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  ییهبردهبرداا ر ر طراحی شهری طراحی شهریساختار و محتوای فرایندساختار و محتوای فرایند

  چیست ؟چیست ؟ )  ) CCDDSS((راهبرد توسعه شهر راهبرد توسعه شهر 
  جالل آزادی-کورش گلکار

  .است انتشار یافته 59-79ص ص -1384، سال30نشریه شهرنگار شماره این مقاله در 
   مقدمه -1

خـود ـ   « اسـت  یعبارت ) City Development Strategy ( »راهبرد توسعه شهر«چنین به نظر می رسد که عنوان 
بـه بیـان دیگـر ، یکایـک کلیـد واژه هـای ایـن                . نداشته باشد ه ارائه تعریف و مفهوم سازی        که نیاز چندانی ب    »بیانگر

عبارت در چارچوب ادبیات برنامه ریزی راهبردی به خوبی تعریف شده اند و از اینرو به آسانی می تـوان دریافـت                      
رای سند تاکید داشته و تدوین برتهیه و اجن  برنامه ای است با ماهیت راهبردی که تواما»راهبرد توسعه شهر «:  که  

برنامـه  «از جملـه چنـین اسـنادی مـی تـوان بـه سـند              . باشـد آن برپایه چشم انداز سازی مشارکتی صورت گرفتـه          
 در نظـام پیـشین برنامـه ریـزی شـهری انگلـستان و اسـناد                 2»بخـش اول   -برنامه یکپارچه توسعه    « و   1»ساختاری

 5 در نظام جدید برنامه ریزی شهری انگلستان4»رچوب توسعه محلیراهبرد مرکزی ـ چا « و 3» جامعه محلیراهبرد«
  . اشاره نمود

را در ایـن     ) CDS ( »راهبـرد توسـعه شـهر     «با این وجود، آنچه تعریف و برشمردن ویژگـی هـا و فراینـد تهیـه                 
نـک  نوشتار موجه می سازد ، توجه این مطالعه به معرفی نمودن نوع خاصی از ایـن سـند مـی باشـد کـه توسـط با                          

 پیشنهاد و ترویج    »ائتالف شهرها «آنها یعنی   به  جهانی ، مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل وسازمان وابسته          
در ایـن نوشـتار تـالش خواهـد گردیـدتا بـا             . ای ایران مورد توجه قرار گرفته اسـت         و اخیراً در محافل حرفه    گردیده  

 و » CDSکتابچـه راهنمـای تهیـه   «، »ان ائـتالف شـهرها  منـشورسازم «مطالعه منابع کلیدی و ادبیات موضوع، نظیـر  
را  ) CDS (»راهبرد توسعه شهر«ویژگی، ابعاد و فرایند تهیه و اجرای سند       مطالعه موردی اسناد شهرهای گوناگون    

ریـزی بـه      به مثابه یک ابزار برنامه    » راهبرد توسعه شهر  «معرفی سند    هدف این مطالعه     .صورت بندی و ارائه نمائیم    
گیـری آگاهانـه از چنـین ابـزاری در      پرسش بنیادین در خصوص بهـره  متخصصین ایرانی و نهایتاً طرح چند      جامعه

  .باشد کشورمان می
اتخـاذ تـصمیمات بـه شـیوه        بـه عمـل آمـده اسـت         ،  »ائـتالف شـهرها   «توسـط سـازمان     کـه    یبرمبنای مطالعـات  

ی ل توسعه که بـسیاری از شـهرها   در قلمرو مدیریت شهری هنوز در کشورهای درحا    »راهبردیگیری   تصمیم«
 کمک بـه ایجـاد فراینـدهای تـصمیم           برای  6.باشد  نمیای در حال رشد هستند، رویه متداولی         سابقه  با نرخ بی   آن

                                                           
1. Structure Plan 
2. Unitary Development Plan-part One 
3. Community Strategy 
4. LDF'S Core Strategy 

ریزی شهری انگلستان حذف و اسناد  از نظام برنامه» برنامه یکپارچه توسعه«و « های ساختاری طرح«، 2004براساس قانون جدید مصوب جوالی . 5
  . جایگزین آنها شده استLDFای  جدیدی از جمله سند خوشه

6. Cities Alliance (2004) City Development Strategies-First Results  
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به منظور کاستن از سطح فقرشهری و تـامین توسـعه پایـدار          و  سازی مشارکتی در کشورهای در حال توسعه        
. نمایـد     را به عنوان ابزار موثری ترویج می       (CDS) » توسعه شهر  راهبرد«تدوین سند   » هاائتالف شهر «سازمان  

 در »اقـشار فقیـر  « و ارتقـاء کیفیـت زنـدگی    »فقرزدائی« رابطه بسیار نزدیکی با مسئله   CDS)(به بیان دیگر سند     
کیـد  أتمورد   CDS)( بارهای که در   نکته ویژه  .کشورهای در حال توسعه و جوامع در حال شهرنشین شدن دارد          

 فراینـد   همچنـین . بـوده اسـت   بـه عنـوان هـدف غـائی         سند   »تدوین « و نه  »اجرا« است توجه به      قرار گرفته  ویژه
"CDS"  پاسخگو نمودن نهادها و ،دیریت شهریم نظر اصالح نظاماز تواند  می دستاوردهای مهمی که به لحاظ 

  .واقع گردیده است استقبال مورد به بار آوردشفاف سازی فرایند ها 
های مسائل شهری کـشورهای   بحرانمرتفع نمودن  ) CDS (»راهبرد توسعه شهر  «وین و اجرای اسناد     فلسفه تد 

 بحرانهای فـراروی ایـن جوامـع واهمیـت پاسـخگویی بـه آن        7»چالش شهری «در گزارش   . است در حال توسعه  
 یک نسل بـه     برمبنای گزارش مزبور به جمعیت شهر نشین جهان در طی         . مورد تاکید قرارگرفته است     تشریح و   

 مربـوط بـه  به میزان دومیلیارد نفر افـزوده خواهـد شـد کـه نـود و هـشت درصـد از افـزایش جمعیـت مزبـور              
جمعیـت بـسیاری از شـهرها در آسـیا و آفریقـا       طی پانزده سـال آینـده       . بودکشورهای در حال توسعه خواهد      

هرها در کـشورهای در حـال    درصـد از جمعیـت شـ   30در حال حاضـر نزدیـک بـه       . تقریباً دوبرابر خواهد شد     
  .توسعه در زیر خط رسمی فقر زندگی می کنند 

شهرها در کجا زندگی خواهند کرد ؟ از کدام اراضـی اسـتفاده             این  ساکنین جدید   : در چنین موقعیتی باید پرسید    
هـای  خواهند نمود ؟ فرزندانشان به کدام مدارس خواهند رفت ؟ از کجا آب خود را تامین خواهند کـرد ؟ زبالـه                       

جهان در حال توسعه با بحـران       ... و  آنها چگونه جمع آوری خواهدشد ؟ چه کسی از آنان حفاظت خواهد کرد؟              
وجـود نـدارد بلکـه بیـشتر بـه ایـن خـاطر کـه                را ه حلـی     ، البتـه نـه بخـاطر اینکـه بـرای مـشکالت              استروبرو  

 هـا   پرسـش  طور جدی به این      کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه به          چه   ،انسیاستگزار
  .نپرداخته اند

 پرازدحام و فاقـد     ی، در آینده ساکنین جدید شهرها در حلبی آبادها         ادامه یابند   موجود هایندروکه   یدر صورت 
 اسـکان خواهنـد      گرفـت   خواهـد   شـکل  خدمات شهری که معموالً بر اراضی حاشیه ای و درمعرض خطرشهرها          

ترسی به آب آشامیدنی و آلوده شدن محـیط کودکـان بـه واسـطه عـدم                  عدم دس  هایی  در چنین سکونتگاه   .یافت
اختالفات و منازعات شهروندان نه از طریق دادگاه        .  بخشی از جریان روزمره آنان خواهدبود      ،جمع آوری زباله  

اگرچـه بـسیاری    .  مکانیزم های غیررسمی، خودکامانه و بعضاً خشونت بار رفع و رجوع خواهدشد              راهبلکه از   
ن در محدوده قانونی شهرها خواهند زیست لیکن احتماالً به واسطه مدیریت شهری تحت نفوذ زاغه داران                 از آنا 

جهـت تـامین خـدمات      خواهند بود   نه ساکنین حلبی آبادها به رسمیت شناخته نشده و ناچار           کاالو مافیا حقوق م   
  .دنبه بازارهای موازی و پرهزینه روی آورخود نیاز و رفع حوایج  مورد

                                                           
7. Cities Alliance (2004) The Urban Challenge 
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 بلکه در حال حاضـر نیـز دربـسیاری از کـشورهای در              به وقوع خواهد پیوست   ریوی فوق نه تنها در آینده       سنا
 نـابرابری اجتمـاعی ، فـساد و عـدم تعـادل در              ،حال توسعه ، یعنی در جایی که توامـاً ضـعف مـدیریت شـهری              

 محکـوم   معنـای ه  ایـن چالـشها بـ     در مقابـل    چشم پوشـیدن    .  واقعیتی است دردناک   تخصیص منابع وجود دارد،   
  .شد ، ناامن و درشرایط زیست محیطی نامطلوب میربا  صدها میلیون انسان آینده به زندگی فالکتساختن

بطـور همزمـان از طریـق       هـای مزبـور       چـالش کـه    ت، چـرا  سـ ا خوشبختانه وضعیت موجود در حـال تغییـر       
  :رویکردهای جدید ازسوی نهادهای عمده موردتوجه قرارگرفته است

به عنوان شرکای فعال در جهت توسعه اجتمـاعی خـویش بـه             ای    به شکل فزاینده  شهری  اقشار فقیر  -1
  .مشارکت با شهرداری ها پرداخته اند 

  .به شکل فزاینده ای در مقابل شهروندان پاسخگوتر شده اند)  محلیدر مقیاس( شهرداریها  -2
  .ورده اند به سیاستهای تمرکز زدایی و مردم ساالرانه  روی آ) مقیاس ملیدر (دولتها  -3
راهبردهـای شـهری خـود صـراحتاً بـه          تدوین  در  ) در مقیاس جهانی  ( موسسات بین المللی توسعه      -4

  . توجه نموده اند»کاهش فقر « مدیریت شهری برکیفیتنقش 
 به دیده مثبت می نگرند ، همگی به ضرورت          »فرصت«به مثابه یک    را   شهرنشینی   ،در حالیکه تمام نهادهای فوق    

گـستردگی مقیـاس و     .  هیچکس به تنهایی قادر به حل معضل نیـست         .اند  برده  پیدر این مورد    دست جمعی   قدام  ا
هـای آزمایـشی محـدود را        پروژهتعدادی  سرعت سرسام آور شهرنشینی انجام حرکتهایی فراتر از پرداختن به           

ه در پاسـخ بـ    . ایجاب نموده و ضرورت اقدام عملی در مقیاسـهای شـهری و ملـی را ضـرورت بخـشیده اسـت                    
سـال   درمـاه مـه      8»ائـتالف شـهرها   « سـازمان    ،اندیشی جمعی در قبال آن      مورد بحث و چاره   شهری  های    چالش
 تاسـیس گردیـده    10»مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل متحـد      « و   9»بانک جهانی «به وسیله   میالدی   1999
  : ائتالف شهرها اهداف این سازمان عبارتند از 11برمبنای منشور .است

  
  .کیفیت شرکتهای عمران شهریارتقاء  -1
 اثربخشی شـرکتهای عمـران شـهری کـه بـا اسـتفاده از وامهـای بانـک جهـانی و دیگـر                        افزایش -2

  .موسسات فعالیت می نمایند 
 که نصیب اقشار فقیر شهری می گردد از طریق هماهنگ سازی اقـدامات              سهمی از منابع   افزودن   -3

  . و برنامه های موجود 
  . ن دانش و مهارتهای جمعی ایجاد محملی جهت باالبرد -4

                                                           
8. Cities Alliance 
9. World Bank 
10  . The United Nations Center for Human Settlements (Habitat) 
11  . Cities Alliance (2000) Charter 
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 برای تحقق اهداف خود نهادهای اجرائی جداگانه ای را در شهرها ایجاد نمی نماید بلکه                »ائتالف شهرها «سازمان  
امور این سازمان در کشورهای مختلـف توسـط واحـدهای           . تمرکز خود را بر ارتقاء ظرفیتهای موجود قرار میدهد          

  .گر موسسات بین المللی پیگیری می شود عملیاتی بانک جهانی ، هابیتات و دی
برزیـل ،   :  تاکنون با مشارکت نهادهای محلی و ملـی در کـشورهای گونـاگون، ازجملـه               »ائتالف شهرها «سازمان  

السالوادور، ماداگاسکار، موریتانی، نیجریه، رواندا، آفریقای جنوبی، مصر، مراکش، بـنگالدش، کـامبوج، چـین، هنـد،          
فرایند با  ن، فیلیپین، ویتنام، یمن، اردن، موزامبیک، کنیا، اتیوپی، جامائیکا، بلغارستان در رابطه             اندونزی، نپال، پاکستا  

این سند طی پنج سال آینـده در        بر اساس برآوردهای موجود،     .  مراوداتی داشته است   )CDS( »راهبرد توسعه شهر  «
 میلیون نفر آنـان را  100ن نفر بوده و  میلیو200 شهر از کشورهای جهان سوم که جمعیت آنها بیش از          100زندگی  

همانگونـه کـه در ایـن نوشـتار خـواهیم دیـد در چـارچوب                . گذاشـت  اقشار فقیر تـشکیل مـی دهنـد ، تـاثیر خواهـد            
ی و مشارکتی نمودن اداره امور به عنـوان تنهـا           دارتقاء مدیریت شهری، اصالحات نها     ) CDS( راهبردتوسعه شهر   

دی و اجتماعی کلیه شـهروندان در کـشورهای در حـال شهرنـشین شـدن قلمـداد               راه نیل به وضعیت مناسب اقتصا     
  .میگردد

عنوان خواهد شد ، سـپس محـصول و          ) CDS ( »راهبرد توسعه شهر  «در این مطالعه ابتدا تعریف و اهداف سند         
جهـان  محتوای سـند و دامنـه تنـوع آن در شـهرهای گونـاگون               به  ساختار سند موردبحث قرار خواهدگرفت ، آنگاه        

 »چشم انـداز  « سند و به ویژه چگونگی تدوین        »فرایند تهیه و اجرای   «بخش مفصلی از نوشتار به      . اشاره خواهد شد    
و پـیش شـرطهای الزم       ها چالش و بودجه الزم جهت تهیه سند و      مورد نیاز    به مدت زمان     نپرداخت. اختصاص دارد 

بـسترسازی  « و لـزوم   »ائـتالف شـهرها   «نظر سـازمان    جهت انجام فرایند، از جمله برآورده ساختن معیارهای مورد        
  . بخش پایانی این مطالعه را تشکیل خواهند داد »مشارکت اجتماعی

  
   تعریف و اهداف سند -2

جمعیت بسیاری از شهرها  در آسـیا        .  جمعیت شهرنشین جهان به شکل فزاینده ای در حال افزایش است             درصد
رویارویی با چالشهای ناشی از افـزایش بـی سـابقه نـرخ رشـد               . خواهدشد  و آفریقا طی پانزده سال آینده دوبرابر        

. شهری و گسترش فقر انجام برنامه ریزی جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه در آینده را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده اسـت                       
تصمیم گیری و اجرای تـصمیمات یـاری        به انجام    سندی است که در این فرایند حساس         »راهبرد توسعه شهر  «سند  

  .می رساند
 و »بانـک جهـانی  « و با حمایـت    »ائتالف شهرها «ابزاری است که توسط سازمان       ) CDS(» راهبرد توسعه شهر  «
 ای  وسـیله سـند مزبـور     .  و چند موسسه دیگر پیشنهاد شـده اسـت           »مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل    «

امین توسعه پایـدار شـهری از طریـق     های مشارکتی به کارگرفته شده و هدف اصلی آن ت          تکنیکاست که در آن     
مبحـث فقرشـهری و اتخـاذ    . ایجاد ظرفیت اجتماعی برای چشم اندازسازی مشارکتی و اقدام همگانی می باشـد              

  .سیاستهای حمایت از اقشار فقیر و ارتقاء وضعیت آنان در این سند جایگاه ویژه ای دارد 
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جتمـاعی شـهرها از طریـق همکـاری و مـشارکت             است که جهت رشد منطبـق بـا عـدالت ا           ای  مزبور وسیله سند  
براساس یک چشم انداز    «این سند   . »گسترده جامعه در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کلیه شهروندان تهیه می گردد           

مشترک جهت ارتقای کیفیت اداره و مدیریت شهری، افزایش میزان سـرمایه گـذاری بـه منظـور بـاالبردن نـرخ                      
  12. تدوین می شود»شهریاشتغال وکاهش منظم و پایدار فقر

  :انجامد  محصول میدو به آفرینش »راهبرد توسعه شهر«فرایند 
  ).City Vision(تدوین یک چشم انداز شهری مشترک  -1
  ).Action Plan( تدوین یک برنامه اجرائی  -2

   13.ل موارد زیر خواهد بود شامCDS خروجی سند های فرآوردهبنابراین این 

  .دیریتی و نهادی الف ـ سیاستگزاری واصالحات م 
  ) .از جمله در زمینه زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی ( ب ـ برنامه های سرمایه گزاری 
  ) مانیتورینگ ( ج ـ تدوین ساز و کارهای پایش 

 سـه  در قالـب  شهرهای گوناگون جهان تهیه شده اند      برایکه   ) CDS ( »راهبردهای توسعه شهر  « اکثریتاهداف  
  : باشد یمبندی   قابل طبقهدمور

  و مدیریت شهر) حکمروایی(ارتقای کیفیت اداره : بهسازی مدیریت شهری  -1
  افزودن میزان سرمایه گزاری:  رشد اقتصاد محلی  -2
   کاهش فقر -3

:  مشترکات و تنوعات آنها را از نظر هـدف گیـری بهتـر نـشان میدهـد                   ،بررسی نمونه هایی از اسناد مورد بحث      
 هدف از تهیه سند کمک به ایجاد سیـستم مـدیریت   14»  ـ بلغارستان  صوفیهراهبرد توسعه شهر«بطورمثال در سند 

شهری دمکراتیک و خود اتکاء در صوفیه به گونه ای که در برگیرنده منافع پایـدار و طـوالنی مـدت بـرای سـاکنین                         
هـت  در ج دارد تـا    هـای ذینفـع تـالش        این سند از طریق تشریک مساعی گسترده با گـروه         . استاعالن گردیده   باشد  

عمـل  ارتقاء ظرفیت نهادها جهت حصول اطمینان از اجرای راهبرد و ترویج تجربیات به دست آمده در سطح کشور                   
  :ل موارد زیر بوده است شام»راهبرد توسعه شهر صوفیه«به طور مشخص اهداف تهیه سند . نماید

  ایجاد پایه های الزم برای رشد اقتصادی پایدار •
  ماعی عادالنه تر و کاهش فقر شناسایی راهکارهای توسعه اجت •
 .مشارکتی امور شهر ) حکمروایی( حصول اطمینان از تصمیم گیری ، مدیریت و اداره  •

  15: اهداف سند به ترتیب زیر اعالم گردیده است» ـ اردن راهبرد توسعه شهر عمان«در نمونه دیگر، یعنی سند 
  .” عمان بزرگ “  بهسازی سازوکار اداره  امورشهری در  •

                                                           
12. Cities Alliance (N/D) CDS Discussion Paper 
13. Cities Alliance (2004) First Results 
14. City of Sofia (2003) Sofia City Strategy 
15  . Amman Greater Amman Municipality (in progress) Greater Amman Development Strategy 
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اء توان شهرداری عمان برای بهسازی سکونتگاههای خودرو و روزآمـد نمـودن طـرح جـامع                  ارتق •
  .شهر و ارتقاء نظام مستندسازی و برداشت کاربری زمین و دیگر داده های مرتبط 

 . پیگیری طرح بهسازی سکونتگاههای خودرو و اردوگاههای پناهندگان فلسطینی  •

  
  سند شکلی محصول و ساختار  -3

هر ش از   »چشم انداز مشارکتی  « از دوبخش تشکیل می شود که بخش نخست آن یک            »رد توسعه شهر  راهب«سند  
که هدف از آن سیاستگزاری، اصالحات نهـادی، افـزایش رشـد             (»برنامه اجرایی راهبردی  «و بخش دوم آن یک      

  .باشد می) اقتصادی و فرصتهای شغلی، ایجاد مکانیزمهای اجرایی و پاسخگویی، و کاستن از فقر شهری است
  :استشامل سه بخش اساسی زیر ” راهبرد توسعه شهر “ بطور خالصه بلوکهای اصلی سازنده سند 

   ایجاد فهم مشترک و راهبردی میان گروههای ذینفع :چشم انداز سازی  -1
   پیداکردن اهرم های موثر جهت تحقق چشم انداز: تدوین راهبرد  -2
  ) پایش ( ا و نظارت  تمرکز بر سازو کارهای اجر:  پیش بینی اجرا -3

 داشته و قادر خواهـد بـود کـه در           یی خواهدبود که ماهیت پویا    »راهبرد توسعه «محصول فرایند مورد بحث یک      
بـازبینی و اصـالح      جریان اجرا و به موازات تغییرو تحول درموقعیـت و نقـش رقـابتی شـهر، خـود نیـز مـورد                     

النی مدت شهر را مبنای کار خود قرار میدهد، لـیکن            چشم انداز طو   »راهبرد توسعه شهر  «اگرچه سند    .قرارگیرد
راهبـرد توسـعه     «نظر فرم یا ساختار شکلی     از. رسد  کوتاه مدت آن است که به اوج می        »برنامه اجرایی «تنها در   

 بستر تهیه و بازیگران کلیـدی مـی توانـد قوالـب و اشـکال متفـاوتی بـه خـود         ،برحسب موقعیت  ) CDS ( »شهر
 بـا تـشریح دامنـه تنوعـات سـند در کـشورهای              »محتوای سند « در این نوشتار و در مبحث        این ویژگی . بپذیرد  

معهذا ، از نظر فرم باید توجه نمود که محصول این فرایند واجد ماهیتی         . گوناگون به تفصیل بیان خواهد گردید       
اد جامـدی نظیـر     اسـن  قالـب فرمـال      مـشابه بوده و از اینرو قالـب سـند         ) Comprehensive(استراتژیک و جامع    

  16.نخواهد بود) Master Plan(طرحهای جامع شهری 

  

   محتوای سند– 4

 انانـد توأمـ    بـرای شـهرهای گونـاگون تهیـه شـده         » راهبرد توسعۀ شـهر   «مختلفی که تحت عنوان     بررسی اسناد   
ف کـالن   از یکسو ، به واسطه رصد نمـودن اهـدا         . باشد    می ها  آن افتراق در محتوای     ه و وجو  ک مشتر هنشانگر وجو 

گذاری جهـت بـاال       ، افزایش میزان سرمایه    رنظیر ارتقاء کیفیت اداره و مدیریت شه      (مشخصی که قبالً نیز ذکر گردید       
                                                           

شود که این امر فهم متون  ترجمه می» طرح جامع« به  به طور یکسان در زبان فارسی"Comprehensive Plan" و "Master Plan"دو نوع سند  .16
دارد، » باز نمایانه«ماهیتی و  در مورد محیط کالبدی بوده "Master Plan" باید توجه داشت که .کند ریزی شهری را با دشواری روبرو می هفنی برنام

  ک بـه -بـرای اطالعـات بیـشتر ر   .  بخـش همگـانی اشـاره دارد     جـامع هـای  ت به برنامـه و چـارچوبی از سیاسـ   "Comprehensive Plan"در حالیکه 
Shirvani, H (1985) The Urban Design Process, P. 145 
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باشند ؛ از سوی دیگـر از        د اشتراک محتوایی می   جاین اسناد وا  ) بردن نرخ اشتغال و خدمات و کاستن از فقر شهری         
اند الجرم شاهد تنـوع و نوسـان          از طرق متفاوتی پیگیری شده     آنجا که این اهداف در شهرها و کشورهای گوناگون        

 از آنجا که شـرایط محلـی و ملـی هـر             »راهبرد توسعۀ شهر  «به بیان دیگر در تهیۀ      .  هستیم   ها  آندر دامنۀ محتوایی    
 پیگیری رویکرد معینی را ایجاب نموده است الجرم محصول کار نیز به لحاظ محتوایی رنـگ و بـوی                    ،کشور خاص 

  . خود را یافته استویژه

اسناد بـا   «را    که دو قطب آن    ،طیفیقالب  توان در    میمحتوایی  بندی    را در یک تقسیم    »راهبرد توسعه شهر  «اسناد  
راهبـرد  «  محتـوایی  بطـورکلی کـانون توجـه     . بندی نمود     نام نهاد طبقه   »اسناد با محتوای جامع   « و   »محتوای متمرکز 

در اصـالحات    انجـام     اقتصادی شـهر و    –ری از طریق ارتقاء توان رقابتی        فقرزدایی شه  ،همانا) CDS (»توسعۀ شهر 
 تمرکز داشـته    »فقرزدایی«ای بر مسئله     از اینرو محتوای برخی از اسناد به طور ویژه        . باشد مدیریت شهری می  نظام  

 مواقـع سـند     همچنین، برخی  17. در پاکستان اشاره نمود    »راهبرد توسعۀ شهر پیشاور   «توان به نمونه     که از جمله می   
محیطی نواحی خاص ، رکود      های زیست  راهبرد توسعۀ شهر بر مسئله عمده و معین دیگری ، مثالً پاکسازی آلودگی            

  . های جدید اقتصادی تمرکز دارد  صنایع عمده و یا ظهور فرصت

وسـعۀ  راهبـرد ت « در برخـی از شـهرها   ، به واسطه بافت در هم تنیدۀ مسائل شهری و وجود ظرفیـت الزم       ،معهذا
قـوت و   جـامع    سند مزبور به لحاظ متحوایی شامل بررسی         تگردد که در آن صور      با محتوای جامع تهیه می     »شهر

. گـردد   مـی  …هـا و     محیطی، ساخت و سازهای شـهری ، مالیـه ، زیرسـاخت            های اقتصادی، اجتماعی، زیست    ضعف
شناسایی شده و راهبردهـا بـه صـورت         ها   مزیت رویکرد جامع در تهیۀ سند از این روست که ارتباطات میان بخش            

این نکته از آنرو اهمیت دارد که معموالً حل مسائل توسعۀ اقتصادی بدون اقـدام در  . بخشی تدوین خواهند شد      میان
های نظیر بیمه بازنشـستگی      جبهۀ مسائل زیست محیطی غیرممکن است و موفقیت در فقرزدایی به ترکیبی از پروژه             

انـد    تهیـه شـده    »رویکـرد جـامع   « کـه بـا      »راهبرد توسعۀ شهر  «از جمله اسناد    . یابد   اط می و کمک هزینه خانوار ارتب    
سند  .اشاره نمود ) اتیوپی(بابا  ا، شهرهای گوناگون چین و آدیس     ) نپال (»کاتماندو«های اسناد شهر     توان به نمونه   می

ول دربرگیرنـدۀ مطالعـات   کاتماندو از ده فصل تـشکیل شـده اسـت کـه محتـوای فـص      »راهبرد توسعۀ شهر  «راهبرد  
ونقـل شـهری ، مـسکن ، خـدمات شـهری ، میـراث فرهنگـی ،                   ریزی شهری ، اقتصادی شهری ، نهادها ، حمل         برنامه

   18.شود توسعۀ اجتماعی ، محیط زیست و مالیه شهرداری می

راهنمـای  کتابچـه    ،باشـد   در دسترس مـی    که در زمینۀ محتوای اسناد راهبرد توسعۀ شهرها          منابع مفیدی یکی از   
انجـام  ضـرورت   راهنمـای مزبـور   19.باشـد  مـی  شهرهای این کشور تدوین اسنادتهیه شده توسط دولت چین جهت       

  :کند  برمبنای فلسفۀ وجودی آن چنین توجیه میرا مطالعات جامع برای تهیۀ سند 

                                                           
17. Pishawar City District Government (2001) 
18. Kathmandu Metropolitan City (2001) 
19. CDS in China: A Manual of CDS, <http//www.citiesalliance.org>, visited in nonmember 2004 
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ای ،   وح منطقـه   در سـط   »توان رقابت اقتصادی شهر   « تحلیل   )CDS(های   یکی از اجزاء کلیدی در مطالعات و تحلیل       
 مـستلزم تعیـین   »برنامـۀ اجرایـی  « و متعاقبـاً تـدوین   »راهبرد توسعه«به عبارت دیگر تدوین . المللی است  ملی و بین 

هـای آن    هـا و ضـعف     از این رو تحلیل بستر اقتصادی شهر به منظور ارزیابی قوت          . باشد  شهرها می  »مزیت رقابتی «
” مزیت رقـابتی  “ است که شهر در آن       20»هایی گوشه«ا هدف شناسایی    در مقایسه با دیگر شهرهای منطقه و کشور ب        

هـا الزم    همچنین در ایـن تحلیـل     . داشته و قادر خواهد بود برای ارایه محصوالت و خدمات خود ، بازار فراهم نماید                
  .المللی و جذب سرمایه خارجی شناسایی گردد های صادرات بین است فرصت

در راهنمـای تهیـۀ   . ها نیز ضـروری اسـت    شهر انجام مطالعات در دیگر بخش تحلیل توان رقابت اقتصادی    برای
های اقتصادکالن به همراه تحلیل رونـدها        کشور چین انجام تحلیل توان رقابتی و تحلیل       ” راهبرد توسعۀ شهر  “اسناد  

ر شـهرها و  ها ، ظرفیت مالی و تحلیل آثار اجتماعی روند گـسترش فقـر د   محیطی ، تحلیل زیرساخت    و بحران زیست  
های زیر را جهت     مطالعه در بخش  انجام   کشور چین    CDSبطورکلی راهنمای   . روستاها ضروری دانسته شده است      

  :داند  تهیۀ سند الزم می

: باشد و در دو بعد قابل توجه است          کاهش فقر از مسائل بسیار مهم سند می        : فقر   ش مطالعات کاه  – 1
 اخـتالف شـدید   –و روستانـشین، و ب    شار گوناگون شهرنشین     اختالف شدید اقتصادی و رفاهی اق      –الف  

  .اقتصادی و رفاهی اقشار گوناگون شهرنشین

 کیفیت نیروی انسانی در شـهرهایی کـه بـا معـضل مهـاجرت               :سانی  ن مطالعات آموزش و منابع ا     – 2
ی جهـت  رو تهیـه برنامـۀ جـامع       نسل جوان و تحصیل کرده روبرو هستند ، مسئله پراهمیتی است و از این             

  .توسعۀ نیروی انسانی ضرورت دارد 

هماهنگ نمودن اهداف زیست محیطی بـا الزامـات   ” CDS“های   در تحلیل: مطالعات زیست محیطی    – 3
بطـور مثـال شـهرهایی کـه در صـدد جـذب             . ای برخـوردار اسـت     راهبرد توسعۀ اقتصادی از اهمیت ویژه     

 اسـتانداردها و اهـداف زیـست محیطـی بـاالتر و             های اقتصادی پیشرفته هستند الزم است      سرمایه و بنگاه  
  .تری را مدنظر قرار دهند   مطلوب شهریهای  محیطآفرینش

طـرح جـامع    ونقـل معمـوالً در        اگرچه فرم شهر و شبکۀ حمل      :ونقل    مطالعات عمران شهری و حمل     – 4
) CDS(”  شـهر راهبـرد توسـعۀ  “ تدوین سـند  یابد در   تعیین شده و انعکاس می"City Master Plan"شهر 

 ،رسانی به اهداف اقتـصادی ، اجتمـاعی   الزم است فرم شهر و شبکۀ ارتباطی موجود از نظر انطباق و کمک           
به بیان دیگر بایـد کنتـرل       . زیست محیطی و بار مالی ناشی از توسعۀ احتمالی خدمات جدید بررسی گردد              

یفیـت زنـدگی و توسـعۀ اقتـصادی شـهر           ونقل چه کمکی به ارتقاء ک      شود که مثالً ایجاد امکانات جدید حمل      
  .نماید  می

                                                           
20. Niche 
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بسیاری از شهرها برای تنـوع بخـشی بـه بخـش خـدماتی اقتـصاد خـود بـه                    :  مطالعات گردشگری  – 5
تواند فرصـت مزبـور را       می” راهبرد توسعۀ شهر  “سند  . اند   رویکرد توسعۀ صنعت گردشگری روی آورده     

  :از طرق زیر فراهم آورد 

  .های اقتصادی دیگر تلفیق و هماهنگ سازد  شگری را با برنامه راهبرد توسعۀ گرد–الف 

ونقـل و عمـران     ارتباط میان  توسعۀ گردشگری و شرایط زیست محیطی ، فقـر شـهری ، حمـل              –ب  
  .ها و توسعۀ منابع انسانی را شناسایی نماید  شهری ، زیر ساخت

و جلـب سـرمایه در شـهر را    میـان تـرویج گردشـگری    ) ژیسینر(” هم نیروافزایی“ میزان تأثیر    –ج  
  .ارزیابی نماید 

های این قسمت باید ظرفیـت مـالی شـهر بـرای تحقـق بخـشیدن و بـه اجـرا                       تحلیل : مطالعات مالی    – 6
هـای جـاری و      را از طریق ممیزی درآمد و هزینۀ کل ، میـزان بـدهی            ” راهبرد توسعۀ شهر  “درآوردن سند   

های مزبور ارایـه تـصویر       گام نخست در تحلیل   . ار دهد   تعهد شده و دیگر ابزارهای مالی مورد بررسی قر        
مطالعـات مـالی ممکـن اسـت بـه کـشف ایـن واقعیـت کـه همـۀ                    . کاملی از وضعیت مالی شـهرداری اسـت         

  .های ذکر شده در برنامۀ اجرایی قابلیت تأمین مالی ندارد منجر گردد  پروژه

در اتیـوپی  ” آبابـا  آدیـس “تـوان بـه مـورد       شهر مـی  های رویکرد جامع به تهیۀ سند راهبرد توسعۀ          از دیگر نمونه  
برنامـۀ سـاختاری   “کـه اساسـاً بـا عنـوان     (سـند مزبـور   ) Action Plan(” برنامـۀ اجرایـی  “ در بخش 21.اشاره نمود

برای شش مبحث راهبردی شـهر اقـدامات مشخـصی جهـت پیگیـری توسـط نهادهـای                  ) تهیه شده است  ” آبابا آدیس
برنامـۀ  “محتـوای   . تحقـق یابـد     ) Vision(” انـداز شـهر    چـشم “طریق اقدامات مزبور    بخشی تعیین گردیده است تا از       

ریزی شهری  برنامهدر نظام سابق ” های ساختاری برنامه“آبابا مشابهت قابل توجهی با محتوای   سند آدیس ” اجرایی
داده شده است کـه  اختصاص ” مسکن“و ” شبکۀ معابر“گانه به  بطور مثال دو مبحت از مباحث شش. انگلستان دارد  

جهت آشنایی با حدود و ثغور  . های پیشنهادی پرداخته شده است       حل ها به ارایه راه    در آنها پس از برشمردن چالش     
 مبحـث مزبـور در ادامـه ارایـه          وخالصـۀ محتویـات د    ” برنامـۀ اجرایـی   “و سطح تفصیل پیشنهادات ارایـه شـده در          

  :گردد می

رو ، تـأمین پارکینـگ ،        ایجاد پیاده (قاء ظرفیت شبکۀ معابر موجود       ارت :” شبکۀ معابر “در مورد مبحث     -7
هـا و   آوری آبهای سطحی ، درختکاری خیابان ، رسیدگی مـنظم و ادواری ، اصـالح هندسـی تقـاطع         شبکه جع 

سـازی    آسـان ؛)ها ، توانمندسازی جامعه محلی برای نگهداری و ارتقـاء معـابر   برداری از خیابان  مدیریت بهره 
در نواحی ساخته شده ، در نـواحی جدیـد ، تعـریض خیابـان بـه دو برابـر ،                     (ی ؛ توسعۀ معابر جدید      رو پیاده

  .السیر ؛ استفاده از فرصت فراهم آمده از معابر ؛ ایجاد معابر سریع) بهسازی سلسله مراتب معابر

                                                           
21. Addis Ababa (2002_ 

سايت تخصصى طراحى شهرى شارنامه www.ud.sharnameh.ir



  ١١

هـای نگهـداری و بهـسازی مـسکن ،           پـروژه ( بهـسازی موجـودی مـسکن        :” مـسکن “در مورد مبحث     -8
؛ مدیریت اسـکان غیررسـمی و پیـشگیری از ایجـاد            ) های مناسب ، خصوصی سازی مسکن همگانی       وسازین

هـا بـرای    سازی شده با حداقل زیر ساخت      ها در سطح مناسب ؛ عرضۀ زمین آماده        نشینی ؛ حفظ تراکم    حاشیه
محلی ، حمایت از مسکن خودیاری و تعاونی ، رعایت استانداردهای حداقل و مصالح (های درآمدی  کلیه گروه

ها و اختالط و تنوع اجتماعی بـه عنـوان یکـی از              ؛ حفظ اختالط کاربری   ) ساخت مسکن استیجاری خصوصی   
  آبابا ؛ ازتقاء کیفیت شهری محالت مسکونی ؛ اصالح و ارتقاء مالیه مسکن های اصلی آدیس ویژگی

دهـد معهـذا ماهیـت        را نـشان مـی     CDS” راهبرد توسعۀ شهر  “اگرچه بررسی فوق دامنۀ نوسان محتوایی اسناد        
  .باشند  استراتژیک پیشنهادات وجه مشترک محتوایی تمامی موارد می

  
   فرایند تهیه و اجرای سند - 5

برحسب ویژگی و نیاز شهرها ) CDS(” راهبرد توسعه شهر  “ عناصر سازنده ومراحل فرایند تهیه و اجرای سند         
از شـش گـام تـشکیل       این وجود ، فرایند تهیه و اجرای سند به طـورکلی            با  . به میزان قابل مالحظه ای متنوع هستند        

 تـدوین  :گـام چهـارم  سـازی،  چـشم انداز : گام سومسنجش وضعیت،  :گام دوم، برنامه ریزی کار  : گام اول  :شود  می
  پایش : گام ششم  واجرا: گام پنجم، راهبرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »توسعه شهرراهبرد «فرایند تدوین و اجرای : 1شکل شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (Design)ریزی پروژهبرنامه.1

 (Assessment)سنجش وضعیت.2

 (Visioning)اندازسازیچشم.3

 (Strategy)تدوین راهبرد.4

 (Implementation)اجرا.5

 (Monitoring)پایش.6
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   )Design ( پروژهبرنامه ریزی  : اولگام  -1-5
  :شود های زیر می پروژه شامل فعالیتریزی  به طورکلی مرحله برنامه

  
عـالوه بـر   هـای ذینفـع       شناسـایی طـرف    : نحوه مـشارکت و مـسئولیتها      ،شناسایی طرفهای ذینفع   -1-1-5

، )بـران سیاسـی ، کارآفرینـان ، شـهروندان           ره( افـراد   شناسـایی   مقامات شـهرداری و ادارات محلـی شـامل          
شناسایی و همچنین ) شامل احزاب ، اتحادیه ها و انجمن های صنفی بازرگانی و اجتماعی (  گروهها شناسایی

  .شود میتا گروههای ذینفع عام ) اقشار فقیر جامعه (گروههای ذینفع ویژه ، 
  
  : سازماندهی -2-1-5

شخص نمودن ترتیبات نهادی و ساختاری است که هماهنگی الزم و اجـرای             مبه معنای    در واقع    سازماندهی کار 
CDS  و از فعالیتهای زیر تشکیل می گردد ساخته را ممکن .  

  CDSـ انتخاب ترتیبات سازمانی برای فرایند 
  ـ ایجاد یک کمیته گرداننده و گروههای کار

  ـ سازماندهی و سرپرستی کارگاههای مشارکت گروههای ذینفع 
  ) درصورت نیاز ( یبانی از شکل گیری سازمانهای کلیدی ذینفع ـ پشت

  
   الزم تامین منابع و ظرفیت-3-1-5

  : شامل CDSتعریف کردن منابع موردنیاز و حصول اطمینان از وجود ملزومات فرایند 
  ـ تعیین پشتیبانی فنی و مالی مورد نیاز فرایند 

  دارات محلی ه تمامی بخشهای شهرداری و ادـ مشارکت دادن گستر
   در مورد تهیه، تصویب و اجرای سندـ بدست آوردن تعهد کلیه گروههای ذینفع کلیدی

  
  پروژه تهیه برنامه -4-1-5

  :تعریف گام هایی که در آینده باید برداشته شود شامل 
  ـ تعیین دامنه و زمان الزم جهت انجام فرایند 

  ر ـ تعیین و زمان بندی فعالیت ها جهت انجام اجزاء کا
  ـ تعیین افراد مسئول 

  ـ برآورد بودجه 
  ـ تعیین و توجه به محدودیتها 
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   )Assessmsnt ( سنجش وضعیت: مدوگام  -2-5
نقـشه اجتمـاعی ـ    به منظور ترسیم نیمرخ یا هدف این گام ، انجام یک ارزیابی جامع از وضعیت شهر و یا منطقه 

 در این مرحله انجام یک تمرین دانشگاهی نبوده         دف از سنجش  و ه باید توجه نمود که مفهوم      . باشد  آن می اقتصادی  
 پـذیرد و    صورت مـی  فراهم آوردن اطالعات الزم برای تصمیم گیران درخصوص شهرو منطقه           به منظور    این کار    و

بنابراین اهمیت دارد که نه تنهـا اطالعـات         . آورد پایه الزم جهت تحلیل روندهای آتی، چالشها و فرصتها را فراهم می           
تغییرات محتمل نیز تحلیل گردیده تا بتوانـد        و   هیندآد بلکه همچنین الزم است وضعیت       نذشته و حال گردآوری شو    گ

  .مبنای فرایند تدوین چشم انداز و راهبرد ِآینده قرارگیرد متعاقباً 
وضـعیت شـهر و      ارزیـابی    -2؛  اطالعات پایه و ممیزی منـابع      گردآوری   -1 : شامل سنجش وضعیت محتوای یک   

 سنجشمرحله . عوامل ایجاد تغییر می باشد شناسایی محیط خارجی و   بررسی-3؛ ژگی های منحصر به فرد آنوی
  :شامل گامهای زیر است

  
   :)قابلیت ها و ظرفیت ( گردآوری اطالعات پایه و ممیزی منابع  -1-2-5

   )  …جمعیت ، اشتغال ، آموزش و ( اطالعات جمعیت شناختی  -
رکتها و اندازه آنها ، سرمایه گذاری ، بازارها ، کارفرمایان ، مالیات ، در آمد ش(  اطالعات اقتصادی  -

  )و غیره 
  )آب ، برق ، زمین ، امالک و مستغالت ، حمل و نقل همگانی ، راهها و غیره (  اطالعات زیرساختی  -

  : ارزیابی وضعیت شهر و تعیین ویژگی های منحصر بفرد آن -2-2-5
   نسبیتعیین مزیتهای رقابتی و -
   ارتباط با اقتصاد جهانی ، محلی و کشوری -
   ارزشها و ترجیحات ساکنین  -
   ویژگی های تاریخی و کالبدی  -

  : مرور و بررسی محیط خارجی و شناسایی عوامل بالقوه و بالفعل ایجاد تغییر -3-2-5
  ـ شناخت روندها ، رویدادها و تحوالت 

دگاهی ، جمعیت شناختی ، اقتصادی ، دولتی ، زیست          اجتماعی ، فنی ، منطقه ای ، دی       : عواملشناخت  ـ  
  محیطی

   نوظهور ، محتمل ، دائمی ، بحرانی ، نامعلوم ، قابل تاثیرگذاری :عواملبندی  گونهـ 
جهت حصول اطمینان از اینکه هیچ بخش از اطالعـات مـرتبط بـا موضـوع مـورد غفلـت قرارنگیـرد  الزم اسـت                          

  .مرحله پراهمیت تامین گرددمشارکت مستمر گروههای ذینفع در این 
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  )Visioning ( سازی چشم انداز-سومگام  -3-5
 جهت کلیه تالشهایشان و توصیف شهروندانتدوین چشم انداز برای یک شهر درحقیقت به مفهوم ارائه هدفی به          

صد قـ معـه   چشم انداز انگاره موضعی است که شـهر و جا         . چیزی است که احتماالً در آینده به آن نایل خواهند شد            
مبتنی بر روندهای موجود    چشم انداز تصویری فراسوی آینده قابل پیش بینی         .  در آینده در آنجا باشد       اند که   نموده

عموماً چشم انداز تـالش     . فراهم می سازد وبازتاب فهم مشترک طوالنی مدت جامعه از اهداف توسعه خویش است               
  .فراهم آورد ”  توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد ؟ این شهر یا منطقه“ دارد تا پاسخ این سئوال را که 

  :شود میتشکیل از پنج مرحله فرایند چشم اندازسازی 
انـدازهای    شناسـایی و تـدوین چـشم      . 3بازاندیـشی و نقـد؛      . 2های گذشته و موجود؛       اندازسازی   بررسی چشم  .1
  .انداز تدوین بیانیه چشم. 5انداز بهینه؛  انتخاب چشم. 4؛ گزینه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اندازسازی فرایند چشم: 2شکل شماره 
  

  

 های گذشته و موجوداندازسازیبررسی چشم.1

 اندازهای گذشته و موجودبازاندیشی و تأمل در چشم. 2

 گزینهاندازهای شناسایی و تدوین چشم.3

 انداز بهینهنتخاب چشما.4

 »اندازبیانیه چشم«تدوین.5

 تدوین راهبرد
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  :های گذشته و موجود اندازسازی چشمبررسی  -1-3-5
  :بررسی فرایندهای چشم انداز سازی کنونی و گذشته که درمورد شهر صورت گرفته است 

  وجود دارد ؟) به صورت رسمی یا غیررسمی ( ـ آیا چشم اندازهایی برای شهر 
  )برمبنای فرایند چشم اندازسازی و یا به مرورزمان ؟ (های مزبور چگونه تدوین شده اند ـ چشم انداز

  تأمل بازاندیشی و -2-3-5
  بازاندیشی و تامل در چشم اندازهای غیررسمی موجود و غیر روزآمد 

ـ گاهی اوقات چشم اندازهای پیشین به وضعیت آینده ربط پیدا نمی کند و حتی می توانند حامل پیامهـای                    
  .مخرب باشند 

  
   شناسایی و تدوین چشم انداز-3-3-5

  برای آینده شهر  competative niche) ( » قابل رقابتهای گوشه« و گزینهبازشناسی چشم اندازهای 
  ده شهر یا منطقه ـ تدوین تصاویر تخیلی از آین

  ـ برگزارنمودن جلسات ذهنکاوی
   مناطق دیگر  وـ بررسی چشم اندازهای تدوین شده برای شهرها

  »سنجش وضعیت«ـ استفاده از یافته های بدست آمده در مرحله 
  ـ رایزنی و تشریک مساعی با بیشترین تعداد ممکن از طرفهای ذینفع 

  ـ تکرار فرایند درصورت نیاز
  اب چشم انداز بهینه  انتخ-4-3-5

  :و گوشه قابل رقابت برای شهر ” چشم انداز “ برگزیدن یک 
  گزینهـ تحلیل چشم اندازهای 

  گزینهـ تدوین سناریوهای تفصیلی برای چشم اندازهای 
آیا چشم انداز براساس فرصتهای بالقوه بنا شده        ( ـ درصورت نیاز ، انجام بررسی های محیطی تفصیلی          

  ) ؟انطباق داردچشم انداز با منابع موجود  اجرایاست ؟ آیا 
  ـ بحث در مورد سناریوهای بهترین و بدترین وضع ممکن

   بهینهـ گزینش چشم انداز
  
   تدوین بیانیه چشم انداز -5-3-5

  :آینده شهر ” بیانیه چشم انداز “ آماده کردن 
یک صفحه ، تلفیقی از مـتن       داکثر  حشامل چند جمله و یا      ( ـ بیانیه های چشم انداز الزم است کوتاه باشند          

  )و مواد تصویری 
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چراکه پس از تدوین راهبرد ممکن است       ( ـ شماره ویرایش پیش نویس چشم انداز باید روی آن ذکرشود            
  ).الزم به بازنگری شود 

  . توزیع گردد CDSـ نسخه ای از بیانیه چشم انداز میان کلیه شرکت کنندگان در فرایند 
، توزیـع گـسترده چـشم انـداز     ” راهبـرد  “ نداز و پس از حصول اطمینان از انطبـاق آن بـا             پس از انتخاب چشم ا    

از . لب مقبولیت سند برای کسب تعهد و الزام به اجرا از طرف تمامی جامعه ضـرورت دارد                  جمنتخب و تالش جهت     
 این کـار   بطورمثال.  بماند تبلیغ قرارگیرد تا همواره زنده     اینرو الزم است چشم انداز شهر به شکل گسترده ای مورد          

تجدیـد نظـر در   ممکـن اسـت   اگرچه .  صورت بگیردها به مردم  از طریق گزارش منظم و مستمر نتایج پایش        تواند  می
را ، آن مکـرر، چـشم انـداز    باید توجه داشـت کـه    الزم باشد معهذا تغییر در صورت وقوع تغییرات شدید    چشم انداز   

  .اعتبار خواهدساخت  بی
  
   ) Strategy ( تدوین راهبرد : ارمچهگام  -4-5
، به مفهوم تعیین اهداف و اقدامات گوناگونی است که اعتقاد می رود شهر را بـه                 CDS تدوین راهبرد در فرایند   ـ  

اسـت کـه منـابع موجـودرا        ”  فرایند تصمیم گیری مشارکتی      راهبردیفرایند برنامه ریزی    . هدف نهایی خودبرساند    
“  به معنای اتخاذ راهبردیبرنامه ریزی . و رفع تهدیدات پیش روی شهر به کار می گیرد  ها برای استفاده از فرصت

  . است »تغییر جهت «درمورد ایجاد” تصمیمات آگاهانه 
که هدفشان ایجاد آثـار قابـل    است   25 و اقدام  24، راهکار 23پروگرام،  22اساساً یک راهبرد متشکل ازتعدادی سیاست     

  .باشند می شهر کمک نمایند  ” چشم انداز  “حقق  که می توانند به ت26گیری اندازه
اسـت کـه در    )Action Plan(  شهر»برنامۀ اجرایی«تولید , CDSراهبردی یکی از محصوالت فرایند برنامه ریزی 

 گیـرد   صـورت  اداره و مدیریت شهری ، افزایش سرمایه گزاری و کاهش فقر الزم است               بهبودآن اقداماتی که جهت     
“ و ) اینکه چه کسی چه کاری را باید انجام دهد ؟ ( ” مسئولیت ها “ مه اجرایی باید به وضوح برنا. شود مشخص می

) در چـه سلـسله ای از زمـان ؟     (  ”  معینـی  چارچوب زمـانی  “را در   ) چه مقداری از چه چیزی ؟       ( ” تخصیص منابع   
  . و ارائه نماید شخصم

 CDSاز دشوارترین بخشهای فرایند ) ” اجرا“ بهمراه مرحله   (”راهبرد “ ـ احتماالً از نظر مدیریتی ، مرحله تدوین        
برای تسهیل کار توصیه می شود که مراحل تدوین چشم انداز و تـدوین راهبـرد توسـط سـازمانهای مجـزا                      . است  

  .صورت نگیرد 
  :از گامهای زیر تشکیل می گردد” راهبرد “ مرحله تدوین 

  
                                                           

22. Policy 
23  . Programs 
24  . Practices 
25  . Actions 
26  . Measurable Results 
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  Strategic Initiatives)( تعیین محورهای راهبردی -1-4-5
واجـد  ” محورهـای راهبـردی     “ دامنه کار را با انتخـاب نمـودن         باید  ـ پیش از تدوین راهبردهای تفصیلی،       

  .نموداولویت مشخص تر 
  .ایجاد گرددـ فهم راهبردی مشترک میان کلیه طرفهای ذینفع 

از عوامل  ( غاز گردد   ـ کار با مباحث و اهداف مشخص تر که نیل به چشم انداز آینده را ممکن می سازد آ                  
  )ایجاد کننده تغییر استفاده شود 

   طراحی راهبرد برای محورهای راهبردی واجد الویت -2-4-5
  .ـ تدوین سیاستها ، پروگرامها ، راهکارها و دیگر اقدامات برای به اجرا در آوردن محورهای راهبردی 

   ـ تدوین سیاستها ، پروگرامها ، راهکارها و اقدامات جایگزینی
  ـ انتخاب سیاستها ، پروگرامها ، راهکارها و اقدامات مناسب 

  ـ طراحی فعالیتهای پایش و ارزیابی
  ـ تعیین سنجه های کارکرد و موفقیت 

  ـ تدوین شاخصهایی برای سنجش
  ـ تدوین چارچوب زمانی

   پایشنـ تعیین مسئولی
   )Implementation Work Plan(  تدوین برنامه کار برای مرحله اجرا -3-4-5

  هدایت مسیر از مرحله طراحی تا مرحله اجرای راهبردها  -
   تعیین مسئولین اجرا -
   تخصیص منابع  -
  ها  تعیین چارچوب زمانی و ایستگاه -

   )Action Plan( شهر ” برنامه اجرایی “  تدوین -4-4-5
  ت کننده  هزینه و فایده برای کلیه طرفهای شرکاصل تعادل با توجه به »برنامه اجرائی«ـ طراحی 

  ـ توزیع برنامه اجرایی به کلیه شرکت کنندگان در فرایند 
خالصه برنامه با ذکر نقاط عطف ، برای طرفهای : برای عامه ( ـ انتشار برنامه اجرائی به اشکال گوناگون       

  ) برنامه تفصیلی با ذکر مسئولیتهای اجرایی : ذینفع 
  : سه نکته اساسی را تعیین می نماید  ) Action Plan ( یک برنامه اجراییبه طور خالصه  •

  ) مسئولیتها (  چه کسی چه کاری باید انجام دهد ؟ –الف 
  )تخصیص منابع (  با چه میزان از چه منابعی ؟ –ب 
  )چارچوب زمانی (  در چه ترتیبی و چه هنگامی ؟ -ج
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  دارای ویژگی های زیر می باشد  ) Strategy( ” راهبرد “ به طور خالصه یک  •
دارای اهمیـت  در یـک راهبـرد   هـیچ چیـزی   ( اسـت  ” قاطع “ ارائه دهنده انتخابهای یک راهبرد ـ الف  

  )یکسان نیست 
تعداد اقدامات باید محدود باشد چرا که اساسـاً هـدف از تـدوین    ( ب ـ معطوف به اجرا و نتایج است  

  ! ) راهبرد ، اجرای آن است 
 نهادها و انتظارات قابل اندازه گیری کوتاه و مسئولیت( است پاسخگویی راهبردی واجد خصلت ج ـ   

  ) میان مدت تعیین شده باشد 
  ) منعکس کننده تغییرات محیط باشد ( است دـ انعطاف پذیر و قابل تجدید نظر 

  
   ) Implementation(  ـ اجرا پنجمگام  -5-5

اشـد و از اینـرو      دشـوارترین بخـش فراینـد مـی ب         ) CDS( ” راهبـرد توسـعه شـهر       “ ـ به اجرا درآوردن     
ضروری است که از ابتدای کار به کلیه طرفهای ذیمدخل به وضـوح خاطرنـشان گردیـده باشـدکه هـدف                     

هدف این مرحله به اجرا . آنها ” تدوین “  و نه استراهبردها ” به اجرا در آوردن “ اصلی از تمامی تالشها    
  . است CDSرایند و نهادینه کردن ف ) Action Plan( ” برنامه اجرایی “ درآوردن 

  :  از گامهای زیر تشکیل می شود Implementation Process” فرایند اجرا “ ـ یک 
  ایجاد یک گروه اجرایی -1-5-5

  تعیین مسئولین گرداننده فرایند اجرا •
   ” برنامه کار برای مرحله اجرا“ و ” برنامه اجرایی “ پاالیش  -2-5-5

  ـ سلسله مراتب کارها 
  ا ، چارچوب زمانی و منابع ـ تعیین مسئولیته

  ـ آثار موردانتظار و شاخصهای موفقیت 
  ـ سیستم پایش و ارزیابی

  ـ فرایند رفع اختالف میان طرفهای ذینفع 
  واجد الویت” محورهای راهبردی “ مذاکره درباره اجرای  -3-5-5

  ”محورهای راهبردی “ انتخاب دقیق  •
   و مستقرنمودن مکانیزمهای پایش وارزیابی ”محورهای راهبردی “ آغازنمودن اجرای  -4-5-5
  پایش نمودن پیشرفت اجرا و تنظیم راهبردها درصورت نیاز -5-5-5

معموالً در  . در مرحله اجرا ، برانگیختن و ایجاد تعهد درکلیه شرکت کنندگان از اهمیت حیاتی برخوردار است                 
الشهای بعمل آمده درفراینـد برنامـه ریـزی و    زیاد راهبردها و حجم ت   این بخش از فرایندکار به واسطه تعداد      

 ،ای نیـازدارد باعـث مـی گـردد کـه طرفهـای ذینفـع               تصور اینکه مرحله اجرا به صـرف منـابع قابـل مالحظـه            
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بـه ایـن دلیـل      . نماینـد در این مرحله احـساس خـستگی        به نوعی   ریزی و حتی عامه مردم       کارشناسان برنامه 
که به مبرم ترین مـسائل و دغدغـه هـا            ” راهبردیمحورهای  “ ی از   شایدمناسب باشد که کار با اجرای تعداد      

. پاسخ می دهد و انتظار می رود که نتایج عملی و پیشرفت آن خیلی سریع خود را نـشان دهنـد آغـاز گـردد                          
  نظـر توافق و اجماع که درمرحله تدوین با سرعت بیشتری مورد ” راهبردیمحورهای “ همچنین آن بخش از   

 و یباید توجه داشت که جهت کارآمـد       . می توانند محورهای مناسبی جهت شروع به اجرا باشند         اند  قرارگرفته
اثر بخشی مرحله اجرا ، الزم است که اختیارات ومسئولیتهای کلیه طرفهای ذیمدخل به وضوح روشـن شـده                   

  . باشد
ر ب فرایندی است زمان محصولی نیست که به سرعت تولید و به اجرا درآید، بلکه »راهبرد توسعه شهر«ـ سند 

برای . آن غیر قابل انفکاک است” نهادینه سازی “  از  CDSاز اینرو فرایند. که در طوالنی مدت تحقق می یابد 
 خـواه کلیه شرکت کنندگان در این فرایند و همچنـین بـرای عامـه مـردم بایـد نهادهـای مـسئول ایـن فراینـد،                          

 درسازمانهای موجود ، قابل تشخیص و معلوم        خواه و   درسازمان جدیدی که به این منظور تاسیس می شود        
  .باشند 

   ) Monitoring(  پایش -ششمگام  -6-5
تکلیـف  . این دو مرحله به طورهمزمان انجام مـی پذیرنـد   . مرحله پایش را نمی توان از مرحله اجرا مجزا دانست   
ــه اجــر“ مکانیزمهــای پــایش وارزیــابی ، بــه عنــوان بخــشی از   ــا حــضور کلیــه ” ا برنامــه کــار مرحل پیــشاپیش ب

پایش . استریزی   در فرایند برنامه  ” بازـ خورد “ کنندگان روشن گردیده است و وظیفه آن ایجاد حلقه های            مشارکت
فرایند مستمری است که درطول مرحله اجرا اطالعات پراهمیتی را برای طرفهای ذیمدخل فراهم ساخته و پایـه الزم                   

  . قبال مصرف منابع محدود ایجاد می نماید  پاسخگو بودن در وجهت حسابرسی
  :ویژگی یک سیستم پایش به شرح ذیل است 

  وجود اهداف واضح و شاخصهای قابل اندازه گیری و معتبر : الف ـ وضوح 
  چه کسی پایش چه چیز یا چه کسی را انجام می دهد ؟ چگونه وبه چه منظوری ؟ : ب ـ انجام دهنده 

  ناسب داشتن ورودی های پروژه و میزان اثربخش بودن خروجی های پروژه پایش و بررسی ت: ج ـ تناسب 
  زمان و هزینه : دـ میزان امکانات 

  

   زمان و بودجه– 6
برحسب دامنۀ مطالعه و شرایط ویژۀ شـهر و کـشور مربوطـه ، متفـاوت                ” راهبرد توسعه شهر  “هزینۀ تهیه سند    
گـر ، قـرار      ، به عنوان حمایت   ” ائتالف شهرها “رت سازمان   با این وجود چنانچه پروژه تحت نظا      . گزارش شده است    

توسط نهاد مزبور تأمین  )  دالر 250000از هزینه و حداکثر معادل      % 50یعنی تا   (ای از هزینه     داشته باشد بخش عمده   
ت در چنین حالتی نهاد تهیه کننده طرح ، مثالً شهرداری محل، صرفاً تأمین کننـدۀ بودجـه بـرای پرداخـ                    . خواهد شد   

در بـسیاری از  ” راهبـرد توسـعۀ شـهر   “تأمین مـالی تهیـه   . ونقل محلی خواهد بود      های دفتر، تجهیزات و حمل     هزینه
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نکتـه قابـل    . و به عبارت دیگر توسط بانک جهانی صورت پذیرفتـه اسـت             ” ائتالف شهرها “کشورها توسط سازمان    
های اجرایی که قابلیت بیشتری جهت کـسب وام از   تواند زمینۀ تعریف پروژه  می CDSکه فرایند تهیۀ    است  توجه این   

 بودجۀ کـل صـرف شـده جهـت تهیـه اسـناد برخـی از        )1(جدول شمارۀ   . بانک جهانی را دارا باشند را فراهم آورد         
  .دهد  پرداخته شده است را نشان می” ائتالف شهرها“ به همراه سهمی از بودجه که توسط ی جهانشهرها

 راهبرد توسعۀ شهر نیز مانند بودجه آن تابع مقیاس و ماهیت کار و امکانات فنی مدت زمان الزم جهت تهیۀ سند   
معهذا تجربۀ کشور چین که موارد متعددی از تهیۀ سند را تجربه کرده است نشان               . باشد   شهر و کشور مربوطه می    

ائـتالف  «ط سـازمان    براساس معیارهای اعالن شـده توسـ      . انجامد   دهد که معموالً تهیۀ سند یک سال به طول می          می
در چـارچوب زمـانی     های درخواست حمایت مالی و فنی برای تهیۀ سند           شود که پروپوزال   ، ترجیح داده می   »شهرها

  . ماه تدوین شده باشند 24
  

  عنوان سند  کشور  شهر
بودجۀ کل 

  دالر

بودجۀ 
ائتالف 

  )دالر(شهرها 
  وضعیت

  خاتمه یافته  180000  220000  شهر راهبرد توسعۀ منطقۀ کالن  برزیل  رسیف
  خاتمه یافته  249000  421700  راهبرد توسعۀ شهر  بلغارستان  صوفیه

  در جریان  900000  1700000  ای در چین راهبردهای توسعه شهری منطقه  چین  شهرهای متعدد
  در جریان  226000  350000   محور–راهبرد توسعۀ شهری فقر   هند  حیدآباد

  در جریان  600000  1200000  محور- شهری فقرراهبردهای توسعۀ  اندونزی  شهرهای متعدد
  خاتمه یافته  160000  225000  سمیرگاه غیر راهبرد توسعۀ شهر و مطالعۀ سکونت  نپال  کاتماندو
  خاتمه یافته  150000  220000  راهبرد توسعه شهر و پروژۀ شهر بدون زاغه  پاکستان  پیشاور

  

  ”شهرراهبرد توسعۀ “ بودجه الزم جهت تهیه – 1جدول شمارۀ 
  

  ها ها و پیش شرط  چالش– 7
شهری کـه در  . الزم است اقدامات مشخصی صورت پذیرد ” راهبرد توسعۀ شهر“برای بسترسازی جهت تدوین   

مـدیران و راهبـران     . ها اطمینان حاصل نماید      باشد پیشاپیش باید از تأمین بودن پیش شرط        اندیشه انجام پروژه می   
آنچـه در   . ی، باید اراده، خواست و تعهد کافی به انجام پـروژه را دارا باشـند                شهر ، در سطح باالترین مقامات شهر      

انـدازهای جدیـدی بـرای حـل      ۀ سند اهمیت دارد این است که چنانچه فرایند تدوین با موفقیت همراه باشـد چـشم           یته
مــسائل شــهری مطــرح خواهدگردیــد کــه بــرای تحقــق آن انجــام اصــالحات ســاختاری در نظــام مــدیریت شــهری 

 و نه مقامات میان مرتبۀ شهری ، قادر به ایجـاد تحـوالت               رتبه ناپذیر خواهد شد ؛ از این رو تنها مقامات عالی          اجتناب
  .نهادی و فرایندی الزم خواهند بود 
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دهـد کـه همـواره وجـود شخـصیت مقتـدری از مـدیران شـهری بـه عنـوان                      مرور ادبیـات موضـوع نـشان مـی        
با این وجود تهیۀ سند با حمایت گروهـی از مقامـات نـسبتاً بلنـد                .  الزامی است     موتور محرکۀ فرایند   و 27”پیشاهنگ“

نتـایج مقـدماتی از     . مرتبه ، مادمی که نهاد مسئول تهیۀ طرح به وضوح تعیین شده باشد نیز مشاهده گردیده اسـت                   
 عمل توسط مقامـات     دهد که موفقیت این اسناد در گرو پذیرفتن نقش رهبری و ابتکار            تجارب به عمل آمده نشان می     

  .باشد  شهری از یکسو و درگیر نمودن اقشار فقیر و صاحبان مشاغل در چارچوب یک فرایند مشارکتی گسترده می
دهـد لـذا تـأمین       را تـشکیل مـی    ” راهبـرد توسـعۀ شـهر     “قلـب سـند     ” انداز مشارکتی  چشم“از آنجا که تدوین یک      

های تهیۀ ایـن سـند درکـشورهایی کـه           ساساً یکی از چالش   ا. های گوناگون جامعه اهمیت ویژه دارد        مشارکت بخش 
هستند تأمین مشارکت سازمان یافته اقـشار مختلـف اجتمـاعی در فراینـد              ) NGO(فاقد تشکیالت گستردۀ غیردولتی     

راهبرد توسـعۀ   “شود مالک اصلی فرایند و محصول        به عبارت دیگر در حالی که گفته می       . باشد   اندازسازی می  چشم
 در بـسیاری از     ،باشـند  ندان و نه مدیران ارشد دولتـی و یـا مهندسـان مـشاور تیهـه کننـدۀ سـند مـی                      شهرو ،”شهر

هـای اصـلی کـار     های ذینفع و شـهروندان یکـی از دشـواری      تجربۀ مشارکت گروه   فقدانکشورهای در حال توسعه     
های  ری معموالً گروهاهمیت بحث مشارکت گستردۀ جامعه در تهیه سند از این روست که مسائل گوناگون شه. است

از آنجـا کـه در تهیـۀ ایـن سـند مباحـث              . دهند   اجتماعی را به طرق مختلف و به درجات متفاوت تحت تأثیر قرار می            
 شـدید محـیط     لمتنوعی نظیر پایۀ اقتصادی شهر ، مسائل اجتماعی ناشی از بیکاری و بازخرید نیروی انسانی ، افو                

 و چنـین موضـوعاتی معمـوالً        گرفتـه  مـسائل شـهر مـورد بحـث قـرار            زیست و فقدان ظرفیت مالی کافی برای حـل        
های ذینفع از    از کلیه گروه  ” فرایند مشارکتی “دهند لذا تدارک یک      از جامعه را تحت تأثیر قرار می      ” خاصی“های   گروه

  .باشد  ضرورت تام برخوردار می
” راهبرد توسعۀ شـهر   “م جهت تهیۀ    در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای تأمین ظرفیت مالی و فنی الز             

بنابراین پیش شرط نهایی برای تهیۀ سند یافتن یک نهاد حمایت کننده نظیر          . باشد   به کمک و حمایت خارجی نیاز می      
های مشاور ، چاپ و انتـشار نتـایج          گرهای مزبور معموالً بودجۀ استخدام شرکت      حمایت. باشد    می »ائتالف شهرها «

جهت ارائه  ) هابیتات/ بانک جهانی   (” ائتالف شهرها “برخی از معیارهایی که توسط سازمان        . آورند کار را فراهم می   
  :گردد به قرار زیر است  برای شهرها اعمال می”CDS“پشتیبانی فنی و مالی از تهیۀ اسناد 

ان در و ارتقاء نقش زنـ ) فقرزدایی(های در حمایت از اقشار فقیر   هدف سند باید صراحتاً تدوین سیاست   – 1
  .توسعۀ شهری باشد 

 دولت کشور مزبور و شهرداری شهر مورد نظر باید به تصویب سندی که تهیـه خواهـد گردیـد متعهـد      – 2
  .شده باشد 

های بعـدی جهـت      گزاری گزار به وضوح شناسایی شده باشند تا امکان افزایش سرمایه           شرکای سرمایه  - 3
  .اجرای طرح افزایش یابد 

                                                           
ای   که با شـوقی فـراوان و اراده      (Champion)» قهرمان«انگلیسی از چنین فردی با لفظ       در زبان   شهری به     ریزی و طراحی    ادبیات تخصصی برنامه   .25

  .شود کند نام برده می ناپذیر کلیه عوامل و نهادها را به پیشروی دعوت می خستگی
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  .فرایند مشارکتی تهیه گردد  سند از طریق یک - 4
شـهرداری  /  توسط دولـت     ) دالر 250000های بزرگتر از     برای پروژه ( درصد هزینۀ تهیه طرح      50 الاقل   - 5

  . پرداخت گردد »ائتالف شهرها«محل تأمین شده باشد تا مابقی توسط سازمان 
ای که پـروژه قابلیـت تکـرار در          های الزم به عمل آورده شده به گونه         در جریان تهیۀ سند ، نهاد سازی       - 6

  .ی کشور مزبور را داشته باشد هاسایر شهر
سند موجب ایجاد تأثیرات مثبت زیست محیطی گردد و هرگونه اقـدامی کـه آثـار زیـست            تهیه و اجرای     – 7

برنامۀ “و ” محیطی ارزیابی آثار زیست“به بار آورد پیشاپیش در قالب گزارش تواند  میمحیطی نامطلوب 
  .ضمیمۀ پروپوزال گردد تا مورد بررسی قرار گیرد ” آثارتخفیف 

  . ماه باشد 24 طول مدت تهیۀ سند ترجیحاً حدود - 8
بر مبنای  ) CDS( در تهیۀ اسناد راهبرد توسعۀ شهر        »ائتالف شهرها «های کلیدی مداخله سازمان      بطورکلی روش 

  :عبارتند از ” مشور سازمان“
ها ، راهبردها و اقـدامات الزم بـرای          زی در شهر به منظور تعیین اولویت      سا نظر  حمایت از فرایند اجماعِ    - 1

  کاستن از فقر شهری و تأمین توسعۀ شهری پایدار 
  ای و ملی های رشد اقتصادی شهر در ارتباط با مباحث اشتغال و اهداف توسعۀ منطقه  ارزیابی افق- 2
آمدهای  گذاری با در نظر گرفتن منابع و در        هها جهت تدوین استراتژی مالیه و سرمای        کمک به شهرداری   - 3

  گذاری و مشارکت بخش خصوصی  داخلی و همچنین سرمایه
) CDS( ظرفیت سازی و تبادل دانش و تجربیاتی که از تـدوین و اجـرای اسـناد راهبـرد توسـعه شـهر                        - 4

  .بدست آمده است 
  : بندی هستند  های مورد حمایت سازمان ائتالف شهرها در دو گروه قابل طبقه فعالیت

تأمین اهداف  های کشوری از نظر      بطورکلی فعالیت . ای و جهانی     های منطقه   فعالیت – 2های کشوری ،      فعالیت – 1
ارسال پروپـوزال درخواسـت کمـک       طریق  کار از    جهت کسب حمایت سازمان فرایند    . سازمان اهمیت بیشتری دارد     
توسط دولـت کـشور       درخواستا ، در تمامی موارد الزم است        معهذ. گردد   ها آغاز می   فنی و مالی توسط شهرداری    

اعـضای  دریافت کنندۀ کمک به تصویب رسیده باشـد و همچنـین درخواسـت مزبـور توسـط حـداقل یـک عـضو از            
نمودار . گزاری را ایجاد نموده باشد  های تأمین سرمایه  مورد پشتیبانی قرار گرفته و کانال»ائتالف شهرها«سازمان 

های درخواست و ارائه   ارائه گردیده است و فرم  3در شکل شمارۀ    ” ائتالف شهرها “تیبانی از سازمان    درخواست پش 
  .28پروپوزال استاندارد برای این کار در نظر گرفته شده است

                                                           
28. "Submission of Proposals: Application Form", <http//www.citiesalliance.org> 
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  ” CDS جهت تهیۀ »ائتالف شهرها«درخواست پشتیبانی از “ نمودار – 3شکل شمارۀ 
  ]Working with cities Alliance :منبع[

  

” CDS“برمبنای تعریـف    . الزامات سازمانی و تشکیالتی خاص خود را نیز دارد          ” راهبرد توسعۀ شهر  “تهیۀ سند   
از ایـن رو الزم اسـت   . سند جامعی است که بر عملکرد و فعالیت بیش از یکی از ادارات شهری تأثیر خواهد گذاشت              

 یکـی از ادارات     ضـرورت دارد  برای این منظور    . حمایت قرار گیرد  ادارۀ مسئول تهیۀ سند توسط سایر ادارات مورد         
معمـوالً ، برمبنـای تجربـۀ       . شهرداری به عنوان پاسخگو جهت اجرای صحیح پـروژه منـصوب گـردد            ) های معاونت(

ترین اطالعات در  ترین شرح وظایف و جامع گستردهدارنده به عنوان (ها   کشور چین ، معاونت شهرسازی شهرداری     
. ایـن مـسئولیت اسـت       پـذیرفتن   ترین بخش شهرداری جهت      مناسب)  بخشی –وندها و به ویژه مباحث میان       مورد ر 

  :29به قرار زیر است” راهبرد توسعۀ شهر“یکی از الگوهای نصب افراد و شرح وظایف آنان برای تهیۀ سند 
امـور ، اجـرای   شرکت در جلـسات اصـلی بررسـی ، هـدایت کلـی      :  شهردار یا یکی از معاونین شهردار  – 1

  ها ها ، حصول اطمینان از دسترسی مهندسان مشاور به مردم و داده توصیه
هـا و    حصول اطمینان از انجام امور توسط دیگر معاونت       ) : معاونت شهرسازی (کنندۀ سند     معاونت تهیه  – 2

ن خـارجی ،  ها ، میزبانی تـیم مـشاوری   بندی منابع و داده های مقتضی ، گردآوری و طبقه   ادارات در زمان  
گر مـالی    ایفای نقش رابط اصلی با مهندسان مشاور و با حمایت         . فراهم آوردن دفتر و خدمات پشتیبانی       

                                                           
29  . CDS in china: A Manual of CDS, <http//www.citiesaliance.org>, visited in November 2004. 

 تهیه و تسلیم پروپوزال
ها و نهادهای ملی با کمک  شهرداری(

 )سازمان ائتالف شهرها

  

  فراخوان پروپوزال
 )اعضاء ائتالف شهرها(

 

  

  شده های آموخته نظارت و آموختن درس
 توسط همکاران و دبیرخانه ائتالف شهرها

  

  ارزیابی
 )توسط دبیرخانه ائتالف شهرها(

  

  تصویب
 ائتالف شهرها» گروه مشاورین«توسط 
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هـا ، هـدایت روزانـه و         هـای شـهرداری ، مـشارکت در جلـسات اصـلی ، بررسـی گـزارش                 و دیگر بخش  
  .ها دسترسی به مردم و داده

  بندی جمع -8
 از جمله ایران کـه آشـنایی کمتـری بـا            ،رای کشورهای در حال توسعه     ب CDS” راهبرد توسعۀ شهر  “فرایند تهیه   

فرایند مزبور داشتن تمرکز . گیری و اجرایی راهبردی دارند امر نسبتاً جدیدی است   سازی ، تصمیم   های تصمیم  نظام
ای اسـت کـه      های عمده  اندازسازی مشارکتی از ویژگی    و ابتناء راهبرد بر یک چشم     ) و نه فقط تدوین سند    (” اجرا“بر  

از این رو ، گرچـه اسـتفاده و         . ریزی شهری جوامع مورد بحث سابقۀ چندانی ندارد          معموالً در نظامات سنتی برنامه    
تواند گام مثبتی در جهت اصالح امور شهرهای ایران          ریزی و مدیریت شهری می     سازی ابزارهای مدرن برنامه    بومی

   : و درنگ نمودلبنیادین اندکی تأمش چند پرسدر مورد پیشاپیش الزم است باشد معهذا 
به اجرا درآوردن سندی که ماهیت راهبردی دارد مستلزم انجام اصالحات نهـادی و مـالی در                 و  بدون شک تهیه    

در یافتـه و  به عبارت دیگر نظام مدیریت شهری نیز بایـد خـصلت راهبـردی            . باشد   نظام اداره و مدیریت شهری می     
باید توجه داشت که صرف تهیۀ سند ، فارغ از هر کیفیتی که داشته              .  گردد نوسازی یک نظام مدیریت راهبردی   قالب  

چنـدانی بـه    قطعـاً ثمـر     باشد ، بدون وجود تمایل و اراده برای انجام اصالحات ساختاری در نهاد مـدیریت شـهری                  
الح سـاختاری  صـ ی ا کلیات برخی از نتایج احتمـالی ایـن فراینـد در ایـران و الزامـات آن بـرا                  . همراه نخواهد داشت    

) . …نظیر لزوم یکپارچه سازی مدیریت شـهری ، مـشارکت جامعـۀ مـدنی و بخـش خـصوصی و                     (مدیریت شهری   
تر تنهـا حـدود و ثغـور آن و نحـوۀ اجـرا را                 و مطالعۀ دقیق   است قابل حدس زدن     موجود جهانی براساس تجربیات   
تحـوالت  انجـام   سـت کـه آیـا ارادۀ الزم جهـت            ایـن ا   CDS پیش از تهیۀ سند      ،پرسش اصلی حال  . نشان خواهد داد    

شکل گرفته و یا در حال شکل گرفتن است ؟ و آیا منابع فنی و مالی جهت تحقـق ارادۀ                     نهادی ضروری    –ساختاری  
  باشد ؟ مزبور در دسترس می

ریـزی شـهری کـشور بـه لحـاظ ایجـاد        پرسش دیگر این که ، ورود سند جدیدی به خانوادۀ اسناد رسمی برنامه          
به بیان دیگر ، نسبت میـان سـند         . استهنگی محتوایی ، سلسله مراتبی و مشروعیت قانونی مستلزم بسترسازی           هما

بـه طـور    .  بایـد روشـن گـردد        خواهند داشت  یکدیگر   ا که ب  تعاملیو  ” طرح جامع شهر  “مزبور با اسناد رسمی نظیر      
عاد کالبدی محیط بپردازد و ترجمان فـضایی  به اب” City Master Plan“خواهد در قالب  مثال آیا طرح جامع شهر می

انـد ؟ در چنـین صـورتی سـند           ارائـه شـده   ” راهبـرد توسـعۀ شـهر     “سند  ” برنامۀ اجرایی “هایی باشد که در      سیاست
هـای همگـانی    و به شکل چارچوب جامعی از سیاست” City Comprehensive Plan“در مقام ” راهبرد توسعۀ شهر“

آن مورد توجه بوده و صرفاً      ” انداز چشم“تنها بخش   ” راهبرد توسعۀ شهر  “نکه در سند    یا ای . ایفای نقش خواهد نمود   
  مورد استفاده قرار خواهد گرفت ؟ ” طرح جامع شهر“به عنوان ورودی و اطالعات پایه در تهیه 

. ل گـردد  همچنین الزم است در مورد استفاده یا عدم استفاده از این ابزار از بعد تبلیغات و وجهه شهری نیز تأمـ                    
واقعیت این است که در شرایط جهانی شدن کلیه شهرهای مطرح در جهان در حال رقابت با یکدیگر بوده و در ایـن                       

 اساسـاً در همـین   (City Branding) ”تبلیغات برای ارتقـاء شـهرت و معروفیـت شـهرها    «ای  میان حوزه میان رشته
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رفتن فرضاً نام تهـران در کنـار نـام شـهرهای عمـدتاً      حال این پرسش باقی است که قرار گ. راستا شکل گرفته است 
  سازد؟ فقیر آیا خللی در این راستا وارد نمی

ای و تـالش در جهـت انتقـال          ریزی شهری و منطقـه      آشنایی با ابزارهای نوین برنامه     در خاتمه باید اذعان داشت    
ای اسـت کـه چنانچـه بـا          امـر فرخنـده   المللـی    های بـین   دانش فنی از طریق تعامل علمی و تبادل تجربیات با سازمان          

تواند نتایج مفیدی برای کشورهای در حال توسعه از جملـه ایـران بـه بـار                  میقطعاً  بسترسازی مناسب همراه باشد     
المللی که از طریق نهادهایی همچـون بانـک جهـانی و سـازمان               در همین راستا استفاده از مشاورین فنی بین       . آورد  

تواند برای جامعه محلـی ، ایجـاد کنـد ، از جملـه ایـن کـه                   های مناسبی را می    دد ، فرصت  گر ائتالف شهرها فراهم می   
ای را که به طور داخلی وجود ندارند         های ویژه   ابزار و تخصص   ها،  اینگونه مشاورین قادر هستند با خود ایده، روش       

تـری برخـوردار اسـت ، لـذا          طـوالنی تهیۀ این اسناد در برخی از کشورها از سـابقه           از آنجا که    ضمناً  . فراهم نمایند   
هـای مختلفـی نظیـر تحلیـل         توانـد در تحلیـل     تجربیات مدونی از فرایند تهیه اسناد مزبور به دست آمده است که مـی             

  . تر و مشارکت شهروندان به کار گرفته شود قابلیت رقابت اقتصادی ، توسعۀ شهری عادالنه
ریزی کشور الزم است    به خانواده اسناد برنامه    (CDS)د سند   رسد پیش از اتخاذ تصمیم در قبال ورو         به نظر می  

  .های آن به عمل آورد و آنگاه به انتخاب آگاهانه دست زد ها و فایده تحلیل دقیقی از هزینه
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