــی محلــی دشــوار
و ســخت بــود .بــا ایــن وجــود  ،بــا ارتبــاط مســتمر  ،بــرای
اتصــال بــه زیــر ســاختهای آب و بهداشــت شــهری در کیبــرا
 ،ارتباطمــان بــا شــرکت آب و فاضــاب محلــی آغــاز گردیــد.
بــا برقــراری ارتبــاط بــا شــرکت آب و فاضــاب تاثیــر پــروژه
در طــول کار دوبرابــر شــد .بــا تشــخیص اهمیــت حمایــت
شــهرداری  ،بــرای مشــارکت بــا دولــت محلــی بــه جســتجوی
خــود ادامــه دادیــم تــا تالشهــای خــود را یکپارچــه کــرده و
آنهــا را بــه کار مســتقیم بیــن ادارات دولتــی و ســازمانهای
اجتمــاع محــور تشــویق کنیم.تجربــه کار بــا شــرکت آب و
فاضــاب  ،موجــب شــد تا پورتــال اینترنتــی واتســان 1را ایجاد
کنیــم  :یــک پلــت فــرم آنالیــن بــرای ارتباط بــا مرکــز مربوط

بــه زیرســاخت هــای آبرســانی در شــهرداری ،کــه باعــث بهبود
بــازده پروژههــای زیــر بنایــی شــهرداری در کیبــرا میشــد.
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