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سپاسگزاری
تدوین این کتاب بدون هدایت نظري و حمایت بنیاد راکفلر مسیر نميشد .بهویژه از جودیش
رودین ،1رئیس بنیاد و دارن واکر ،2نایب رئیس پیشین این مؤسسه ،سپاسگزاریم .آنها اهمیت اتخاذ یک
رویکرد جهاني به چالش شهري را درک کردند .همچنین ،از تمام نویسندگان که دانش تخصصي و
تجاربشان را در این کتاب در اختیارمان گذاشتند سپاسگزاریم.
مرکز توسعة شهري پایدار ـ مکاني که ما در آن مستقریم ـ یکي از هشت قطب علمي جهاني
برجسته است که بنیادهاي آموزشي و تحقیقاتي ولوو 3از آن حمایت ميکنند.
اليوت اسکلر و نيکول والوکا  -کلوز
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معرفی کتاب
براي نخستینبار در طول تاریخ ،هماکنون نیمي از جمعیت جهان در نواحي شهري زندگي ميکنند
و انتظار ميرود این رقم ،تا  ،2050به بیش از دو سوم برسد .سهم زیادي از این رشد شهري در
شهرهاي کشورهاي در حال توسعه روي خواهد داد؛ جایي که تالش براي تأمین سالمتي کافي ،سرپناه،
آب و بهداشت و سازشپذیري با تغییرات اقلیمي ،براي جمعیت شهري که بهسرعت در حال رشدند،
اولویتي ضروري است .چنینگذاري به یک دنیاي شهري ميتواند یک دگرگوني منفي باشد؛ اما اگر
بهخوبي برنامهریزي شده باشد ،فرصتي بيسابقه براي بهبود زندگي برخي از فقیرترین مردم دنیا فراهم
ميکند.
این کتاب سرشناسترین متخصصان دنیا در زمینة توسعه شهري را ـ با هدف پرداختن به
موضوعات پیشگفته ،بهمثابة فرصتي براي تغییر مثبت ـ گرد هم آورده است .فصلهاي کتاب بر سه
جنبة مهم و راهبردي این دگرگوني متمرکزند:
 .1سالمت عمومي؛
 .2سرپناه ،آب و بهداشت؛
 .3تطابق با تغییر آب و هوا (اقلیم).
موارد پیشگفته براساس یک رویکرد یکپارچه بیان شدهاند .توجه به بخشهاي مختلف زیاد و
ذينفعان مربوطه نیز بهصورت ارائة راهحل ،بهجاي طرح مشکالت ،در آن درنظر گرفته شده است.
کتاب حاضر طرحي براي عمل در این بخشهاست و براي محققان و سیاستسازان در تمام ابعاد
برنامهریزي و توسعة شهري مفید خواهد بود.
الیوت دي اسکلر ،1سرپرست مرکز توسعة شهري پایدار ) (CSUDدر مؤسسة زمین دانشگاه کلمبیا
و استاد برنامهریزي شهري در بخش تحصیالت تکمیلي دانشکدة معماري ،برنامهریزي و حفاظت است.
نیکول والوکا کلوز ،2دستیار مدیر مرکز توسعة شهري پایدار ) (CSUDدر مؤسسة زمین دانشگاه
کلمبیاست.
3
پیتر براون  ،مشاور مستقل ویراستاري است.

_____________________________________________________________
1- Elliott D. Sclar
2- Nicole Volavka-Close
3- Peter Brown

توضيحاتی دربارة نویسندگان
تدوینکنندگان
1

 Elliott D. Sclar .1سرپرست مرکز توسعة شهري پایدار ) (CSUDدر مؤسسه زمین دانشگاه
کلمبیا و استاد برنامهریزي شهري بخش تحصیالت تکمیلي دانشکدههاي معماري ،برنامهریزي و
حفاظت است .اسکلر مدیر ستاد بهبود زندگي زاغهنشینان بوده است  -یکي از ده استاد مربوط به پروژة
هزارة سازمان ملل که براي تحّقق اهداف کالن هزاره تشکیل شد.
اسکلر یک اقتصاددان و برنامهریز شهري است .کتاب وي با عنوان «شما همیشه در مقابل آنچه
هزینه ميکنید ،دریافت نميدارید :اقتصاد خصوصيسازي ( ،2»)2000که نقدي بر آمریکاي بیش از
واقع بر ساز و کار بازار است ،برندة دو جایزة بزرگ علمي شده است.
 Nicole Volavka-Close .2دستیار مدیر مرکز توسعة شهري پایدار ) (CSUDدر مؤسسه زمین
دانشگاه کلمبیاست .وي اخیراً نویسندة همکار مقالة «تأثیرات ترافیک بر کیفیت ذرات معلق در هوا در
نایروبي کنیا» ( 3)2011و فصل «بهبود سالمت جمعیت در یک دنیاي بهسرعت در حال شهرنشیني
شدن» 4از کتاب سالمت شهري :یک چشمانداز جهاني ( 5)2011بوده است .وي به موضوعات مرتبط با
سالمت شهري ،حمل و نقل و کاربري زمین و تغییرات آب و هوایي عالقهمند است.
 Peter Brown .3کار خود را با سردبیري  Scientific Americanآغاز کرد .او مدیر مسئول
 Physics Todayبود .سپس ،در  1989سردبیر ارشد مجلة علوم 6شد و تا زمان بسته شدن این مجله،
(در  ) 2001در آنجا فعالیت داشت .پس از مدت کوتاهي ،براون و شرکایش مجلة تاریخ طبیعي 7را از
موزة آمریکایي تاریخ طبیعي خریداري کردند و وي سردبیر ارشد این مجله شد .او اکنون مشاور مستقل
ویراستاري است.

_____________________________________________________________
1- Center For Sustainable Urban Development
2- You don’t Always Get What You Pay For: The Economics of Privatization, (2000).
3- "Trafic Impacts on Pm air quality in Nairobi, Kenya ,"(2011).
"4- "Improving Population Health in a Rapidly Urbaizing World
5- Urban Health: A Global Perspective, (2011).
6- The Sciences
7- Natural History
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نویسندگان
 (MD, MPH, phD) Waleska Teixeira Caiaffa .4استاد علوم همهگیرشناسي و بهداشت
همگاني دانشکدة دانشگاه فدرال میناس گرین برزیل 1است.
وي همکار رئیس مؤسسة رهگیري بهداشت شهري در بلو هوریزانته ،رئیس انجمن بینالمللي
بهداشت شهري و محقق مشاور شوراي ملّي توسعة علمي و فناوري (برزیل) است.
تحقیقات و آثار او بر سالمت شهري تمرکز دارند و مباحث مربوط به بیماريهاي مُسري و
غیرمُسري و پروژههاي گروهي چندگانه با طرحهاي جمعیتپایه براي بررسي عوامل مؤثر فردي،
زیستمحیطي و سطح اجتماعي بر سالمت را دربرميگیرند.
2
 Rachel Cardone .5مأمور برنامهریزي «بنیاد بیل و ملیندا گیتس» است و بر الگوهاي ارائة
خدمات بهداشت شهري پایدار تمرکز دارد .مجموعة کاري وي به تهیة روششناسيها ،الگوها و
آرایشهاي مالي جدید مربوط است که بتوانند کارآیي هزینهها و تأثیر کمکهاي مالي را افزایش داده و
اهرمي براي بودجه هاي خصوصي مربوط به ارائة خدمات شوند .پیش از این ،وي با سازمانهایي چون
بانک جهاني؛ دپارتمان انگلستان براي توسعة بینالمللي؛ انجمن اقتصاد جهاني؛ بانک توسعة آسیایي و
سازمانهاي غیردولتي در موارد مربوط به توسعة راهبردي ،خطيمشيها و اجرا همکاري ميکرده است.
وي داراي  MPAاز دانشکدة امور اجتماعي و بینالملل دانشگاه کلمبیاست.
 ،Catrina Fonseca .6مأمور ارشد برنامهریزي و مدیر هزینههاي  )2012-2008( WASHمرکز آب
و بهداشت بینالمللي )IRC( 3در هلند و داراي تجربة دوازدهسالة همکاري با  IRCاست .وي مسئول
هماهنگي موضوعهاي بودجهبندي ،سرپرستي تحقیق عملیات نوآوري با گروههاي میانرشتهاي در
کشورهاي چندگانه و ارائة حمایت فني به چندین مؤسسه ،بانکهاي توسعه ،سازمانهاي بینالمللي و
دولتهاي کشورهاي در حال توسعه است .خانم فونسکا داراي مدرک  MAدر مطالعات توسعهاي الهة
هلند و اقتصادداني آموزشدیده است ( .)MA, Lisbon, Portugalوي اکنون مشغول تحقیق دربارة تز
دکتري خود است (.)Cranfield, UK
 Stephen Hammer, PhD .7مدرس برنامهریزي انرژي در دانشگاه تکنولوژي ماساچوست و مدیر
شبکة تحقیقاتي تغییر آب و هواي شهري است .وي عضو ستاد خطمشي انرژي شهر نیویورک بوده و از
 2009تا  2010هدایت ابتکار عمل انرژي شهرهاي هوشمند را بر عهده داشته است.

_____________________________________________________________
1- Minas Gerais, Brazil
2- Bill and Melinda Gates Foundation
3- International Water and Sanitation Center
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هَمِر در دانشکدة امور اجتماعي و بینالمللي ( 1)IPAدانشگاه کلمبیا تدریس ميکرده و مدیر برنامة
انرژي شهري مرکز  SIPAبراي انرژي ،حمل و نقل دریایي و سیاست عمومي بوده است.
وي داراي  PhDاز دانشکدة علوم اقتصادي لندن و  MPPاز دانشگاه هاروارد 2است.
4
« ،Trudy Harpham, PhD .8استاد ممتاز» 3دانشگاه بانک جنوبي لندن و «استاد افتخاري»
دانشکدة  Hygiene and Tropical Medicineلندن است .وي در شهرنشیني در کشورهاي در حال
توسعه و تأثیر آن بر رفاه تخصص دارد .خانم هارفام داراي بیش از صد مقاله و پنج کتاب تألیفي شامل
«در سایة شهر :سالمت اجتماع و فقراي شهر» 5و «شهرنشیني و سالمت روان در کشورهاي در حال
توسعه» 6است .وي همچنین به مطالعة عوامل مؤثر اجتماعي و زیستمحیطي بر سالمت در بخش
زیرین صحراي آفریقا ،آسیا و آمریکاي التین پرداخته است.
 Kristen Havemann, MD, PhD .9متخصص بهداشت عمومي و اجتماعي است که تجربه و
عالقهاش در زمینة توسعة سیستمها ،طراحي و تحلیل بخش سالمت و اجتماع است .وي مهارت و
دانش فراگیري در عملیات و تحقیقهاي مشارکتي و عملمحور دارد .خانم هاومن ،با بیش از بیست
سال تجربة کاري در آفریقا و آسیا و داشتن مسئولیتهایي همچون مشاور ارشد دولت دانمارک ،به
دپارتمان توسعة اجتماعي بانک جهاني و سپس به سازمان بهداشت جهاني ( )WHOپیوست .وي اکنون
با دولت دانمارک همکاري دارد ،که پیش از عزیمت به  ،Maputoموزامبیک ،در مقام مشاور ارشد
سالمت کپنهاگ ،در آن خدمت ميکرد.
 Gordon Mc Granahan, PhD .10مدیر تحقیقاتي گروه سکونتگاههاي انساني در مؤسسة
بینالمللي توسعه و محیط زیست است .وي در حوزة مسائل محیط زیست شهري ،با تأکید بر توجه به
مشکالت فقر و محیط زیست در سکونتگاهها و اطراف آن ،فعالیت ميکند .همچنین ،به تحقیق دربارة
چگونگي تغییرات مقیاس بارهاي زیستمحیطي شهري با مرفّهتر شدن شهرها ميپردازد« .شهروندان
در خطر :از بهداشت شهري تا شهرهاي پایدار» 7و «موج فزاینده :ارزیابي مخاطرات تغییر آب و هوا و
سکونتگاههاي انساني در مناطق ساحلي کمارتفاع» 8از تألیفهاي مشترک اوست.

_____________________________________________________________
)1- International and Public Affairs (IPA
2- Kennedy School of Government at Harvard University
3- Emeritus Professor
4- Honorary Professor
5- In the Shadow of the City: Community Health and the Urban Poor (1988, Oxford Medical Publications, with
)Tim Lusty and Patrick Vaughan
)6- Urbanization and Mental Health in Developing Countries (1995, Avebury, with Ilona Blue
)7- The Citizens at Risk: From Urban Sanitation to Sustainable Cities (2001, Earthscan
8- The rising tide: Assessing the risks of climate change and human settlements in low – elevation coastal zones
)(2007, Environment and Urbanization
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 Shagun Mehrotra, PhD .11استادیار دانشکدة امور بینالملل ،مدیریت و سیاست شهري
دانشگاه میالن است .تحقیقات ،تدریس و مشاورههاي سیاسي وي بر تغییرات آب و هوا ،امور اقتصادي و
مالي و کاهش فقر در شهرها ،بهویژه در زاغههاي وسیع کشورهاي در حال توسعه ،تمرکز دارند .مهروترا
«آب و هوا و شهرها» 1را ،که یک مؤسسه بینالمللي تسهیالت حمایتي سیاستگذاري در مؤسسة زمین
دانشگاه کلمبیاست و نیز انستیتوي  Goddardبراي مطالعات فضایي را در ناسا ( )NASAتأسیس کرد.
وي پیشتر از کارکنان بانک جهاني و مسئول اصالح زیرساختهاي خدمات رفاهي در آفریقا ،با تمرکز
بر گسترش خدمات به فقراي شهري ،بوده است.
 Susan Mercado, MD, MPH .12مسئول گروه ابتکار عمل «بدون تنباکو»ي سازمان بهداشت
جهاني در دفتر منطقهاي پاسیفیک غربي است و در زمینة درمان وابستگي به تنباکو تخصص دارد .وي،
بیش از ده سال ،با سازمان بهداشت جهاني همکاري داشته و مسئول گروه تحقیقاتي شهرنشیني و
برابري سالمتي و نیز مدیر شبکة دانش سکونتگاههاي شهري ،براي کمیسیون سازمان بهداشت جهاني
در مورد عوامل مؤثر اجتماعي سالمت در مرکز سازمان بهداشت جهاني براي توسعة سالمتي در کوبة
ژاپن و مشاور عملي منطقهاي براي بهبود سالمت در دفتر منطقهاي پاسیفیک غربي بوده است.
 Diana Mitlin, PhD .13اقتصاددان و متخصص توسعة اجتماعي است که در مؤسسة بینالمللي
محیط زیست و توسعه (لندن) و مؤسسة توسعة سیاسي و مدیریت دانشگاه منچستر فعالیت ميکند.
تمرکز اصلي وي بر کاهش فقر شهري ،بهویژه در حوزة تصرف ایمن زمین ،خدمات اساسي و مسکن و
تأمین بودجة سرپناه است .طي ده سال گذشته ،میتلین ،با شبکة بینالمللي زاغهنشینان /شاک،
همکاري تنگاتنگي داشته است.
2
«توانمندسازي شهروند متصرّف ( »)2004و «رویکردهاي حقوق پایه به توسعه ،مشکالت و
پتانسیلها ( 3»)2004آثار چاپشدة او هستند.
 John C. Mutter, PhD .14بهطور مشترک ،در دپارتمان زمین و علوم زیستمحیطي ،با تخصص
زلزلهشناسي و دانشکدة امور سیاسي و بینالملل ( 4)SIPAمنصوب شده و یکي از اعضاي دانشکدة
مؤسسة زمین دانشگاه کلمبیا ست .وي سرپرست تحصیالت تکمیلي دورة دکتري ،در توسعة پایدار در
 SIPAو مسئول برنامههاي پسادکتري مؤسسة زمین است.
او در زمینة نقش بالیاي طبیعي در ایجاد بيعدالتي جهاني در شرایط توسعه ،بهویژه در متوقف
کردن فرصتهاي توسعه براي فقیرترین افراد ،تحقیق ميکند.
_____________________________________________________________
1- Climate and Cities
)2- Empowering Squatter Citizen (2004, Earth Scan, with David Satterthwaite
3- Rights – based Approaches to Development: The Pitfalls and Potentials (2008, Kumarian Press, With Sam
)Hickey
4- School of International and Politic Affairs
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 Keiko Nakamura, MD, PhD .15مدیر بخش تحصیالت تکمیلي «پزشکي و سالمت
بینالملل» 1دانشگاه علوم پزشکي و دندانپزشکي توکیوست .وي در زمینههاي سالمت عمومي و
سیاست شهري به تحقیق و آموزش مشغول است .خانم ناکامورا ،از زمان گشایش «پیمان بین دولتها
براي شهرهاي سالم» 2در  ،2004در مقام سردبیر ،در آن خدمت کرده است که  168شهر و مؤسسة
تحقیقاتي از ده کشور واقع در آسیا و پاسیفیک را شامل ميشود .وي هدایت تحقیقات سالمت عمومي
در افغانستان ،کامبوج ،فیجي ،هند ،ژاپن ،الئوس ،مغوستان ،فیلیپین ،تایلند و ویتنام را بر عهده دارد و
به آموزش رهبران جوان در زمینة سالمت عمومي در کشورهاي نامبرده و دیگر کشورها ميپردازد.
 Cynthia Rosenzweig, PhD .16دانشمند ارشد تحقیقاتي ناسا براي مطالعات فضایي و استاد
کالج برنارد است .تحقیقات وي توسعة روششناسيهاي میانرشتهاي براي ارزیابي تأثیرات بالقوة
سازگاري با تغییرات زیستمحیطي جهاني را شامل ميشود .خانم روزن ویگ به تنظیم و رهبري
مطالعات میانرشتهاي کالنمقیاس شامل هیئت شهر نیویورک در مورد تغییر آب و هوا و ارزیابي
منطقة کالنشهري ساحل شرقي پرداخته است .وي سرپرست نویسندگان در فصل تغییرات
مشاهدهشده در آب و هوا و تأثیرات آنها در چهارمین گزارش ارزیابي ( IPCCگروه کاري  )IIبوده است.
 William Solecki, PhD .17رئیس (« ،3)CUNYمؤسسهاي براي شهر پایدار» 4و استاد کالج
هانتر  CUNYاست .تحقیق وي تغییرات زیستمحیطي و تأثیرات آب و هوایي و سازگاري را شامل
ميشود .او عضو مؤسس شبکة تحقیقاتي تغییر آب و هواي شهري و برنامة ابعاد بینالمللي انساني بر
تغییرات محیط زیست جهاني است و در هیئت شهر نیویورک در تغییر آب و هوا و ارزیابي ساحل
شرقي کالنشهر شرکت و همکاري داشته است .وي اکنون نویسندة فصل نواحي شهري
(گروه کاري  )Пبراي گزارش پنجمین ارزیابي  IPCCاست.
 Sophie Trémolet .18مشاور بخش آب و بهداشت ،در پانزده سال اخیر ،بوده است .وي فوق
لیسانس علوم اقتصادي و بازرگاني از «مؤسسة مطالعات سیاسي»( 5پاریس) و فوق لیسانس امور
بینالملل از دانشگاه کلمبیا (نیویورک) است .خانم تریموله ،بهعنوان یک مشاور مستقل ،با تمرکز بر
ارائة مشاورة سطح باال ،در طراحي «راهبردهاي اصالحات تقسیم بهینة آب» 6فعالیت ميکند که
راهبردهاي تأمین مالي و نظارتي را شامل ميشود .مراجعهکنندگان به وي نمایندگيهاي اهداکننده،

_____________________________________________________________
1- International Health and Medicine
2- The Head of the Secretariat of the Alliance for Healthy Cities
)3- The City University of New York’s (CUNY
4- Institute for Sustainable Cities
5- Institute of Political Studies
6- Optimal Water Sector Reform Strategies
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دولتها ،ارائهکنندگان خدمات خصوصي و دولتي و سازمانهاي غیردولتي هستند .وي ریاست کمیتة
مشورتي فنّي بودجة بهداشت جهاني را بر عهده دارد.
 David Vlahov, RN, PhD .19مدیر دانشکدة پرستاري دانشگاه کالیفرنیاي سانفرانسیسکوست.
وي پیش از این سِمَت ،مدیریت مرکز مطالعات بیماريهاي همهگیر شهري را در آکادمي پزشکي
نیویورک برعهده داشته و استاد علم ناخوشيهاي همهگیر بالیني 1دانشگاه کلمبیا بوده است .پروفسور
والهوو نخستین رئیس جامعة بینالمللي سالمت شهري و میزبان دومین و نُهمین کنفرانس بینالمللي
سالمت شهري بوده و دربارة این موضوع تألیفات گستردهاي دارد.

_____________________________________________________________
1- Clinical Epidemology

