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بهتریــن تجربه هــا در  بــرای  بین المللــی دوبــی  جایــزه 
ــن  ــه بهتری ــوان برنام ــا عن ــه ب ــی ک ــط زندگ ــود محی بهب
ــر اســکان بشــر ســازمان  ــی دفت ــری محل کاربســت ها و راهب
ــال  ــر دو س ــرد، ه ــاد ک ــوان از آن ی ــز می ت ــل متحــد1  نی مل
یکبــار بــه بهتریــن فعالیت هایــي کــه توانســته اند کمک هــاي 
ــه بهبــود محیــط زندگــي مــردم کننــد، اعطــا  برجســته اي ب
مي گــردد. ایــن برنامــه در ســال 1985 میــالدي توســط 
ــاي  ــتاي ایف ــي در راس ــاختمان اجتماع ــکن و س ــاد مس بنی
ــن  ــاي تامی ــهمي در برنامه ه ــتن س ــکاري و داش ــش هم نق
ــیس  ــد تاس ــل متح ــازمان مل ــا در س ــرپناه بي خانمان ه س
شــد و توســعه پایــدار ســرپناه هاي انســاني و حفاظــت محیــط 
ــه  ــه ب ــي دو جانب ــاي بین الملل ــاس همکاري ه ــر اس ــت ب زیس
نوعــي حوزه هــاي عمــل رویــداد محســوب مي شــوند. در ســال 
1985 ایــده اصلــي شناســایي تجربــه خــوب تقریبــاً ناشــناخته 
ــه  ــال ب ــا ۳ س ــا ت ــز تنه ــن جوای ــه ای ــد ک ــرر ش ــوده و مق ب
برنــدگان اهــدا گردنــد. امــا بــا توجــه بــه اســتقبال زیــاد و تعــدد 
شــرکت کنندگان، تصمیــم گرفتــه شــد فرآیند اهــداي جایــزه تا 

ــد. بهبــود سیاســت هاي بخــش  ســال هاي متمــادي ادامــه یاب
ــدار زیســتگاه هاي  ــا، توســعه پای ــه عملکرده ــر پای ــي ب دولت
در  تصمیم ســازان  آگاهــي  افزایــش  قالــب  در  شــهري 
ــر  تمامــي ســطوح وزمینه هــا از اخــذ راه حل هــاي مبتنــي ب
ــع مســائل اقتصــادي، اجتماعــي و زیســت  ــا رف فرصت هــا ت
ــي  ــط زندگ ــت محی ــاي کیفی ــور ارتق ــه منظ ــي ب محیط
ــص  ــش، تخص ــال دان ــیم و انتق ــن تقس ــهروندان همچنی ش
و تجربــه از طریــق شــبکه جهانــي و یادگیــري هم تــراز 
ــه معمــاري و  ــزه هســتند. جامع ــن جای ــه اهــداف ای از جمل
ــر،  ــد باستان شناســي و هن ــط مانن ــوم مرتب شهرســازي و عل
ــه،  ــي دو جانب ــاي تعاون ــا آژانس ه ــي ی ــازمان هاي حکومت س
ماننــد CIDA، DFID، SIDA، USAID و...، انجمن هــاي اســکان 
ــل،  ــازمان مل ــاي س ــه )آژانس ه ــاي چندجانب ــي، آژانس ه مل
ــي و  ــاي محل ــهرها، حکومت ه ــره(، ش ــي و غی ــک جهان بان
ــي  ــازمان هاي غیردولت ــا، س ــه آن ه ــته ب ــرکت هاي وابس ش
دانشــگاهي،  و  تحقیقاتــي  مراکــز  خصوصــي،  و   )NGO(
ــکار  ــک ابت ــد ی ــه بتوانن ــي اي ک ــخاص حقیق ــانه ها و اش رس

مشخصات کلی جایزه بین المللی دوبی برای بهترین تجربه ها در بهبود محیط زندگی
ماخذ: نگارندگان با استفاده از پایگاه های اینترنتی مختلف1

نام التین و نام رویداد
مخفف

نهاد 
برگزار کننده 

تعداد 
رویدادهای 
برگزار شده

 تا سال 2015

مکان 
دبیرخانه 

رویداد
برنامه های جنبینوع جایزهمعیارهای داوری دورهسال آغازهمکاران

جایزه 
بین المللی 
دوبی برای 

بهترین 
تجربه ها 
در بهبود 
محیط 
زندگی

Dubai

International 

Award for 

Best Practices 

to Improve 

the Living 

Environment 

)DIABP(

دولت امارات 
متحده عربی و

 شهرداری دوبی

1. دفتر اسکان بشر سازمان 
)UN-Habitat(ملل متحد
2. نهادهای بین المللی
۳. سازمان های دولتی 
کشورهای توسعه یافته

4. نهادهای مسئول محلی، 
منطقه ای و ملی برای 

پروژه هدف

دوبی -امارات 1996میالدی
متحده عربی

اثرگذاری مثبت و 
ملموس در بهبود 

محیط زندگی مردم 
خصوصا اقشار فقیر 

و محروم.

 مشارکت. پایداری 
رهبری و اختیار 
دادن به جوامع.

 تساوی جنسیت 
و شمول اجتماعی 
نوآوری در درون 

بافت محلی و 
قابلیت انتقال 

تجربیات

برگزاری سمینارها و 
جلسات هم اندیشی

برگزاری نمایشگاه
انتشار بروشور و کتاب

برگزاری کارگاه های 
آموزشی جهت انتقال 

تجربه ها

برگزاری جشنواره 
اهدای جوایز به 

پروژه های برگزیده

1.جایزه 
بهترین

 تجربه ها
2.جایزه 

انتقال 
بهترین 

تجربه ها
۳.جایزه 

پژوهش های 
دانشگاهی
4.جایزه 

بخش 
خصوصی
5.جایزه 

فردی

دو 
سال 
یکبار

10 دوره

جایزهگروه تعداد 
برندگان

6 نفر

2 نفر

2 نفر

1 نفر

1 نفر

۳0 هزار 
دالر برای 
هر برنده

۳0 هزار 
دالر برای 
هر برنده

15هزار 
دالر برای 
هر برنده

گواهینامه و 
لوح یادبود

گواهینامه و 
لوح یادبود

معرفــی ســاختار برنامــه جایــزه بیــن المللــی 
ــود  ــا در بهب ــه ه ــن تجرب ــرای بهتری ــی ب دوب
ــر در  ــارب برت ــی )DIABP(   و تج ــط زندگ محی

ــی ــه فرهنگ ــن برنام ای

1-UN-Habitat’s Best Practices and Local Leadership Program(BLP)
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ویــژه یــا پــروژه اي را کــه بــا معیارهــاي مســابقه هم خوانــي 
داشــته باشــد ارائــه بدهنــد، مخاطبــان ایــن رویــداد هســتند.

در طــول ســالیان متمــادي و پیاپــي کــه از شــروع برگــزاري 
ایــن رویــداد مي گــذرد، تعــداد بســیار زیــادي از پروژه هــاي 
ســکونتگاهي بســیار موفــق در کشــورهاي شــمالي و جنوبــي 
ــا  ــا در اندازه ه ــن پروژه ه ــا شــناخته شــده اند. ای سراســر دنی
و اشــکال مختلــف بســیاري از مســائل و مشــکالت مســکن 
ــد.  ــه کنن ــا مقابل ــا آن ه ــند ب ــد و در تالش ــان مي کنن را بی
عــالوه بــر اینکــه توجــه کافــي بــه شناســایي تجــارب موفــق، 
ــدار مســکن و  ــه و خــالق، همچنیــن نمونه هــاي پای مبتکران
ــع و مشــکالت وضــع  ــع موان ــه کار بنــدي آنهــا جهــت رف ب
موجــود مبــذول داشــته شــده، ســازوکار و فرآینــد مســابقات 
بــه گونــه اي طراحــي گشــته کــه انتقــال اطالعــات، تجربیات 

و دســتاوردهاي طــرح برتــر بــه دیگــر نواحــي و مناطقــي کــه 
داراي پتانســیل هســتند بــه منظــور کاربســت طرح هــاي برتر 
تســهیل گــردد و امــري الزمــه ي بقــاي ایــن دســته رویدادهــا 
تلقــي شــود. بنیاد BSHF مســئولیت انتقــال دانــش و تجربه را 
از طریــق گروهــي از فعالیت هــاي زیــر عنــوان انتقــال دانــش 
ــاي  ــع و بازدیده ــي جوام ــادل فرهنگ ــاي تب ــامل رویداده ش
ــر ســکونتگاه هاي  ــز برت ــراي جوای ــي کــه هرســاله ب بین الملل
ــات و  ــزاري جلس ــده دارد. برگ ــوند برعه ــا مي ش ــاني برپ انس
نشســتهاي آموزشــي بــا هــدف احصــای حقــوق شــهروندي از 
شــیوه انتقــال آگاهــي، تجربــه و تخصــص در حیطــه وظایــف 
ــان  ــا آرم ــط ب ــاي مرتب ــه فعالیت ه ــه و در ادام ــاد مربوط بنی

ــت. ــر اس فوق الذک
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 باززنده سازی تسهیالت و زیرساخت ها در محالت مسئله دار روستاهای شمالی سری النکا

معرفی دو تجربه مشارکتی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه: کلمبو1 ـ  سری النکا
سال آغاز پروژه: 201۳ میالدی

سال بهره برداری از پروژه: 2015 میالدی
محدوده پروژه: 120 روستا در استان های شمالی سری النکا

هزینه پروژه: ۷.2 میلیون دالر آمریکا

معرفی پروژه:
برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد بــا کمــک مالــی 
ــش  ــتا در بخ ــر در 120 روس ــزار نف ــن از 180 ه ــت ژاپ دول
ــاختی  ــهیالت زیرس ــاخت تس ــرای س ــری النکا ب ــمالی س ش
ــهیالت و  ــازی تس ــده س ــروژه باززن ــت. پ ــرده اس ــت ک حمای
زیرســاخت ها در محــالت مســئله دار شــمال ســری النکا، 
ــازمان  ــکان بشــر س ــه اس ــد و برنام ــاز ش ــارچ 201۳ آغ در م
ــازمان های  ــت ســری النکا، س ــا مشــارکت دول ــل متحــد ب مل
اجتمــاع محــور2 و ســاکنان محلــه در بخش هــای کلینوچــی۳  
و موالیتیــوو4  آن را اجــرا کــرد. بــا اتمــام پــروژه در مــاه ژوئــن 
ســال 2015، پــروژه بــرای ســاخت 29 مرکــز اجتماعــات، 22 
پیــش دبســتانی، تعبیــه 62 سیســتم عمومــی برداشــت آب و 
باززنــده ســازی 95 کیلومتــر از راه هــای داخلــی و 6 کیلومتــر 
سیســتم زهکشــی آب جــاری از ســاکنان یــاری گرفــت. برنامه 
ــا اســتفاده از  اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد، پــروژه را ب
ــز  ــه را در مرک ــد مشــارکت مردمــی کــه اعضــای جامع فراین

 

 

توســعه روســتای خــود قــرار می دهــد، اســتفاده کــرد. 
نیازهــای اولویــت دار زیرســاختی در کارگاه هــای طــرح اجرایی 
کــه توســط برنامــه مذکور در هر روســتا برگزارشــد، شناســایی 
شــدند. تســهیالت زیرســاختی شــامل پیــش دبســتانی، مرکــز 
ــق ســازمان های اجتماع محــور در  ــا، از طری ــات و راه ه اجتماع
هــر روســتا ســاخته شــدند. کمک هــای فنــی برنامــه اســکان 
ــاده  ــامل آم ــاز ش ــد در ساخت  و س ــل متح ــازمان مل ــر س بش
ــون  ــاوره پیرام ــه، مش ــن بودج ــا، تامی ــه تیپ ه ــردن نقش ک
کاهــش ریســک بالیــا و کیفیــت مصالــح ســاخت بــوده اســت.

فعالیت های اصلی در پروژه:
ــاخت  ــازی و س ــامل باززنده س ــروژه ش ــی پ ــای اصل مؤلفه ه
مجــدد زیرســاخت های آســیب دیــده یــا از بیــن رفتــه، 
دسترســی بــه راه هــای داخلــی، تأمیــن آب، مرکــز اجتماعــات 
برداشــت آب، ســاخت  چندمنظــوره، سیســتم عمومــی 
پیش دبســتانی، توانمندســازی زنــان در نقش هــای هدایتگری 
ــکاران  ــه و هم ــا در محل ــای ظرفیت ه ــازی، ارتق و تصمیم س
ــط و  ــای محی ــرفته، ارتق ــات پیش ــه خدم ــرای ارائ ــی ب دولت
ــاز  ــد. ف ــران می باش ــان بح ــری در زم ــش انعطاف پذی افزای
دوم پــروژه تأمیــن اعتبــار ژاپــن شــامل باززنده ســازی 
ــان در  ــازی زن ــت و توانمندس ــای معیش ــاخت ها، ارتق زیرس
اســتان های شــمالی و شــرقی و بخش هــای کلینوچــی، 

ــت. ــوآ6  در راه اس ــار5  و باتیکال ــوو، من موالیتی
 
 

 1 -Colombo
 2 -CBO
 3 -Kil inochchi

ماخذ مطالب :   

5- Mannar
6- Batticaloa

4-Mullait ivu

http://unhabitat.org
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 ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی قندهار

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه: قندهارـ  افغانستان
سال آغاز پروژه: 200۷ میالدی

سال بهره برداری از پروژه: 2008 میالدی
ــه اســکان بشــر ســازمان  ــروژه: برنام مشــارکت کنندگان در پ
ــهری  ــعه ش ــش توس ــار، بخ ــهرداری قنده ــد، ش ــل متح مل
شــهرداری، مرکــز پیشــگیری از بیمــاری در بخش هــای 

ــط ــی مرتب دولت
ــی  ــعه ای بین الملل ــس توس ــروژه: آژان ــی پ ــع مال ــن مناب تامی

ــادا ۳ کان
هزینه پروژه: 1.۷90.2۳8 دالر آمریکا 

معرفی پروژه:
دالیــل عــدم امنیــت در ســکونتگاه های غیررســمی افغانســتان 
ــود،  ــامل می ش ــهری را ش ــت ش ــش از ۷0% جمعی ــه بی ک
بی شــمار اســت. انفجــار جمعیــت، بهداشــت انــدک، نبــود آب 
آشــامیدنی ایمــن، آســیب پذیری بــاال هنــگام بالیــای طبیعــی، 
ــترک در  ــائل مش ــالمت؛ مس ــوزش و س ــهیالت آم ــود تس نب
ــراد  ــق اف ــکونتگاه ها از طری ــد. س ــکونتگاه ها می باش ــه س هم
بســیار فقیــر کــه بــه زمیــن دسترســی ندارنــد، در زمین هــای 
حاشــیه ای ســاخته شــده اند. ویژگــی ســکونتگاه ها، نبــود 
ــات اساســی،  ــاب خدم ــاخت های اساســی اســت. در غی زیرس
شــرایط زندگــی نامرغوب، غیربهداشــتی و در معــرض همه نوع 
تهدیــد و بیمــاری اســت. بعــالوه ســاکنان در تــرس از بیــرون 
ــی  ــکان زندگ ــر م ــا تغیی ــان( ی ــدن)از خانه هایش ــده ش ران
ــا اتخــاذ رویکــرد »امنیــت انســانی«  می کننــد. ایــن پــروژه ب
کوشــید تــا بــا مشــخص کــردن دالیــل ریشــه ای عــدم امنیت 
در محل هــای کلیــدی، بتوانــد امنیــت را افزایــش دهــد. ایــن 
دالیــل شــامل: تصــرف زمین، )نبــود( خدمــات اساســی و عدم 
مشــارکت در برنامه ریــزی و تصمیم ســازی می باشــد. هــدف از 
ــه  ــای آســیب پذیری اســت ک ــت از گروه ه ــاماندهی، حمای س
ــد و  ــی می کنن ــار زندگ ــمی قنده ــکونتگاه های غیررس در س
شــامل مراجعت کنندگان،رانده شــدگان داخلــی1 و خانوارهایــی 

ــان بیــوه سرپرســتان آن هــا هســتند. می باشــد کــه زن

اهداف اصلی در پروژه:
• تأسیس و بسیج مؤسسات محلی؛

ــمول  ــای مش ــام خانواده ه ــرای تم ــرف ب ــت تص ــاد امنی • ایج
ــروژه؛ پ

ــکونتگاه های  ــی در س ــی و محیط ــرایط اجتماع ــای ش • ارتق
ــالت؛ ــاخت های مح ــی زیرس ــق بازآفرین ــمی از طری غیررس

• ایجاد فرصت های شغلی از طریق بهبود زیرساخت ها؛
• معرفــی مــدل برنامه ریــزی مشــارکتی توســعه محلــی 
بــه منظــور دســتیابی بــه حکمروایــی خــوب از طریــق 
ــره MOUD و دیگــر  ظرفیت ســازی محلــی در شــهرداری، دای

ــط. ــعه ای مرتب ــل توس عوام

فعالیت ها و دستاوردهای پروژه:
ــوان2  و 11  ــاری بان ــگیری از بیم ــز پیش ــکیل 11 مرک • تش
ــای  ــه واحده ــان در هم ــاری آقای ــگیری از بیم ــز پیش مرک

ــب؛ ــایگی منتخ همس
• تشکیل دو شورای توسعه محدوده۳  در دو محدوده منتخب؛

ــالت و  ــات مح ــی، اطالع ــع محل ــازی جوام ــا توانمندس • ب
ــورد  ــاری م ــگیری از بیم ــز پیش ــر 25 مرک ــا در ه خانواره

ــدند؛ ــتفاده ش ــاده اس ــه و آم ــرار گرفت ــیدگی ق رس
• تهیــه 25 طــرح اجرایــی محلــی بــرای 11 مرکــز پیشــگیری 
از بیمــاری جدیــد و 14 مرکــز پیشــگیری از بیمــاری قدیمــی 
کــه شناســایی و اولویت بنــدی زیرســاخت ها و خدمــات 

ــد؛ ــا را تســهیل کــرده ان ــا پروژه ه مرتبــط ب
• عملیاتی کردن دو برنامه اجرایی در سطح محلی؛

• اجرای 59 پروژه تامین زیرساخت ها و خدمات بنیادین؛
• ایجــاد فرصت هــای شــغلی مســتقیم بــرای کارگــران ماهــر 

و غیرماهــر؛
ــای  ــای 25 زن و اجــرای پروژه ه ــز مهارت ه • توســعه متمرک

درآمدزایــی؛
• همــه 25 مرکــز پیشــگیری از بیمــاری و شــهرداری قندهــار 
بــا ابزارهــای مناســب مدیریــت پســماند جامــد تجهیز شــدند؛

ــه  ــوان نمون ــه عن ــتی ECO ب ــرویس بهداش ــاخت ۷8 س • س
ــی آزمایش

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

http://mirror.unhabitat.org ماخذ مطالب :
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  بازآفرینی مرکز تاریخی پونته ِودرا1 
 

معرفی دو پروژه برگزیده  در جایزه بین المللی دوبی برای بهترین تجربه ها 
در بهبود محیط زندگی

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه: پونته ِودرا، اسپانیا

ــا  ــن تجربه ه ــرای بهتری ــی ب ــی دوب ــزه بین الملل ــده جای برن
در بهبــود محیــط زندگــی در ســال 2014

سال آغاز پروژه: 1999 میالدی
سال بهره برداری از پروژه: 201۳ میالدی

اطالعات تکمیلی پروژه:
کارفرما: شهرداری و نهادهای محلی

منابع مالی پروژه: 
ـ کمک های مالی اتحادیه اروپا

ـ منابــع اختصــاص داده شــده توســط دولــت مرکــزی 

ــپانیا اس
ـ دولــت خــود مختــار و منطقــه ای و بخشــی از بودجــه شــهر 

پونته ِودرا

معرفی پروژه:
ــال  ــدت 14 س ــه م ــی ب ــه ای عمل ــه ِودرا  تجرب ــروژه پونت پ
بــوده اســت کــه در آن دو هــدف اصلــی و عمــده ی بهبــود 
قابــل توجــه محیــط شــهری و دســتیابی بــه یــک کیفیــت 
شــهری بــاال بــرای شــهر در تمامــی جنبه هــا مد نظــر 
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 محــدوده ی فراگیــر و یکپارچــه می باشــد؛ جایــی کــه 
موانــع اجتماعــی، فیزیکــی یــا ناتوانایــی و تبعیــض نــژادی 
ــد  ــردد.از دی ــی حــذف گ ــا حت ــد و ی ــد کاهــش یاب می توان
ــی، کاهــش خطــرات ترافیکــی و تشــویق  حرکــت و پویای

ــا اســتفاده از وســایل نقلیــه غیــر موتــوری و  بــه حرکــت ب
ایجــاد مجموعــه ای جدیــد از اولویت هــا بــا محوریــت پیــاده 
ــرار  ــروژه مدنظــر ق ــن پ ــز تحــرکات شــهری، در ای در مرک
داده شــده اســت. تغییــر شــکل فضاهــای عمومــی شــهری 
بــه ســوی یــک مرکــز اجتماعــی بــه منظــور فراهــم آوردن 
ــت.  ــوده اس ــر ب ــد نظ ــوع م ــه و متن ــای یکپارچ کاربری ه
جمعیــت شــهر پونتــه ِودرا در گذشــته توســط تعــدد 
ــده  ــده ش ــرون ران ــی بی ــای عموم ــه از فضاه ــایل نقلی وس
بودند.بــا توجــه بــه وجــود موانــع زیــاد فیزیکــی و معمــاری، 
حرکــت آزادانــه مــردم در فضاهــای عمومــی بــا مشــکالتی 
صــورت مي پذیرفــت. حــدود ۷0% از فاضــالب شــهری 
مســتقیما وارد بســتر رودخانه هــا می شــدند کــه ایــن 
ــراه  ــه هم ــی را ب ــت محیط ــز زیس ــاي غم انگی ــر پیامد ه ام
ــی و آلودگــی هــوا  ــر اینهــا آلودگــی صوت داشــت. عــالوه ب

ــوده اســت. ــاد ب ــن شــهر بســیار زی ــز در گذشــته در ای نی
نتایج نشــان دهنده آن اســت که بیش از دو ســوم ســفرهای 
روزانــه بــه صــورت پیــاده و یــا دوچرخــه می باشــد و موانــع 
فیزیکــی و مزاحــم بــرای ویلچرهــا و کالســکه کــودکان نیــز 
ــرعت ۳0  ــت س ــت. محدودی ــده اس ــته ش ــان برداش از می
ــرای اثرگــذاری بیشــتر شــهر وضــع  ــر ســاعت ب کیلومتــر ب

1- Pontevedra. A Model for the City Centered on People
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ــه طــور مســتقیم  شــده اســت. فاضــالب کــه در گذشــته ب
تــا  مي شــد،  ریختــه  آب  مســیل هاي  و  جوي هــا  بــه 
میــزان حــدود ۷0 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ســروصدای 
ناشــی از ترافیــک نیــز بــه طــور مشــابهی کــم شــده اســت. 
ــه ســمت مدرســه  ــه تنهایــی ب در حــال حاضــر کــودکان ب
ــل توجهــی  ــه طــور قاب ــا ب ــد و خیابان ه ــاده روي مي کنن پی
ــرات  ــده اند. خط ــر ش ــردم پ ــط م ــده و توس ــرزنده ش س
ترافیکــی بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه، بــه طوری 
کــه بــرای ســالیان طوالنــی هیــچ گونــه مــرگ و میــر و یــا 
صدمــات شــدید گــزارش نشــده اســت. بــه عــالوه فضاهــای 
ــاده و  ــیرهای پی ــیله مس ــه وس ــبز ب ــی س ــی و نواح عموم
دوچرخــه گســترش یافته انــد. ایــن دســتاوردها از نظــر دور 
ــه  ــزه ب ــادی جای ــداد زی ــه ِودرا تع ــهر پونت ــد و ش نمانده ان
ــج  ــداری و تروی ــاعه ي پیاده م ــهری و اش ــود ش ــر بهب خاط
ــت  ــی اینترمد1دریاف ــزه ي اروپای ــد جای ــاده مانن ــت پی حرک

نمــوده اســت.

اولویت بندی فعالیت های پروژه:
تمرکــز اصلــی پــروژه بــر روی جلوگیــری از تخریــب پویایــی 
شــهری شــهر پونتــه وِدرا 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 می شــود و از ســوی دیگــر موجــب دمیــده 
شــدن روحــی تــازه بــه خیابان هــا، حــذف خطــرات ترافیکــی، 

ترمیــم  هــوا،  آلودگــی  و  آلودگي هــاي صوتــی  کاهــش 
ــاي شــهری  ــب شــده و اشــاعه ي روش ه ــاي تخری محدوده ه
ســالم حمل ونقــل کــه بازگوکننــده ي اهمیــت اتصــال میــان 
شــهر، مصــب رود و رودخانه هــا مي باشــد، خواهــد شــد. ایــن 
مــوارد اولویت هــاي اصلــی پــروژه حاضــر را شــامل می شــود.

اهداف و راهبردها:
را  مشــترکی  فراینــدی  پــروژه  اولویت هــای  و  اهــداف 
ــروژه  ــه در پ ــه کار رفت ــد. اســتراتژی های ب ــال می کردن دنب
بصــورت کامــال انعطاف پذیــر اســتفاده شــده و متناســب بــا 
وضعیــت، قابلیــت ســازگاری را دارنــد. در این بــاره، ارتبــاط 
بــا انجمن هــای محلــی و برگــزاری جلســات در کنــار 
ــالش  ــد ت ــود. همانن ــه ب ــترش یافت ــترک گس ــع مش مجام
ــه ی  ــزل یافت ــق تن ــه مناط ــازه ب ــی ت ــدن روح ــرای دمی ب
ــان  ــا صاحب ــی ب ــای مال ــرای کمک ه ــه ای ب ــهری، برنام ش
امــالک در مراکــز تاریخــی مــورد توافــق قــرار گرفــت، کــه 
بــه نوبــه خــود، بــه بهبــود فضاهــای عمومــی منجــر می شــد 
ــویق  ــی را تش ــتوانه خصوص ــه دارای پش ــای خالقان و طرح ه
می کــرد. در تمــام ایــن مــوارد، رای مثبــت اعضای شــهرداری 
صرفــا در آخریــن مرحلــه و پــس از تصمیم گیری هــای مهــم 
انجــام شــده بــه وســیله رضایــت و توافــق عمومــی بــود کــه 
ایــن بــه معنــای مشــارکتی بــودن فرآینــد می باشــد. شــهر 
ــت  ــز داش ــر تمرک ــروژه فراگی ــک پ ــر روی ی ــه ِودرا  ب پونت
ــی  ــع محل ــردن مناب ــیل ک ــتفاده از گس ــا اس ــه در آن ب ک
موجــود و منابــع وصولــی از دیگــر نهادهــا ، موجبــات 

1- European Intermodes Award
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ــروژه  ــن پ ــم آورد. در ای ــهر را فراه ــر ش ــاخت باکیفیت ت س
هیــچ گونــه فشــار اقتصــادی مــازاد بــرروی شــهروندان وارد 
نشــد کــه از نــکات مثبــت پــروژه می باشــد. شــهر موظــف 
ــه تعییــن مجموعــه ای روشــن از اولویت هــا بودکــه در دو  ب
واژه ی زندگــی شــهری و محیــط زیســت خالصــه می شــود.

فرآیند پروژه:
ــا  ــهر  ب ــرای ش ــدل ب ــک م ــرای ی ــرای کار و اج ــد اج رون
بحث هــای گســترده  اجتماعــی در طــول مراحــل انجــام آن 
همــراه بــود. هــر گام بــه جلــو ســاکنان محلــی را بیشــتر و 
بیشــتر از آینــده شهرشــان آگاه می ســاخت، و بنابرایــن بــه 
ــری  ــد تصمیم گی ــال در فراین ــارکت فع ــق مش ــا از طری آنه
حــق اظهــار نظــر و بیــان داده می شــد. بــدون ایــن 
ــد  ــت در نمی آم ــه حرک ــد ب ــن رون مشــارکت مشــتاقانه، ای
ــه طــور کامــل شکســت می خــورد. در طــول  ــا شــاید ب و ی
فرآینــد، همــکاری شــدیدی بیــن عوامــل اجتماعــی )هــم 
ــای  ــر مســتقیم( وجــود داشــت. فضاه ــم غی مســتقیم و ه
جدیــد، بهبــود یافتــه و بــه ســرعت توســط مردمــی کــه در 
نهایــت از آنهــا لــذت می بردنــد، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
مقــررات جدیــدی در محــل وضــع شــد و قانون هــای مربوطــه 
برقــرار شــدند. پلیــس محلــی و ســاکنان محلــی هــر دو با شــور 
و شــوق ازاصالحاتــی کــه ایجــاد شــده بــود دفــاع می کردنــد. 
ایــن کلیــد موفقیــت کل پــروژه بــود . مقاومت هــا در برابــر ایــن 
تغییــرات کــه از همــان آغازپروژه بســیار کــم و تقریبا در شــروع 

شــکل گیری پــروژه ناچیــز بودنــد، دو دلیــل اصلــی داشــت:
کــه  ازچیــزی  تــرس  و  بی جنبشــی(  بی تحرکــی)   
ناشــناخته اســت. ایــن یــک واقعیــت اســت کــه افــرادی کــه 
ــد از آن  ــی بع ــد کم ــدی را رد می کنن ــده ی جدی ــدا ای ابت

دفــاع می کننــد. عــالوه بــر ایــن، بــه نظــر می رســد  دفــاع 
غیر قابــل انعطــاف و بی چــون  و  چــرا در رابطــه بــا اســتفاده از 
ماشــین ، دفاعــی ســاده لوحانه از یــک ایــده آل مدرنیته باشــد. 
ــا در  ــن مطمئن ــد ای ایده هــای ازپیــش تعییــن شــده ای مانن
ابتــدا چالــش زا بوده انــد، همان گونــه کــه شــواهد بــه 
ــرای  ــد ب ــهر ناکارآم ــک ش ــه ی ــد ک وضــوح نشــان می دهن
راننــدگان بــه خــودی خــود ســودمند نیســت. خوشــبختانه، 
ایــن بخــش از جمعیــت محلــی اقلیــت کوچکــی از جامعــه 
ــم  ــوز ه ــه هن ــد ک ــر چن ــد، ه ــی  را تشــکیل می دهن محل
ــاع و  ــه اصــول ایدئولوژیک شــان یعنــی دف بســیار متعهــد ب

ــند. ــخصی می باش ــین ش ــتیبانی از ماش پش
ــی شــهربرای مــردم، مجموعــه ای  ــود و بازیاب ــه مناســبت بهب ب
متنــوع از وقایــع ورویدادهــای عمومی در شــهر ســازماندهی 
شــدند. فیــرا فرانــکا1 ،کــه یــک جشــنواره ی قــرون وســطایی 
ــر پایــه ی مدیریــت  اســت، بــه مظهــر مشــارکت عمومــی ب
انجمن هــای ســاکنین  بــدل شده اســت.  محــور  خــود 
محلــی و فرهنگــی موفــق بــه اجــرای چهاردهمیــن جشــن 
فضاهــای عمومــی بــا رنــگ و بویــی تاریخــی شــدند. آخرین 
بــار ایــن جشــن تــا 100 هــزار نفــر را بــه شــهر جــذب کــرد 
ـ جمعیتــی  بیــش از جمعیــت خــود پونتــه وِدرا کــه در حــال 
ــور  ــه ط ــت دا رد. ب ــر جمعی ــزار نف ــدود  8۳ ه ــر درح حاض
خالصــه، پونته وِدرا شهریســت که در آن شــهروندان مشــارکت 
و همــکاری کــرده، و طــرح آن توســط مــردم و بــرای مــردم ، 

ــرای شــهروندان اجــرا می شــود. توســط شــهروندان و ب

دستاوردهای پروژه:
 مالــی : از نــکات مهــم در پــروژه ی شــهر پونتــه ِودرا  اینکــه 

بــه منظــور محقــق شــدن ایــن برنامــه مــد نظــر هیــچ  بــار 

1- The Feira Franca
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ــر روی مالیات دهنــدگان الزم نبــود. ــی اضافــی ب مال
اجتماعــی و اقتصــادی: تمــام مــردم، صرف نظــر 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. عــالوه 
بــر ایــن ، شــهرها بــه نقطــه  ای کانونــی و محــوری در زندگــی 

اجتماعــی و فعالیــت اقتصــادی تبدیــل شــده اند.
فرهنگــی: ســاختمان هایی  کــه دارای ارزش میراثی)تاریخــی( 
می باشــند و در حــال حاضــر دارای کاربــری جدیــد و مــدرن 
هســتند در کنــار مراکــز تاریخــی ترمیــم و بازیابــی شــدند. 
ــرای  ــی ب ــود، مکان ــده ی خ ــازی ش ــای بازس ــهر،با فضاه ش

ــت . ــی اس ــی و تفریح ــای فرهنگ فعالیت ه
ــال  ــالب عم ــی آب وفاض ــع آلودگ ــی: مناب ــت محیط زیس
بــه  صوتــی  و  هــوا  آلودگــی  و  شــده اند  ریشــه کن 
ــش  ــالوه افزای ــت. بع ــه اس ــش یافت ــم گیری کاه طورچش
ــه  ــر ب ــه منج ــتر از دوچرخ ــتفاده بیش ــوری و اس پیاده مح
کاهــش چشــمگیر انتشــار گازهــای گلخانــه ای شــده اســت. 
ســازمانی: تعــداد زیــادی از سیاســت های ایــن پــروژه 
ــه  ــده اند ک ــرا ش ــی اج ــود فعل ــن موج ــا قوانی ــق ب مطاب
ــری  ــر اث ــای دیگ ــا، در جاه ــودن آنه ــذ ب ــود ناف ــا وج ب
مبنــی بــر رعایــت آنهــا دیــده نمی شــود. بــه عنــوان 
ــع  ــع فیزیکــی و موان ــون دسترســی، وجــود موان ــال، قان مث
ــا  ــد و ی ــوع می کن ــی را ممن ــای عموم ــی در فضاه حرکت
قانــون پاک ســازی بســتر رودخانه هــارا وضــع می کنــد. 
ــای  ــنهادات و ضرورت ه ــا، پیش ــر، ایده ه ــت های دیگ سیاس
ــده  ــی مناســب گنجان ــون حقوق ــه در مت ــی هســتند ک صرف

نشــده اند. بــا ایــن وجــود، شــهر پونتــه ِودرا بــا وجــود اینکــه 
ــن کار وجــود نداشــته  ــرای انجــام ای ــی ب ــزام قانون ــچ ال هی

ــت. ــوده اس ــی نم ــا را عمل آنه

آموزه های پروژه:
ــان هــرج و مــرج، ناخوشــایندی، آلودگــی،  1( شــهرها، در زم
ــه  و پیچیدگــی همیشــگی ، می تواننــد نغییــر شــکل داده و ب
شــهری صمیمــی و گــرم، ســازگار بــا محیــط زیســت، پایــدار، 
راحــت، ایمــن و فراگیــر بــدل شــوند . ایــن امــر می توانــد در 
یــک زمــان نســبتا کوتــاه با توجــه بــه وجــود اراده، همــکاری و 

مجموعــه ای از اولویت هــای روشــن انجــام شــود .
2( هــر شــهر بایــد بــر مبنــای یــک مــدل مناســب بــرای خــود 
تصمیم گیــری کنــد. ایــن مــدل وســیله ای بــرای رســیدن بــه 
یــک هــدف خــاص و مشــخص در انتهــای فراینــد اســت. انتقال 
و تغییــر شــکل شــتاب زده برمبنــای ایده هــای وام گرفتــه شــده 
بیگانــه، نتایــج متوســطی را در بهتریــن حالــت حاصــل می کند. 
۳( بــرای تولیــد یــک مــدل ، تمــام پیشــنهادها و تجربه هــا ی 
ــازی  ــد: آرام س ــوند. همانن ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــری بای نظ
ــرای  ــه عنــوان مرکــزی ب ترافیــک، زندگــی مســتقل، شــهر ب
ایمنــی  شــهری،  برنامه ریــزی  اجتماعــی،  فعالیت هــای 
ــی، و  ــارت محل ــی، تج ــت دسترس ــرک و قابلی ــودکان، تح ک
ــی  ــی شــهری، خصیصه هــای ذات ــره. وضــع موجــود، پویای غی
ــارکت های  ــاس مش ــر اس ــی ب ــای اجتماع ــی و آرمان ه محل

اجتماعــی تعریف کننــده ی پــروژه می باشــند.
ــا  ــی ی ــازات ضمن ــه از امتی ــی ک ــرای کس ــع، ب ــور قط 4( بط
ــح خاصــی برخــوردار اســت، تقســیم کــردن و رســیدن  صری
ــل  ــواره ها در مقاب ــت؛ س ــواری اس ــه کار دش ــک مصالح ــه ی ب
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 1- The Dubai Declaration  
 2- Istanbul Declaration
 3- Habitat II
 4- Camiños Escolares
 5- Diputación

http://mirror.unhabitat.org

ــوالن ،  ــر معل ــمی در براب ــاظ جس ــا به لح ــا ، توانمند ه پیاده ه
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 تداعی گــر کثرت،یکپارچگــی و تســاوی هســتند کــه 
ــه فــرد دیگــر  در آنهــا کســی دارای امتیــاز خاصــی نســبت ب
ــهر  ــدل ش ــی م ــای واقع ــش ها چالش ه ــن پرس ــت .ای نیس
بــرای مــردم هســتند. ایــن مقاومتــی اســت کــه مــدل بایــد بــر 

آن فائــق آیــد .

آموزه ها و دستاوردهای قابل انتقال:
ــرای  ــدل ب ــک م ــف ی ــل و تعری ــه و تحلی ــه منظــور تجزی ب
ــری  ــن یک س ــر گرفت ــت و در نظ ــه ِودرا، رعای ــهر پونت ش
برنامه ریــزی  در  قبلــی  تجربه هــای  جملــه  از  مســایل 
ترافیــک ضــروری  آرام ســازی  و  پیاده مــداری  شــهری، 
می باشــد؛ بــر ایــن اســاس کــه  زمــان آن بــه دهــه ی 1950 
ــای  ــا نظریه ه ــوع ب ــن موض ــردد، ای ــر بر می گ ــاید زودت و ش
معاصرمرتبــط بــا محیــط زیســت شــهری هم پوشــانی پیــدا 

می کنــد. تعــدادی از ایــن نطریه هــا عبارت انــد از:
بیانیــه دبــی1 ، بیانیــه اســتانبول2و اســکان بشــر 2 ۳. 
جنبــش  و  ناتوانی هــای جســمی  بــه  مربــوط  حقــوق 
ــن  ــه ای ــی ب ــل توجه ــای قاب ــتقل نیزکمک ه ــی مس زندگ
ــد  ــش رون ــام بخ ــه اله ــی ک ــد، بحث های ــا کرده ان بحث ه
ــه اســتقالل  شــکل گیری پروژه هــا هســتند و هماننــد نظری
کــودکان کــه دقیقــا مــدل پیشــنهادی ایــن پــروژه بــر روی 
آن متمرکــز اســت. در ایــن پــروژه سیاســت راهــی امــن بــه 
ســوی مدرســه4  کــه  ابتــکاری عملــی اســت بــرای تشــویق 
والدیــن کــه بــه فرزنــدان خــود یــاد دهنــد چگونــه تنهــا امــا 
ــا کمــک و راهنمایــی داوطلبــان محلــی  ــا خیــال راحــت ب ب
شــهر پونتــه ِودرا بــه مدرســه برونــد را پیش تــر رفتــه اســت.

ــینه  ــر دارای پیش ــال حاض ــدل در ح ــن م ــه ای ــا ک از آنج
طوالنــی قابــل توجهــی اســت ، و بــه مــدت 14 ســال اجــرا 
ــد  ــا جدی ــه تنه ــی آن ن ــکات اصل ــیاری از ن ــده، بس می ش
ــرعت  ــد س ــن ح ــد تعیی ــتند، همانن ــگام هس ــه پیش ، بلک
۳0 و 20 کیلومتــر برســاعت بــرای شــهر ، گســترش 
ــون  ــتفاده های گوناگ ــی، اس ــز تاریخ ــداری  در مرک پیاده م

از فضاهــای عمومــی، اقدامــات ســاختاری آرام ســازی و 
ــای  ــدون محدودیت ه ــای ب ــک، پیاده روه ــت ترافی محدودی
ــا،  ــازگاری راه حل ه ــری و س ــع(، انعطاف پذی ــی )موان فیزیک
ــش  ــای افزای ــا و الگوه ــه برنامه ه ــودن، ارای ــی ب چندوجه

ــره. ــاده روی، و غی پی
ــر  ــرا در سراس ــال اج ــروژه در ح ــن پ ــر چندی ــال حاض در ح
اســپانیا وجــود دارنــد کــه در حــال تــالش بــرای انتقــال تجربه 
ــهرداری ها  ــق و ش ــر مناط ــه دیگ ــه وِدرا ب ــهر پونت ــق ش موف
ــورت  ــم بص ــهری ،ه ــزی ش ــات را در برنامه ری ــتند. اقدام هس
نهــادی و هــم خصوصــی، در انجمن هــای متعــددی بــه 
اشــتراک گذاشــته شــده اند: لیســبون، مادریــد، پورتــو، آویــرو، 
ــا،  ــی، خیخــون، ســویا، الکرونی آلمــادا ، ده هــا شــورای پرتغال

مونیــخ، باســتیا، والنســیا، مــاالگا، دونوســتیا، هوئســکا.
ایــن مــدل پشــتوانه ای بســیار بــا ارزش را در بدنــه ی قانونــی 
ــی  ــه تمام ــی ک ــا جای ــدا نمــود، ت ــرای خــود پی شــهرداری ب
ــر اســاس بســتری قانونــی صــورت گرفتــه اســت.  اقدامــات ب
ــر ســاعت در شــهر  کــه  ــر ب محدودیــت ســرعت ۳0 کیلومت
ــاز  ــون فضــای ب ــد، و بعــالوه قان از ســال 2010 اعمــال گردی
ــرار  ــر ق ــد نظ ــرای م ــا را ب ــه ای از اولویت ه ــی مجموع عموم
ــدی در  ــری کلی ــوان عناص ــه عن ــی ب ــای عموم دادن  فضاه
ایجــاد یــک مــدل شــهری جــدی را ایجــاد نمودنــد. شــورای 
ــر از  ــرای 2000 کیلومت ــکام را ب ــن اح ــه وِدرا  ای ــی پونت ایالت

ــود. ــال نم ــود اعم ــای خ ــبکه ی جاده ه ش
ــه وِدرا خواســت  ــه اســپانیا از شــورای شــهر پونت وزارت داخل
ــه  ــب گزارشــی ب ــا پیشــنهادات و طرح هــای خــود را در قال ت
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 پیش نویــس اولیــه ایــن گــزارش، 
قوانیــن ترافیکــی پیشــنهادی بــه شــرح زیــر می باشــد: 
محدودیــت ســرعت ۳0 کیلومتــر 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 وِدرا5خواســتار اعمــال محدودیت ســرعت 
۳0 کیلومتــر بــر ســاعت ) کــه از ســوی شــورای شــهر محلــی 

حمایت شــد( هســتند.

ماخذ مطالب :                       
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طراحی فضای عمومی با نام ُکنکویی1  در شهر کیِبرا
 

مشخصات عمومی پروژه:
مکان پروژه: کیِبراـ  نایروبیـ  کنیا

ــرای بهتریــن تجربه هــا در  برنــده جایــزه بین المللــی دوبــی ب
بهبــود محیــط زندگــی در ســال 2014

سال آغاز پروژه: 2010 میالدی
سال بهره برداری از پروژه: 201۳ میالدی

اطالعات تکمیلی پروژه: 
همکاران پروژه:

• مرکز طراحی ُکنکویی2 
• مهندسان بدون مرز

• مهندسان بورو هاپولد ۳
• مهندسان مشاور آروپ4 

منابع مالی پروژه:
• سازمان های اجتماع محور5 ) شامل 5% کل پروژه(

• کمک های مالی و هدایای بخش خصوصی
• کمک های مالی موسسات خیریه

معرفی پروژه:
ــی  ــا ، جمعیت ــی کنی ــرا در نایروب ــه زاغه نشــین کیب در منطق
ــاحت  ــر از مس ــاحتی کمت ــر در مس ــزار نف ــر 500 ه ــغ ب بال
پــارک مرکــزی نیویــورک زندگــی می کننــد. در ایــن محــدوده 
ــه عمــال وجــود خارجــی نداشــته و  سیســتم جمــع آوری زبال
ــر ایــن دارای تعــداد محــدودی ســرویس  بهداشــتی  عــالوه ب
ــن محــدوده آب در دســترس،  ــه اینکــه در ای ــا اضاف اســت. ب
گــران و معمــوال آلــوده می باشــد. اکثــر خانوارهــا بــا درآمــدی 

ــد. ــاش می کنن ــرار مع ــا 1 دالر در روز ام ــر ب براب
ــروک شــده  ــرا6 ، فضاهــای مت ــروژه ی فضــای عمومــی کیب پ
در طــول محــور رودخانــه ی نانــگ۷  را کــه از زاغــه ی کیبــرا 
ــذاب  ــال و ج ــز فع ــه مراک ــد را ب ــا می گذرن ــی کنی در نایروب
ــد.  ــدل می کن ــی و تســهیالتی ب تفریحــی، اقتصــادی، خدمات
مــا ایــن مراکــز را فضاهــای عمومــی مولــد8  می نامیــم. یــک 
فضــای عمومــی مولــد دربردارنــده ی آب ســالم، ســرویس های 
بهداشــتی عمومــی و حمــام، بــاغ عمومــی، یــک مرکــز چنــد 
ــر  ــدادی فضــای تجــاری کوچــک می باشــد. ه منظــوره و تع
ــرا  ــاکنین کیب ــط س ــد توس ــی مول ــای عموم ــدام از فضاه ک

ــدام  ــر ک ــه ه ــه طوری ک ــت، ب ــده اس ــاخته ش ــی و س طراح
پاســخگوی نیازهــای خــاص ســاکنین می باشــد. فعالیت هــای 
ــی را  ــد مکف ــکان درآم ــر م ــاس در ه ــک مقی ــاری کوچ تج
ــعه و  ــودن توس ــا ب ــان از خودکف ــول اطمین ــور حص ــه منظ ب
ــد.  ــه حمایت هــای خارجــی ایجــاد می نمای عــدم وابســتگی ب
امــروزه شــش عــدد فضــای عمومــی مولــد در کیبــرا ســاخته 
شــده اســت. ایــن پــروژه بــه واســطه ماهیــت چنــد بخشــی 
ــه  ــی مشــارکتی ب ــه صورت ــز ب ــع نی ــدل، مناب و مشــارکتی م
وســیله ســاکنین، ســازمان های خارجــی و درآمــد خــود 
ســازمان تامیــن می شــود. مرکــز طراحــی ُکنکویــی، وظیفــه ی 
ــد  ــده خواه ــه را برعه ــی اولی ــه و هماهنگ ــازماندهی جامع س
داشــت و در ادامــه ســازمان هــای اجتمــاع محــور بــه ادامــه ی 
رونــد تــا خودکفایــی کامــل مالــی و اجتماعــی کمــک خواهــد 
نمــود. در بحــث ســاختمان و ساخت و ســاز تمامــی نیــروی کار 
جامعــه اعــم از کارگــر، بنــا، جوشــکار و ...  در فرآینــد بــه کار 
گرفتــه شــده اند. الزم بــه یــادآوری اســت کــه مرکــز طراحــی 
ــی،  ــفافیت مال ــان از ش ــرای اطمین ــال اول ب ــی در س ُکنکوی
ســاختارهای مدیریــت اجرایــی و مالــی را نظــارت کرده اســت.

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

 5- CBO(community-based organisation ) 
 6-KPSP(Kibera Public Space Project)
 7-Ngong River
 8- PPS
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اولویت بندی فعالیت های پروژه:
برنامــه مــد نظــر بــا ۳ اولویــت بــرای محــالت بــر مبنــای نظــر 
ســاکنان کیبــرا در یــک فرآینــد طراحــی مشــارکتی و تکــرار 

شــونده بــه شــرح زیــر اســت:
1( بهبود شرایط زندگی

ــه منظــور حفــظ  ــد ب 2( ایجــاد فعالیت هــای اقتصــادی جدی
پــروژه از لحــاظ مالــی

۳( ساخت و ایجاد ظرفیت های اجتماعی ساکنان
ــای  ــده، کمک ه ــه ش ــای ارای ــت از اولویت ه ــور حمای ــه منظ ب
جانبــی از ســوی دولــت کنیــا و ســایر ســازمان های غیر دولتــی 
ــور  ــه منظ ــاکنین ب ــی س ــه از تمام ــت. اگرچ ــده اس ــب ش طل
مشــارکت در هریــک از پروژه هــا دعــوت بــه عمــل آمــده اســت، 
ولیکــن بــه طور مشــخص خانم هــا و جمعیــت جوان تشــویق به 
مشــارکت شــده انــد، چرا کــه آنهــا عمومــا کمتــر در جایگاه های 

ــری جــای داده می شــوند. ــی و تصمیم گی مدیریت

اهداف و راهبردها:
گــروه طراحــی ُکنکویــی و ســاکنان کیبــرا تمامــی اهــداف و 
اســتراتژی های مرتبــط بــا آن را بــه طــور مشــترک بــه شــرح 

ــد: ــر ایجــاد نموده ان زی
هــدف 1( افزایــش درآمــد خانــوار/ اطمینــان از خــود کفایــی 

اقتصــادی پــروژه
اســتراتژی( اختصــاص 10 درصــد از درآمــد فعالیت هــای 
تجــاری در یــک صنــدوق نگهــداری بــرای خانم هــا و جوانــان 
کــه بزرگتریــن گــروه بیــکار در کیبــرا را تشــکیل می دهنــد.

هدف 2( ایجاد و فراهم آوری تسهیالت و امکانات پایه
ــات ماننــد  اســتراتژی( طراحــی و ســاخت تســهیالت و امکان
مراکــز تخلیــه فاضــالب عمومــی بــه همــراه فاضــالب شــهری 
ــد  ــی چن ــز اجتماع ــاخت مراک ــی و س ــه آن، طراح ــل ب متص

منظــوره و زمین هــای بــازی کــه بازگــو کننــده ی چالــش هــای 
ــند. ــناختی می باش ــه ش جامع

ــرای  ــب ب ــای مناس ــم آوری فرصت ه ــاد و فراه ــدف ۳( ایج ه
ــا ــود مهارت ه ــری و بهب ــوزش، رهب آم

اســتراتژی( ارایــه جلســات آموزشــی بــا محوریــت موضوعــات 
منتخــب از ســوی ســاکنان بــرای تمامــی گروه هــای اجتماعی 

بــه خصــوص خانم هــا و جوانــان.

فرآیند پروژه:
ــد  ــهری کار می کنی ــه ی ش ــک زاغ ــر روی ی ــه ب ــی ک زمان
ــه  ــا غلب ــر آنه ــد ب ــه بای چالش هــای متعــددی وجــود دارد ک
ــه سیســتم  ــه اتصــال ســاختمان ها ب ــوان نمون ــه عن ــرد) ب ک
ــه مالکیــت زمیــن(.  ــوط ب فاضــالب شــهری و مشــکالت مرب
خوشــبختانه بــه ســبب ماهیــت مشــارکتی و جامع نگــر 
ــل  ــبتا ح ــن نس ــت زمی ــا مالکی ــوط ب ــکالت مرب ــروژه، مش پ
ــه  ــاع محــور مربوط ــازمان اجتم ــه س ــی ک شــده اســت. زمان
زمیــن یــا محــدوده ای را بــه مــا معرفــی می کنــد، در قــدم اول 
ــا مالــکان ســاختمان ها، ریــش ســفید  بــه منظــور آشــنایی ب
ــت.  ــم نشس ــت خواهی ــه نشس ــی ب ــای محل ــتاها و روس روس
ــه منظــور توســعه و ایجــاد  در ادامــه ســازمان، شــرایطی را ب
یــک فضــای عمومــی در آن مــکان یــا محــدوده بــا برگــزاری 
ــه  ــی ک ــی آورد. زمان ــم م ــکان فراه ــا مال ــدد ب ــات متع جلس
ــروژه  ــا پ ــه ب ــان را در رابط ــت خودش ــا موافق ــی گروه ه تمام
ــاده و  ــکاری آم ــه هم ــس تفاهم نام ــد ، پیش نوی ــالم کردن اع
امضــاء می شــود و بــرای اجــرا بــه رئیــس و مامــوران محلــی 
داده می شــود. در حقیقــت برگــزاری نشســت های متعــدد بــا 
مالــکان و صاحبــان زمیــن بــه منظــور جلــب حمایــت آنــان و 
مشــارکت در فرآینــد پــروژه چالشــی بســیار مهــم می باشــد 
ــه  ــد و البت ــر و کارآم ــزی موث ــدم برنامه ری ــورت ع ــه در ص ک
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ــود. ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــروژه ب ــارکتی، پ مش
ــمی و  ــال رس ــکل اتص ــه، مش ــای مربوط ــر چالش ه از دیگ
ــات  ــهری و تاسیس ــاخت آب ش ــتم زیرس ــه سیس ــی ب قانون
بهداشــتی می باشــد کــه بــه ســبب ماهیــت اداری و پیچیــده 
فرآینــد برقــراری ارتبــاط ، چالشــی جــدی بــه شــمار می آیــد. 
مرکــز طراحــی ُکنکویــی بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل ، بــا آب 
شــهری نایروبــی و شــرکت آب و فاضــالب1  مشــارکت نمــود. 
او شــرایطی را فراهــم آورد کــه امــکان انجــام مراحــل اتصــال 
بــه سیســتم آب و فاضــالب از طریــق اینترنــت و بــه صــورت 
ــل  ــی مراح ــه ط ــاز ب ــر نی ــد و دیگ ــر باش ــن امکان پذی آنالی

ســخت و پیچیــده اداری نباشــد.
ــاال  ــارکت ب ــکاری و مش ــا هم ــم ب ــروژه ه ــد پ ــی فراین مابق
ــه،  ــی منطق ــی، اهال ــی ُکنکوی ــز طراح ــود. مرک ــام می ش انج
ــق  ــی را از طری ــدگان دولت ــی و نماین ــر دولت ســازمان های غی
ــت  ــی هدای ــای عموم ــا و کارگاه ه ــه ای از همایش ه مجموع
ــاه  ــن م ــول چندی ــی، در ط ــی ُکنکوی ــز طراح ــد. مرک می کن
ــی  ــدگاه اجتماع ــرده، دی ــدی ک ــی را اولویت بن ــای هال ، نیازه
آنهــا را تعییــن و بــرای رفــع ایــن نیازهــا، مداخــالت خاصــی 
را طراحــی می کنــد. همچنیــن بــه منظــور راهبــری و مدیریــت 
پروژه هــا، اجتماعــی از شــرکت های کوچــک ایجــاد می شــود تــا 
بهتریــن کارایــی و بــازده را داشــته باشــد. زمانــی کــه طراحــی 
و مدیریــت ســاختمانی نهایــی می شــود، بــا اســتفاده از تمامی 
نیروهــای کار محلــی ســاخت زمیــن زیربنایی را شــروع می شــود 
ــای  ــای کار ، مهارت ه ــری نیروه ــان بکارگی ــدت زم و در م
جدیــدی بــه آنهــا آمــوزش داده می شــود. بعــد از اینکه ســایت 
ــاد ، مرکــز طراحــی  ــه کار افت ــه طــور کامــل ب ــورد نظــر ب م
ُکنکویــی بــه مــدت یک ســال شــریک پــروژه را تحــت کنترل 
خــود قــرار می دهــد تــا از پایــداری مــادی و فیزیکــی پــروژه 

اطمینــان حاصــل کنــد. زمانی کــه ایــن یقیــن حاصــل شــد ، 
ــروژه خــارج می شــود. ــی از پ مرکــز طراحــی ُکنکوی

دستاوردهای پروژه:
ــور  ــه منظ ــرا ب ــده در کیب ــاخته ش ــایت های س ــی س تمام
ــی  ــی و اجتماع ــت محیط ــادی، زیس ــت اقتص ــود کیفی بهب
زندگــی ســاکنین شــکل گرفته انــد. تاکیــد بــر ســرمایه گذاری 
شــخصی اهالــی در منطقــه، از آن جهــت حایــز اهمیــت اســت 
کــه ایــن امــر منجــر بــه نگهــداری طوالنــی مــدت و توســعه پایدار 
ــک  ــای کوچ ــاد تجارت ه ــا ایج ــی ب ــداری مال ــود. پای آن می ش
محلــی، برنامــه ارایــه وام و نصــب صنــدوق نگهــداری زمیــن 
ســاختمانی تضمیــن می شــود. بدیــن صــورت کــه درصــدی 
از درآمــد ایــن مکان هــای تجــاری کوچــک، در زمیــن 
ــه طــرق  ــا ب ــاختمانی مجــددا ســرمایه گذاری می شــود. م س
ــت  ــدوده را تقوی ــی مح ــداری محیط ــم پای ــف می توانی مختل
کنیــم. نخســت بــا تمیــز کــردن محــدوده و حفــظ پاکیزگــی 
ــح وتجربه هــای ساخت و ســاز  ــا بهره گیــری از مصال آن، دوم  ب
پایــدار و نهایتــا اســتفاده از تکنولوژی هایــی مثــل جمــع آوری 
آب بــاران بــه هنــگام ریــزش نــزوالت جــوی. اغلــب مــواد زاید 
ــا تبدیــل شــدن  بــه کــود آلــی یــا بــه کارگیــری  طبیعــی ب
دوبــاره آن هــا بــه عنــوان مصالــح ســاخت ، بــه عنــوان منبــع 
ــا اهالــی  ــد و باعــث می شــود ت ــه کار می رون درآمــد مجــدد ب
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 می شــود. عــالوه بــر ایــن بــه منظــور ایجــاد شــبکه ای 
ــی  ــازمان های غیر دولت ــی و س ــه ی دولت ــی، بدن ــد بخش چن
کیبــرا نیــز در برنامه ریــزی و طراحــی فرآینــد دخیــل شــده اند.

1- NCWSE



    5
1-

52
ره 

شما

45

آموزه های پروژه:
1( مشارکت اجتماعی :

در ایــن پــروژه، در اصــل بــا تمامــی ســاکنین عالقه منــد کــه 
در مجــاورت ســایت مــد نظــر زندگــی می کننــد ، مشــارکت 
شــده اســت . بعــد از تجزیــه و تحلیــل تجربه هــای شــخصی 
و مشــورت بــا دیگــر ســازمان های غیر دولتــی متوجــه شــدیم 
ــازمان های اجتماع محــور موجــود مشــارکت شــود  ــا س ــر ب اگ
می تــوان فرصت هــای موفقیــت  را در دراز مــدت افزایــش داده 
و مــدت زمــان تعییــن شــده بــرای تحویل پــروژه را کاهــش داد.

2( اشتغال جوانان :
در ایــن پــروژه تصــور بــر ایــن مبنــا اســت کــه عدم مشــارکت 
جوانــان ، نشــان دهنــده بــی عالقگــی آن هاســت. بــا ایــن حال 

بعــد از مشــورت بــا ســاکنین محلــی ، متوجــه شــدیم که:
ــا  ــتند ام ــد هس ــان عالقه من ــه فعالیت هایم ــان ب ــف( جوان ال

ــان حمایــت کنیــم. ــه طــور مســتقیم از آن ــا ب الزم اســت ت
ب( بــه دلیــل نقــش مهــم جوانــان در جامعــه ، موفقیــت پروژه 

منــوط بــه حضــور و مشــارکت آنهــا می باشــد.
بــا توجــه بــه این توصیــه ، برنامــه ای برای اشــتغال قشــر جوان 
فراهــم کردیــم که در طــول مرحله ســازماندهی اجتماعــی، آنها 
را بــه طــور مســتقیم درگیــر کار می کــرد. بعــالوه برنامه هــای 
آموزشــی در راســتای تقویــت مهــارت جوانــان در طــول اجرای 
پــروژه بــرای آنــان تعریــف گردیــد. در حــال حاضر ، جوانــان از 
طرفــداران و ســر راس هــای اصلــی کار مرکز طراحــی ُکنکویی 

در کیبــرا محســوب می شــوند.
۳( مشارکت دولت محلی :

در اوایــل ، بکار گیــری نهادهــای دولتــی محلــی دشــوار 
ــرای  ــا ارتبــاط مســتمر ، ب ــن وجــود ، ب ــا ای ــود. ب و ســخت ب
اتصــال بــه زیــر ســاخت های آب و بهداشــت شــهری در کیبــرا 
، ارتباطمــان بــا شــرکت آب و فاضــالب محلــی آغــاز گردیــد. 
بــا برقــراری ارتبــاط  بــا شــرکت آب و فاضــالب تاثیــر پــروژه 
ــت  ــت حمای ــخیص اهمی ــا تش ــد. ب ــر ش ــول کار دوبراب در ط
شــهرداری ، بــرای مشــارکت بــا دولــت محلــی بــه جســتجوی 
خــود ادامــه دادیــم تــا تالش هــای خــود را یکپارچــه کــرده و 
ــی و ســازمان های  ــن ادارات دولت ــه کار مســتقیم بی ــا را ب آنه
ــرکت آب و  ــا ش ــه کار ب ــویق کنیم.تجرب ــور تش ــاع مح اجتم
فاضــالب ، موجــب شــد تا پورتــال اینترنتــی واتســان1  را ایجاد 
کنیــم : یــک پلــت فــرم آنالیــن بــرای ارتباط بــا مرکــز مربوط 

بــه زیرســاخت هــای آبرســانی در شــهرداری، کــه باعــث بهبود 
ــرا می شــد. ــی شــهرداری در کیب ــر بنای ــای زی ــازده پروژه ه ب

آموزه ها و دستاوردهای قابل انتقال:
ــت  ــر روی شکس ــه ب ــس از مطالع ــی پ ــی ُکنکوی ــز طراح مرک
پروژه هــای تــک بخشــی و ناکارامــد بهبــود پروژه هــای 
ــد،  ــاظ نمی ش ــتقیما لح ــه مس ــه در آن جامع ــینی ک زاغه نش
یــک رویکــرد چنــد منظــوره و جامعــه محــور را طرح ریــزی 
کــرد. ایــن مــدل مشــارکتی تضمینــی بــر ایــن امــر بــود کــه 
ــد مناســب هــر منطقــه و محیطــی باشــد ، چــرا کــه  می توان
توانایــی اهالــی را مــد نظــر داشــت و موجــب تقویــت ارزش های 
جامعــه می شــد. در عیــن حــال افــراد جامعــه را بــا ابزارهــای 
ــتراتژی  ــی داد . اس ــرورش م ــه پ ــای مربوط ــی و مهارت ه فن
مرکــز طراحــی ُکنکویــی فقــط منحصــر بــه اجــرای پروژه هــای 
موفــق خــرد مقیــاس نیســت بلکــه ســعی دارد تــا نفــوذ ایــن 
ــده  ــود آم ــه وج ــبکه های ب ــه ای را در ش پیشــرفت های منطق
ــری  ــه ای پرتوان ت ــتم های منطق ــد سیس ــا بتوان ــد ت ــتر کن بیش

ایجــاد کنــد.
ــه  ــی ب ــای عموم ــر روی فض ــازه ای ب ــد ت ــی، تاکی در نایروب
عنــوان وســیله ای بــرای توســعه چالــش چنــد جانبــه وجــود 
ــل  ــازمان مل ــر س ــکان بش ــد اس ــزرگ مانن ــات ب دارد. موسس
ــا شــورای شــهر  ــن، ب ــه شــهرهای ام ــق برنام متحــد از طری
نایروبــی بــه منظــور ســاخت تعــدادی فضــای عمومــی جدیــد 
ــی  ــز طراح ــا مرک ــی از آنه ــت. در یک ــرده اس ــارکت ک مش
ُکنکویــی بــه طــور مســتقیم در پــروژه مشــارکت کــرده اســت. 
ــی  ــی ُکنکوی ــز طراح ــات مرک ــا و اقدام ــالوه فعالیت ه ــه ع ب
در کیبــرا مبــدل بــه نقطــه ای کانونــی شــده اســت، تــا آنجــا 
ــر  ــق ب ــود را منطب ــهری، خ ــف ش ــازمان های مختل ــه س ک
ــز  ــد. مرک ــی نموده ان ــز طراحــی ُکنکوی برخــی از اصــول مرک
طراحــی ُکنکویــی در مشــورت و همــکاری بــا برنامــه ی بهبــود 
زاغه نشــینی کنیــا و وزارت محیــط زیســت )طــرح منطقــه ای 
ــن در  ــد. ولیک ــه( کار می کن ــه رودخان ــات حوض ــد حی تجدی
عیــن حــال ســعی دارد تــا بــر روی هــر برنامــه ای بــه منظــور 
ترویــج توســعه عادالنــه و تاکیــد بــر برنامه ریــزی بــرای امکانات 
و تســهیالت زیســت محیطــی و اجتماعــی در طرح هــای کیبــرا 

اثرگــذار باشــد.
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