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،  1آروپ   موسعهعه  مشعتر   مطالهه  های  یافته به اسعتااد با  خبری  گزارشع  در متحد  ملل  توسعهه برنامه  تارنمای

 .کادم  تاکید زنان  نیاز مباای بر  شععهرها  طراح   شععیو   بازنهری لزوم  بر  متحد  ملل  توسععهه برنامه و  لیورپول  دانشععها 
 و سعمم   ایما ، بهبود  و شعهرها  در  جاهعیت  تهصع   حذف  راسعتای  در  فوری  اقداما  انجام  ضعرور  بر  گزارش

 کاد.م  تصریح  اشتغال و آموزش به زنان دسترس 

 کاادم   زندگ   شعهری  مااطق در  جهان جمهی   از  درصعد ۵۵  عبارت  به  یا نفر میلیارد نیم  و  چهار حدود  در

  طراح   اند،  زند   شعععهرها" به  موسعععوم  جدید  گزارش. دهاد  م  تشععع یل دختران  و زنان  را جهان جمهی   از نیم  و
 دهاد،  م  تشعع یل  را  جهان  شععهری  جمهی   از نیم   زنان که  حال  در  دهد  م  نشععان  "2بیایاد  زنان کار  به که  شععهرها

  شععهری  ریزان  برنامه و  طراحان گیران، تصععمیم  از  گزارش  .اند  نشععد   طراح   ها آن  شععرای  گرفتن  نظر در با  شععهرها

 .ب وشاد جهان سراسر در زنان برای  تر عادالنه و تر ایمن فراگیرتر، شهرهای  جه  در تا خواهدم 

 تحقیقا  و هاداد  کامل  بررسعع   همچاین و  جهان  سععطح  در  زنان  های  تجربه و  صععداها  بر مبتا   گزارش

  رفا  و  سعمم   برابری، و  عدال  امای ، و  ایما :  اسع  مهم  موضعو   چهار  اسعا  بر  هاتوصعیه و  مهعالل  شعااسعای   برای

 .پذیری تحقق و سازی غا  و

  های نابرابری  تواندم   زنان  برای  شععهری  طراح   هایگیریتصععمیم در  محدود  صععدای  دهدم  نشععان  هایافته

 .بخشد تداوم و تشدید شود م  تایید موجود جهان  تحقیقا  و آمار واسطه به ها آن وجود که

 
1 ARUP و ریزیبرنامه مهماری،  مهادس ،  طراح ، خدما   و اسع   لادن در آن  مرکزی  دفتر که  اسع  بریتانیای   چادملیت   ایحرفه خدما  شعرک  یک آروپ 

   دهد.م   اراله  شد    ساخته  محی   هایجابه تمام  در  را مشاور  

2  Cities Alive: Designing Cities that Work for Women  

 



 بریتانیا در  سعععاله 2۴ تا  1۸  زنان  از  درصعععد  ۹۷  های تجربه با که  عموم   فضعععاهای در  جاهععع   اذی  و  آزار

 کاف   های  توال  به  جهان  سعراسعر  در  زنان  سعوم  یک که  طوری به مااسع ،  ام انا   به دسعترسع   عدم شعد ،  ماه س

 .اس  زنان عمد  مهالل جمله از ندارند؛ دسترس 

 نیز  عموم   تاریخ   بااهای در  حال و  گذشعته  های شعخصعی   یادبودهای در  حت   شعهرها  در جاهعیت   تهصع 

 .اند زنان از آن ها مجهمه از درصد ۳ تا 2 تاها که طوری به اس ؛ شد  ماه س

  خوب   حضععور  اسعع   تأثیرگذار همهان  برای  آیاد   زیهعع محی  بر که  کلیدی  هایگیریتصععمیم در  زنان

  وزارتخانه  یک تاها جهان، سعراسعر  در زیهع محی   بخش وزارتخانه هف   هر  از متوسع   طور  به که  طوری به  ندارند؛

 .شودم  ادار  آنان توس 

 مااصع  و  سعاز و  سعاخ   شعهری،  ریزیبرنامه  به زنان  ورود  موانع  که حال   در کادم   اسعتدالل  گزارش  این

  شععهرها  طراح   نحو  بر  تاثیرگذاران  به که  شععود انجام  تریبیش  کارهای  باید ،  شععوند  برداشععته  فوری   به باید  رهبری

 .بهاجاناد خود کار در را مهم عاصر این تا شود، داد  نشان آنان به جاهیت  پاسخهوی  اهمی  و شود یافته دسترس 

 فراتر تا  دهادم   شعهری  اندرکاران دسع  و گیرانتصعمیم  به  را  ابزارهای   ها،حلرا  بر تمرکز با هاتوصعیه  این

 تحویل تا  آغاز  از - شعهر  ریزیبرنامه و  طراح   از  مرحله  هر در  فهال  طور  به  را  زنان و کااد حرک  صعرف  مشعاور   از

  همه در  شعهری  مدیری  در  زنان  مشعارک   تهعریع  دهدم  نشعان  گزارش  این  که اسع   آن  مهم ن ته. دهاد  مشعارک  -

  همعه برای کااعد،م  کعار بهتر زنعان  برای کعه  شعععهرهعای   زیرا اسععع ؛  شعععهرهعا بهتر  عمل رد  برای نیعازیپیش سعععطو ،

 : گوید م  متحد ملل توسهه برنامه مدیر ۳اشاایدر آخیم .بود خواهاد فراگیرتر و پذیرترانهطاف

 در.  اسع  متحد  ملل  سعازمان  پایدار  توسعهه  اهداف  از  یک هر  از جزل   جاهعیت   برابری  به دسعتیاب "
 هر  با و سععن  هر  در زنان متاو   هایبیاش  و نیازها  گرفتن نظر  در بدون مجمو   در  شععهرها که  جای 
  هایشععانخانواد  بر  بل ه  ها، آن  زندگ  بر تاها  نه  نامطلوب  تأثیر  داتوان م   شععوند،م   طراح   هویت 
 تأثیر  جوامع  پایدار  کل  توسععهه  بر و کاد م  محدود  را ها  آن  های فرصعع  امر  این.  داباشعع  داشععته
 محیط ،  زیهععع  اقتصعععادی،  مزایای تواناد  م  جاهعععیت  برابر  شعععهرهای.  گذارد  م   جای بر ماف 
 ."کااد ایجاد عظیم  اجتماع  و سیاس 

 :اس  مهتقد آروپ موسهه در طراح  و ریزی برنامه شهرها، بخش اروپای  مدیر ۴دودی لیان

 
3  Achim Steiner 

4  Léan Doody 

 



 داشعته ماف  تأثیر  جهان سعراسعر  در زنان  زندگ  بر  نهفته ،شعهرها  طراح   در نهفته جاهعیت  تهصع "
  نیازهای  رفع  برای  گزارش  این  هایتوصعیه  از تا  خواهیمم   شعهری  ریزانبرنامه و  طراحان  از ما. اسع 
  رهبری  هعاینقش بعه  را  تریبیش  زنعان تعا کااعد تمش  حعال  عین در و کااعد اسعععتفعاد   شعععهرهعا در  زنعان

 ."برساناد

  دهادکهم  نشعان و  دهادم   قرار  بررسع   مورد  را  ایما  همچاین و  زنان  آرزوهای و  نیازها  همه هاتوصعیه  این

 و مهعع ن  یا شععغل ،  هایفرصعع  و کیفی  با  آموزش  به  دسععترسعع   عدم  جاهععیت ، تبهیض ماناد  های  موضععو  چهونه

  توانای  بر  شعهرها  در  جاهعیت  تهصع   که  دهدم  نشعان همچاین.  گذاردم  ماف  تأثیر  زنان بر  ضعروری  هایزیرسعاخ 

  این.  گیرنعدم   قرار  نعامتاعاسععع   اقلیم   خطرا   مهرض  در  زنعان  و  گعذاردم   تعأثیر  اقلیم   تغییرا   بعا  مقعابلعه  برای  معا

 و  طراح   چهونه  مورد  در  شعععهری  اندرکاران دسععع  و  کلیدی  گیرانتصعععمیم  برای  عمل   های توصعععیه  گزارش

  همرا  بعه  همهعان برای مزایعای  کعه  کاعدم  ارالعه را زنعان برای ترععادالنعه  و ترامن  فراگیرتر، شعععهری  ماعاطق ریزیبرنعامعه

  بود  آمیز  موفقی   زنان مشعارک   از  اسعتقبال با که  جهان سعراسعر  ابت ارا  و ها  پروژ   از  های نمونه  گزارش  در.  دارند

  نایروب   ،(کلمبیا) بوگوتا ،(بولیوی) کوچابامبا ،(یونان) آتن  در  ابت ارات   شععامل ها  نمونه  این.  اسعع   شععد   اراله نیز  اند
 .اس  (آمری ا متحد  ایاال ) سانفرانهیه و و( ویتاام) نانگ دا ،(ساهال) داکار  ،(کایا)

  ی عدیهر با  باید مقعاما  که  دارد تاکیعد  کااعدم  کار  بهتر زنان  برای شعععهرها که  آن  از اطمیاعان  برای  گزارش

  را  شهرهای  و -  مدن   جامهه  های  گرو   با  همرا  دولت ، و  خصوص  بخش  از  های   سازمان  جمله  از  -  کااد  هم اری

 .باشد تر عادالنه و تر ایمن فراگیرتر، دختران و زنان برای که نمایاد ریزی برنامه و طراح 


