شراکت عمومی-خصوصی راهبردی جدید در احیاء وبازآفرینی بافتهای
فرسوده شهری
سلیمان محمدی دوست
دانش پژوهش دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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چكيده:
در اشـکال جدیـد حکمروایـی شـهری علاوه برحکومـت محلـی ،بازیگران بیشـتری اغلب درگیر بازآفرینی شـهری می شـوند
و " شـراکت هـای عمومی-خصوصـی " بسـیاری شـکل مـی گیرنـد .شـراکت های عمومـی خصوصـی بخشـی از " بازیگران
محیـط" هسـتند کـه بـه وسـیله ی عاملان درگیـر در زمینـه ی بازآفرینی شـهری شـکل مـی گیرند و نقـش ایـن بازیگران و
 PPPsهـا تقسـیم قـدرت و مسـئولیت ها می باشـد .در مفهوم بازآفرینی شـهری کـه از جمله معضالت مدیریت شـهری به
ویـژه در شـهرهای کشـورهای در حـال توسـعه می باشـد بازیگران بیشـتری دخیل هسـتند .یکپارجـه نبودن مدیریت شـهری،
ابهـام در قوانیـن و مقـررات ،نبـود حکمروایـی شـهری بـه معنای واقعـی و عدم تفویـض اختیارات بـه مدیران محلـی همگام با
واگـذاری مسـئولیت هـا ،نداشـتن برنامـه ریزی راهبـردی ،عدم توجه بـه توانمندی ها و ظرفیـت های محلـی و از همه مهم تر
ضعـف بنیـه ی اقتصـادی و مالـی سـاکنین و عـدم بـاور به شـراکت( در سـود و زیان) و  ...باعث شـده تـا رونـد بازآفرینی بافت
هـای فرسـوده بـه کنـدی طـی شـود .در رویکرد"شـراکت عمومی-خصوصی" کـه در واقع بـر نقـش آفرینی تمامـی بازیگران
درگیـر در مسـائل توسـعه شـهری تاکیـد دارد بـه یکسـری پیش شـرط هـا و مقدماتـی نیاز اسـت تا بتوانیـم از ایـن رویکرد در
احیـاءو بازآفرینـی بافـت هـای فرسـوده اسـتفاده نمائیم .این نوشـتار برآن اسـت تا مهـم ترین مفاهیـم و اصول ایـن رویکرد را
هر چنـد مختصر بیـان دارد.

كلمـات كليـدي :بازآفرینـی شـهری ،شـراکت عمومـی  -خصوصی،حکمروایـی شـهری ،برنامـه ریزی
راهبـردی ،ظرفیت سـازی
-نویسنده مسئول مکاتبات:

آدرس :تهران اوین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی Email:Malekpour.behzad@yahoo.com
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فلسفهی شکلگیری شراکتهای عمومی -خصوصی
اصطلاح شـراکت عمومـی -خصوصـی بـه عنـوان نهادی کـه از همـکاری بین دولـت و یک یا چنـد همکار بخـش خصوصی
در یـک پـروژه بـا عالیـق مشـترک ،از طریـق توزیع و تقسـیم خطـرات ،هزینهها و حقـوق تصمیم گیـری حاصل شـده ،طبقه
) (Centraal Plan Bureau, 2001بندی شـده اسـت
اصطلاح شـراکت بـه خانـواده وسـیعی از مفاهیم شـبکه تعلـق دارد که در ادبیـات آکادمیک اخیر در سیاسـت گـذاری و اجرای
مسـائل شـهری اسـتفاده گردیـد .بـرای مثـال یـک واحد سـازمانی خـاص از حکومـت محلی ممکن اسـت بـا دیگـر بازیگران
در یـک ائتلاف متحـد گـردد تـا سیاسـتی را بـرای حـل یـک مشـکل خـاص توسـعه دهـد .ایـن ائتلاف ممکـن اسـت یک
توافـق ویـژه بـرای یـک واقعـه خاص(موضـوع شـبکه) باشـد یا عنصـری بـرای اسـتراتژی بلند مـدت بـرای تعییـن بازیگران
(Elander 2002; Rhodes 1986).
در نوشتهها عموما چهار استدالل در مساعدت شراکت ،بیان میگردد:
الف)هم افزایی()Synergy
ب)انتقال(تبدیل)()Transformation
ج)گسترش بودجه()Budget Enlargement
د)توسعه ظرفیت (.)Capacity Enlargement
بـر طبـق نظـر ( ,Mackintosh)1992هم افزایی سـود اضافی کسـب شـده اسـت زمانی که دو یـا چند همکار برای رسـیدن
بـه یـک هـدف مشـترک بـا هـم کار میکنند .هـم افزایی در شـکلی از سـود اضافی بـه دلیل مشـارکت بخـش خصوصی و در
تولیـد منابـع جدیـد توسـعه ی اهـداف اجتماعـی همـکار بخش خصوصـی محقق میگـردد .این بعـد از هم افزایـی در هر حال
بـه مثابـه منابـع هـم افزایـی اسـت .)Hastings 1996( .ترکیب چشـم اندازهـای مختلف ایجاد شـده نه تنها پتانسـیل
تحقـق سـود اضافـی یـا اضافه شـدن ارزش اسـت بلکـه همچنین تنظیـم و تعیین ابتکاری از سیاسـت هـا و راه حل هـا را تهیه
مـی کنـد Hastings .معتقـد بـود ایـن نـوع از هـم افزایی بـه مثابه سیاسـت هم افزایـی اسـت؛ فرایندی کـه از طریق آن
بینـش هـا و راه حلهـا از اختالفـات بین بازیگـران تولید مـی گردند.
بحـث دوم کـه بوسـیلهی  Mackintosh’sشـکل گرفـت مـدل تبدیـل و انتقـال بـود؛ فرایندی که بـه موجـب آن بازیگران
تغییـر یـا چالـش اهـداف و عامـل فرهنگ های دیگر بازیگران را جسـت جو می کنند .شـراکت ها ابزاری هسـتند کـه از طریق
آنهـا تـوان بخـش خصوصـی بـه بخش دولتـی انتقـال داده می شـود بنابرایـن تصمیم گیـری بیشـتر جریان خطی شـکل ،می
شـود یـا بیشـتر روشـی کارآفرینـی می گردد و در یـک زمان مکانزیمی اسـت که از طریـق آن بخش های عمومـی و داوطلبانه
ب�ا بخ�ش خصوص�ی برای پذیرش بیش�تر اهداف اجتماعی کمتر نش�ات گرفته از س�ود کوت�اه مدت ،رقابت م�ی کنند Hast� .
 ingsتبدیـل را بـه دو نـوع تقسـیم مـی کند :تبدیل تک سـویه و تبدیل دوسـویه .در مدل اول کشـمکش تغییـر اتفاق میافتد
کـه یـک رابطـه ی قـدرت نابرابـر را شـامل مـی شـود کـه بـه شـکل قاطعی یک یـا تمـام بخش ها بـا بی میلـی دچـار تغییر
میشـوند .بخـش عمومـی در برابـر آن بهسـازی شـده و بادرجـه ای کوچکتـر بخـش خصوصـی بـرای توسـعه بیشـتر اهـداف
احتماعـی مجبـور مـی گـردد .فراینـد دومـی تبدیـل دوسـویه بوسـیله ی ارتباطات کمتر مغایر مشـخص مـی گردد .هـر بازیگر
ممکـن اسـت بـه پذیـرش نیاز به تغییر خود راغب باشـد همینطـور آرزو دارد تا یـاد بگیرد و بیامـوزد)Hastings,1996( .
ایـن دو فراینـد میتواننـد بـه واسـطهی تعادل قـدرت بین بازیگران و بوسـیلهی خروجی فرایند مشـخص و برجسـته شـوند.
سـومین دلیـل در مسـاعدت شـراکت ،گسـترش بودجه اسـت که با هدف رشـد و افزایش بیشـتر پـول و ثـروت از طریق تالش
بـرای بـه دسـت آوردن پشـتیبانی و حمایـت اضافـی و بیشـتر از یـک بازیگر سـوم مرتبط اسـت .امـروزه چنین تشـکیالتی هم
در کشـور اسـپانیا و هـم در اتحادیـه اروپـا رایـج هسـتند )Elander, 2002( .بنابرایـن از طریق نمایش خواسـتن همیاری و
همـکاری دو یـا چنـد بازیگـر ممکـن اسـت حمایت اضافـی از دولت مرکزی یـا اتحادیه اروپا اخـذ گردد که از طریـق آن بودجه
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ی بزرگتـری ایجـاد شـود برخلاف وضعیتـی کـه هر یـک ازآنها مـی خواسـتند به تنهایـی عمـل کننـدMackintosh,( .
.)1992
چهارمیـن دلیـل “ توسـعه ظرفیـت” بـا رقابـت های(چالـش هـای) دولـت های محلـی و نیاز بـه ظرفیت بیشـتر مرتبط اسـت.
در اصـل دولـت هـای محلـی مسـئولیت های بیشـتری در چارچـوب مالی محدودتـری دارند .بـرای جوابگویی در ایـن موقعیت
مسـئولیت هـا در میـان بخـش هـای گوناگـون دولتی،خصوصـی و داوطلبانـه پخـش مـی شـوند .شـراکت هـای عمومـی –
خصوصـی بـرای تحقـق پـروزه هـای اصلـی توسـعه کـه در غیر این صـورت انجـام آنها غیرممکن هسـت ،شـکل مـی گیرند.

شماره41-42
60

ضرورت شراکت عمومی _خصوصی
هـر روز بیـش از پیـش مشـخص مـی گرد که دولـت ها به تنهایـی قادر بـه رویارویی با تقاضای مـداوم خدمات نیسـتند و الزم
اسـت کـه بـه دنبـال جلب یاری سـایر بخـش های جامعه باشـند .شـراکت عمومـی -خصوصـی ( )PPPیکـی از امید بخش
تریـن شـکل هـای چنیـن همکاریهایـی اسـت .ایـن مشـارکت بر مبنـای درک ایـن نکته اسـت که هـر دو بخـش عمومی و
خصوصـی میتواننـد از بـه اشـتراک گذاشـتن منابـع مالـی ،دانش و تخصص شـان به منظـور بهبـود ارائه خدمات پایـه به همه
شـهروندان ،سـود ببرنـد .علاوه بـر ایـن ،شـراکت عمومـی -خصوصـی ،گزینـه ای در مقابل خصوصی سـازی کلـی ،از طریق
ترکیـب مزیـت هـای هـر دو بخـش در موارد زیـر به شـمار میآید:
* مسـئولیت اجتماعـی ،آگاهـی زیسـت محیطـی و پاسـخگویی بخـش خصوصی در قبـال عموم مـردم ،همراه با تامیـن مالی،
فنـاوری ،کارآمـدی مدیریتی و روحیـه کارآفرینـی بخش خصوصی
واژه «شـراکت عمومـی -خصوصـی» به منظـور توصیف طیف روابـط ممکن بین دولـت (بخش عمومی) و دیگر سـازمانهایی
کـه دولتـی نیسـتد (بخـش خصوصـی) به منظـور اجرای پروژه هـا یا تامین خدمـات ،به کار گرفته شـده اسـت .اجتماعی محلی
بـه مثابـه بهرمنـد شـوندگان ،بـا ابـزار هایـی کـه می توانـد برای سـطح قابل پذیرشـی از خدمـات بپـردازد نقش مسـتقیمی در
چنیـن طـرح ریـزی دارد ،در عین حال نقش غیررسـمی در شـکل دادن به سیاسـت های محیط شـهری دارد .در مشـارکتهای
خـرد مقیـاس عمومـی -خصوصـی ،اجتمـاع محلی میتواند نقش شـریک بخـش خصوصـی را ایفا کند.
ویژگیهای شراکت عمومی-خصوصی
مهم ترین ویژگی های شراکت عمومی –خصوصی موفق به شرح زیر می باشند:
 داشتن اهداف اهماهنگبدیـن معنـا کـه دولـت ،بنـگاه هـای خصوصـی و رهبـران اجتمـاع محلی بایـد اهـداف یکدیگـر را درک کننـد و بـه آن احترام
بگذارنـد .بـرای مثال:
دولت ممکن است در ابتدا در پذیرش انگیزه انتفاعی بنگاههای اقتصادی خصوصی با مشکل روبه رو شود.
شـرکتهای خصوصـی ممکـن اسـت دسـتخوش وسوسـه دور زدن فرایندهـای تصمیم سـازی دیوانسـاالرانه مورد اسـتفاده در
بخـش عمومی دولتی شـوند
یـا اجتماعـات محلـی ممکـن اسـت صبـر کافـی بـرای پرداختن بـه موضوعاتـی را کـه برسـایر نواحی شـهری تاثیـر میگذارد
نداشـته باشد.
 محیط توانمند سازمحیط توانمند نظارتی ،قانونی و سیاسی ،اساس مشارکت پایدار بخش خصوصی است.
 -چارچوب قانونی
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پیـش از هرچیـز الزم اسـت بخـش عمومـی چارچـوب قانونـی مناسـبی را بـرای تنظیـم قـرار داد و سـرمایه گـذاری بخـش
خصوصـی ایجـاد کنـد.
 چارچوب نظارتیدولـت بایـد چارچـوب نظارتـی خاصـی را ایجاد کنـد و نظام تعرفه ها(فهرسـت بهـای کاال و خدمـات) و سـازکارهای یارانه ای
مناسـبی را بـه اجـرا گـذارد .بـا ایـن حـال شـرکت های بخـش خصوصی عمومـا ترچیـح می دهند کـه قـرارداد به مثابه سـازو
کاراصبـی نظـارت عمـل کنـد و حکومـت هـای محلـی اختیارات نظارتـی محدودی پـس از عقد قرارداد داشـته باشـند.
 ثبات محیط سیاسیعلاوه بـر شـرایط نظارتـی دولت ها بایسـتی در هـر زمان ممکـن تضمینی را برای شـرکای بخـش خصوصی فراهم سـازندف
مبنـی بـر اینکه عوامل سیاسـی موجب فسـخ قرارداد شـراکت نخواهد شـد.
 مقبولیت(پذیرش)رهبـران دولتـی و بنـگاه اقتصـادی نمی توانند به تنهایی مشـارکت ایجـاد کنند -مقبولیت سیاسـی و اجتماعی مشـارکت بخش
خصوصـی در ایـن میـان ضـروری اسـت .اگـر قـرار اسـت کـه ایـن شـراکت طوالنـی مـدت باشـدف عموم مـردم بایسـتی به
مشـارکت بخـش خصوصـی به عنـوان منفعـت بنگرند.
 اعتبار و شفافیتهمـکاری ثمربخـش میـان حکومـت محلی ،بنـگاه های بخش خصوصی و اجاماع محلی همیشـه دشـوار حاصب می شـود زیرا
کـه طیـف وسـیعی از مشـارکت کننـدگان در آن دخیـل اندف میـزان اعتماد میان شـرکا بالقوه اندک اسـت و پیـش بینی فرایند
شـراکت ممکـن نیسـت .اعتبـار پیشـگامان و دیگر رهبران دسـت اندرکار -در کنار شـفافیت ایـن فرایند -از عوامـل مهم تعیین
کننـده کسـب موفقیـت در بلند مدت اسـت .تجربه نشـان مـی دهد که شـراکت اصیل باید اصـول عدالت و شـفافیت فعالیتها
و منفعـت دوجانبـه را در خـود داشـته باشـد ،اطمینـان و اعتماد در هـر پروژه ،به منظور موفقیت شـراکت ها ضروری اسـت.
از جملهی دیگرعواملی که به شراکت های پایدار و بادوام کمک می کنند عبارتند از:
 تعهد تامین منابع  -ایجاد ظرفیت  -ترسیم خطوط کلی نقشها و مسئولیتها  -انعطاف پذیری نیاز به زمان و صرف صبر -داشتن مسئولیت اجتماعیضرورت احیاء و بازآفرینی بافت های فرسوده
بافتهـای فرسـوده (  )Run down Textureو ناکارآمـد شـهری بخـش اعظمـی از سـطح شـهرهای کشـور را تشـکیل
مـی دهنـد .اگرچـه ایـن بافت ها بـه دلیل داشـتن مشـکالت متعـدد اقتصـادی ،اجتماعی،کالبدی،عملکردی،ترافیکی و زیسـت
محیطـی از عمـده چالـش هـای مدیریت شـهری و نظام شهرسـازی می باشـند و برای کل گسـتره شـهری یـک تهدید جدی
بـه شـمار مـی آینـد؛ با ایـن حال مهم ترین پتانسـیل شـهرها بـرای اسـتفاده از زمین جهـت اسـکان جمعیت ،تامیـن فضاهای
بـاز خدماتـی و نیـز بهبود محیط زیسـت می باشـند .متاسـفانه اتخاذ سیاسـت هـای ناکارآمـد در عرصه برنامه ریـزی و مدیریت
شـهری در زمینـه احیـاء و بازآفرینـی ( )Regenerationبافت های فرسـوده نه تنها امکان اسـتفاده ی مجـدد و حداکثری
از ایـن موقعیت(فرصـت) را بـه مخاطـره افکنـده بلکـه بـه تدریـج موجـب فرسـودگی و ناکارآمـدی بخـش قابـل توجهـی از
بافتهـای هسـته مرکـزی و میانـی شـهرها و ایجـاد تضاد شـدید بیـن بافتهای شـهری ،بویـژه بافتهـای جدید که بـا تغییرات
در نقـش عملکـردی خدماتـی شـهرها ایجـاد شـده انـد ،بـا بافتهای فرسـوده کـه توان تطابـق با ایـن تغییـرات را نداشـته اند،
گردیده اسـت(محمدی.)1390،
فضاهـای قدیمـی و فرسـوده شـهرها از جملـه مـواردی اسـت کـه مشـارکت مردمـی در مرمـت ،بهسـازی و نوسـازی آن طی
سـالهای گذشـته در ایـران و جهـان مـورد تجربـه و آزمـون قـرار گرفته اسـت .تـداوم و پایـداری ایـن فراینـد ،نیازمند تحرک
اجتماعـی و مداخلـه مـردم وار و مـورد قبـول و پذیـرش همگانی اسـت .بـا توجه به عـدم توان اقتصـادی و مالی بخـش دولتی
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و عمومـی بـرای سـرمایه گـذاری و مداخلـه ای فراگیـر و مسـتقیم در مقیـاس کل بافـت فرسـوده و بـه منظـور خوداتکایـی و
خودترمیمـی کالبـد فرسـوده ،بایـد مبنـا و اسـاس بـر مشـارکت موثر بخـش مردمی ،دولتـی و خصوصی متکی و اسـتوار باشـد.
مشـارکت بخـش خصوصـی و مشـارکت عمومـی در سـرمایه گـذاری و اجـرای بافـت هـای فرسـوده بـا هدایـت ،حمایـت و
نظـارت ارکان دولتـی و عمومـی شـاه کلیـد احیـاء بـه شـمار مـی رود .مداخلات گسـترده و پردامنـه در بافت شـهری از چنان
حساسـیت و اهمیتـی برخـوردار اسـت که توفیـق در آن ضرورتا در گرو مشـارکت و تعامل تمامی ذی نفعـان حاضر(جامعه اصلی
مخاطـب ،شـامل سـاکنان ،شـاغالن و رهگـذران دربافـت) ،ذی نفعـان ناظر(جامعه عـام مخاطب ،شـامل شـهروندان،نهادهای
مدیریـت شـهری و ارگان هـای دولتـی) وذی نفعـان مسـئول (کلیـه اجزای ارکان سـازمان هـای اجرایی و مدیریتـی طرح) می
باشد(اردشـیری،مهیار و سـعید اکبریان؛.)1388
هـر چنـد در سـال هـاي اخير اقداماتـي در قالب طرح هاي تجديد حيات (بهسـازي ،نوسـازي ،و بازسـازي)در بافـت هاي داراي
مسـئله در قالـب طـرح هـاي موضعـي و موضوعـي توسـط سـازمان هـا و ارگان هـاي دولتـي از جمله شـرکت مـادر تخصصي
عمـران و بهسـازي شـهري وابسـته بـه وزارت مسـکن شهرسـازي و شـهرداريهاي کشـور صـورت گرفته ،امـا ايـن اقدامات و
مداخلههـا بـه انـدازه اي کنـد و کـم اثـر بـوده کـه نه تنهـا تجديد حيـات بافت هـاي فرسـوده را بـه ارمغـان نيـاورده ،بلکه به
دليـل بيتوجهـي و بلا تکليفـي طوالنـي ،کيفيـت زندگـي شـهري را هـر چه بيشـتر رو بـه افول برده اسـت.
از سـویی بنـا بـه گفتـه ی سرپرسـت شـرکت عمران و بهسـازی شـهری تاکنـون با گرد کـردن عدد میـزان بافت فرسـوده ی
بازسـازی شـده هفـت درصـد اعلام میشـد و عـدد واقعـی زیـر هفـت درصد بـودهاسـت .به گفتـه ی ایشـان در حـال حاضر
تنهـا بر اسـاس شـاخص های سـه گانـه ریزدانگی ،نفوذناپذیـری و ناپایـداری 65هزار هکتار بافت فرسـوده مصوب در سراسـر
کشـور داریـم کـه تـا پایان سـال گذشـته حدود پنج هزار هکتار بهسـازی و نوسـازی شـده اسـت( سرپرسـت شـرکت عمران و
بهسازی شـهری. )1390،
ضرورت راهبرد جدید
همانطـور کـه میدانیـم احیـاء و بازآفرینـی بافـت های فرسـوده بنـا به داشـتن ویژگی هـای خاصی که ایـن بافت هـا دارند کار
بسـیار مشـکلی اسـت .از طرفـی بـا مشـکالت متعـدد کالبـدی ،اجتماعی،اقتصـادی و بهداشـتی و از سـویی دیگر بـا تنگناهای
قانونـی ،مشـکالت مالکیـت زمیـن و قطعـات بسـیار ریـز و کوچک کـه کار احیـا و بازآفرینی را با مشـکل مواجه مـی کند روبه
رو هسـتیم .اگـر در کنـار مـوارد ذکـر شـده بنیـه ی اقتصـادی مالـکان و سـاکنین بافت هـا و از سـویی هزینه بر بـودن مراحل
احیـا و بازآفرینـی ،محدودیـت منابـع دولتـی و مجموعـه مدیریت شـهری را در نظـر بگیریم به ایـن نکته پی می بریـم که باید
بـا توجـه بـه تجـارب گذشـته در پـی افکنـدن طرحـی نـو و جدید باشـیم .در ایـن رویکرد جدیـد که در طی سـالیان گذشـته از
سـوی مجامـع بیـن المللـی نظیـر برنامه عمران سـازمان ملل ،هبیتـات و بانـک جهانی حمایت شـده به تعامل و همکاری سـه
بخـش خصوصـی ،عمومـی و سـاکنین بافتهـا توجه ویژهای شـده اسـت .ایـن رویکرد که بیشـتر بـر مناطق فقیر و کـم درآمد
و سـکونتگاههای غیررسـمی و بافتهـای فرسـوده و حاشـیهای تمرکـز دارد ،مبتنـی بـر رویکـرد دارایی مبنا اسـت و سـعی می
کنـد تـا بـا توجـه بـه داراییهای سـاکنین از طریـق توانمندسـازی و ظرفیت سـازی و مشـارکت آنها بـه اشـکال مختلف نظیر
مشـارکت ملکـی ،فکـری ،جسـمی و  ،...حمایـت و نظارت بخش دولتی به عنوان تسـهیل گر و پشـتیبان و بخـش خصوصی به
عنـوان سـرمایه گـذار گامهـای موثرتـری را در زمینـهی احیـا و بازآفرینـی بافت های فرسـوده بردارد  .سـعی ما در این نوشـتار
برایـن اسـت تـا خواننده را بیشـتر با ایـن رویکرد آشـنا نمائیم.
پیش شرط های استفاده از این راهبرد
بـه منظـور اسـتفاده از شـراکت عمومی-خصوصـی در احیـاء و بازآفرینـی بافـت هـای فرسـوده به یکسـری پیش شـرطها نیاز
میباشـد تـا در سـایه توجـه بـه ایـن پیـش شـرطها ،شـرایط الزم بـرای تحقـق و انجـام ایـن رویکـرد در رسـیدن بـه احیاء و
بازآفرینـی بافتهـای فرسـوده و حـل دیگر مشـکالت شـهری به دسـت آیـد .از مهمترین این مقدمـات میتوان به الـف) تغییر

نـگاه برنامـه ریـزی بـه برنامه ریـزی راهبـردی ب) تغییرشـیوه ی مدیریت شـهری و رفتن به سـوی حکمروایی خوب شـهری
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الف) ضرورت برنامه ریزی راهبردی
برنامـه ریـزی راهبـردی به تضمین شـکل گیـری شـراکت عمومی-خصوصـی در زمینه عملکرد وسـیع تر مدیریت شـهری ،با
تاکیـد براهـداف خاص کمـک می کند .ایـن اهـداف عبارتند از:
 اطمینان از بررسی تمامی گزینه ها -نه فقط گزینه شراکت عمومی-خصوصی -و انتخاب مناسب ترین گزینه تضمین اینکه شراکت عمومی-خصوصی به مثابه برنامه ای منفک و جداگانه شکل نگیرد.برنامـه ریـزی راهبـردی مسـتلزم فرانیـد برنامـه ریـزی میـان مـدت و مبتنب بر اطالعـات صحیح و مشـارکت گـروه های ذی
نفـع اسـت .ایـن فراینـد ممکـن اسـت با اسـناد راهبـرد کاهش فقـر و چارچوب هـای هزینه هـای میان مـدت ادغام شـود و یا
جزئـی از آن باشـد -البتـه ایـن در صورتـی اسـت کـه ایـن گـزارش هـا و چارچـوب هـا تهیه شـده باشـند .در صورتـی که این
اسـناداز قبـل تهیـه نشـده باشـند ،فراینـد برنامـه ریـزی راهبـردی بایسـتی مقـدم بـر هـر فعالیتی باشـد کـه هـدف آن تدوین
شـراکت عمومی-خصوصی اسـت.
به شکلی ساده فرایند برنامه ریزی راهبردی را میتوان به شیوه ی زیر در برنامه مدیریت شهری اجرا کرد:
الف)شناخت مشکالت متعدد به منظور حل آنها
ب) شناسـایی گروههـای ذی نفـع کـه در شـراکت عمومی-خصوصـی شـرکت دارنـد یـا بـه هـر حـال از آن تاثیر مـی پذیرند.
پ) ایجـاد اتفـاق نظرات)شـناخت اهـداف خدمات رسـانی ث) تجزیـه و تحلیل عوامل اصلی کـه بر ارائه خدمـات موثرند(زمینه
فعالیـت) ج) شـناخت وضـع موجـود تامیـن خدمـات و فرصـت هـا و محدودیت هابـه انضمام تمامی گـروه ذی نفـع در فرایند
ارائـه خدمـات چ) بررسـی گزینـه هـای ارائـه خدمـات( از جمله شـراکت هـای عمومی-خصوصـی) خ) انتخـاب راه پیش رو
ح) هماهنـگ کـردن نظـام ارائـه خدمـات د)ارزیابی تبعـات ارائه نکـردن خدمات.
مفهـوم برنامـه ریـزی راهبـردی بـرای شـراکت عمومی خصوصـی ،ایجاد رویکـرد جامع به منظور دسـتیابی به راه حل هاسـت.
برنامـه ریـزی راهبـردی گاهـی ضروری بـرای تدارک زمینه شـراکت بخـش عمومی-خصوصی به شـمار می آید زیـرا تضمین
مـی کندکـه مجموعـه مدیریت شـهری از موارد زیر آگاهـی دارند:
 اهداف کدام اند؛ شراکت عمومی خصوصی چگونه با اهداف کلی هماهنگ می شود و آیا این شراکت بهترین راه حل است؛ شراکت عمومی –خصوصی چگونه به سایرعملکردهای شهری ارتباط پیدا می کند؛ شراکت عمومی خصوصی چگونه در کاهش فقر موثر است.ب)تغییر شیوه مدیریت به حکمروایی شهری
از حکمروایـی خـوب تفاسـیر متعـددی مـی شـود امـا بـه طور کلـی  6اصل اساسـی به طور وسـیعی مـورد پذیرش قـرار گرفته
انـد کـه عبارتند از:
 1مشارکت( :)participationدرجه ای از درگیری تمام سهامداران؛ 2شایسـتگی( :)Decencyدامنـه ای کـه تشـکیل قوانیـن و نظارت بر آن را تقبـل می کند بدون اینکه شـکایت یا ضرریرا متوجـه مردم نماید؛
 3پاسـخگویی( :)Accountabilityدامنـه ای از آنچـه فعالیـن سیاسـی در مقابـل جامعـه بـرای آنچه می گوینـد و انجاممی دهند پاسـخگو باشـند؛
 - 4شفافیت( :)Transparencyدرجه ای از شفافیت و آزادی در آنجا که تصمیمات اتخاذ می گردد؛
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 - 5عدالت و بی طرفی(:)Fairnessبه میزانی که قوانین به شکلی برابر برای همه در جامعه به کار گرفته شوند؛
 - 6کارایـی( :)Efficiencyبـه میزانـی کـه منابـع مالی و انسـانی محدود شـده در آن بـدون ضایعات ،اتالف ،تاخیر یا فسـاد
و بـدون زیان(صدمـه) در مورد نسـل هـای آینده به کار گرفته شـوند؛
همچنین عرصه های دیگری از حکمروایی وجود دارد آنجا که موضوعاتی از قبیل موارد زیر ایفای نقش می کنند:
 دولت :نظارت اجرایی سیستم به شکل کلی؛ مسئولین دولتی :جایی که سیاست ها اجرا و تکمیل می گردند؛ نظام قضائیه :جایی که مشاجرات و درگیری ها معین و ثابت می گردند؛ جامعه سیاسی :جایی که کنشگران سیاسی دور هم جمع می شوند؛ جامعه شهری :جایی که شهروندان مطلع و آگاه شده و موضوعات سیاسی را پیگیری می کنند؛ توسعه پایدار :جایی که نگرانی های زیست محیطی را در بر می گیرد.بـا در نظـر گرفتـن ایـن عناصـر مـی توانیم بگوئیـم که موضوعـات حکمروایـی خوب در شـراکت هـای عمومـی خصوصی به
مـوارد زیـر بر مـی گردد:
 فرایند انتخاب شفاف و امید بخش تا دولت ها بتوانند شراکت ها را رشد و گسترش دهند؛ تضمین ارزش دارایی ها را فراهم آورد؛ بهبـود خدمـات عمومـی ضـروری بـه ویـژه بـرای محرومیـن اجتماعـی و آمـوزش کافی بـرای آنهایـی که در شـراکت هایجدیـد درگیر می شـوند؛
 محـرک هـا و انگیـزه هـای نویدبخـش بـرای تمـام بخـش هـا و نتایـج نویدبخـش بـرای سـرمایه گـذاران همراه بـا تحققپیشـرفت و موفقیـت تجاری؛
 مذاکـره ی جـدی در بـاره ی اسـتمرار و تـداوم تضمیـن خدمـات و ممانعـت از اضمحلال و سـقوط پـروژه هـا و بـه تبع آناتلاف منابـع عمومی؛
 افزایـش اطمینـان در مواجـه ی تهدیـد هـای جدیـد و بهبـود کلـی ایمنـی ،صحـت و تـدارک خدمـات زیـر نظر تشـکیالتشـراکت هـای عمومـی خصوصی.
اصول حکمروایی خوب در شراکت های عمومی خصوصی
کمیسـیون اقتصـادی سـازمان ملـل اروپا اصـول حکمروایی خوب در شـراکت های عمومـی خصوصی را تهیه کـرده که برروی
موضوعـات زیر تاکیـد می کند:
 - 1سیاست
 - 2ظرفیت سازی
 - 3چارچوب قانونی
 - 4تسهیم ریسک پذیری
 - 5تدارک
 - 6مشارکت مردم
 - 7محیط
در هریـک از ایـن عرصههـا دولتهـا میتواننـد بـا اسـتانداردهای حکمروایـی خوب از قبیـل مشـارکت ،شـفافیت ،قانونمندی،
پاسـخگویی ،کارایـی ،برابـری و توسـعه پایـداراز طریق شـیوه های شـراکت عمومی خصوصـی منحصر به فرد خودشـان تلفیق
و هماهنـگ گردند.

حاال ما هر چند مختصر به توضیح هرکدام از این اصول می پردازیم:
 - 1سیاست شامل تعیین اهداف ،پروژهها و ارتباطات
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اصـل اول :فراینـد تـدارک  PPPsنیـاز به سیاسـت های منسـجمی دارد که اصول و اهداف مشـخص و پـروژه های معین
را دربرگیـرد ،اهـداف واقعـی ،دسـتاورد و نتیجـه ی آنهـا را در نظـر گیـرد و با داشـتن اهـداف کالن جذاب و گیـرا حمایت مردم
از رویکـرد  PPPsرا بـه دسـت آورد .یـک سیاسـت  PPPsبـه یـک نقشـه ی راه برای انجـام و اجرا نیازمند اسـت .بدون
وجـود نقشـه ی راه مکانیـزم توانمنـدی بـرای تحقـق ایـده آل هـا بـه واقعیـت هـا از طریق پـروژه هـای عینی و واقعـی وجود
نخواهد داشـت.
سیاسـت  PPPsبایـد بـا اهـداف اقتصادی مشـخص ثابتی آغاز گـردد .دولت ها باید اهـداف کالن و اهداف عملیاتی روشـنی
در سیاسـت هـای  PPPsخودشـان داشـته باشـند،اما ایـن اهداف باید چگونه باشـند؟ در جواب این سـئوال بایـد گفت بعضی
دولـت ها تمایـل دارند:
الف) همراه با اهداف اجتماعی پایدار و منسجم باشند؛ ب) امکان تغییر داشته باشند(اصل انعطاف پذیری)؛
ج) به اجماع و اتفاق نظر در درون و برون دولت رسیده باشند.
بـرای انتخـاب پـروژه هـا و بخـش هـای صحیح چالـش های وجـود دارد .آنجـا که امکان دسـتیابی بـه موفقیت واقعی هسـت
بایـد واقـع بیـن و تحقـق گرا بـود و به مـوارد زیر توجـه کرد:
 پـروژه هـا بایـد صریحـا بـرای رفع یـک نیاز اجتماعـی اقتصادی باشـند این در حالی اسـت که خروجـی آن باید برای بیشـترعقایـد و آرای سیاسـی مهم و قابل درک باشـد؛
 پـروژه هـا بایـد تکنولـوژی های رایـج و آزمایش شـده را دربـر گیرند(دنبال آزمـون خطا نباشـند) یعنی یهسـازی یک محیطموجـب تعامـل بین تامیـن کننـدگان بالقوه یک شـراکت گردد.
 جریـان پرداخـت مالـی پـروژه بایدواضـح و روشـن باشـد ،از نظـر مالـی قابـل کنترل باشـد یعنی تضمیـن منابع مالی داشـتهباشـد(حمایت مالـی بوسـیله وزارت مالیـه تضمیـن گـردد) .ضمـن اینکـه پـروژه بایـد بـه انـدازه کافی مـورد عالقـه و پذیرش
سـرمایه گـذاران بیـن المللـی و کمپانـی های بـزرگ قـرار گیرد.
 جریـان پرداخـت نـه تنهـا از نظر مالـی قابل کنترل باشـد بلکه مسـئولین دولتی برای پرداخت ها پاسـخگو باشـند .همچمینمنابـع مالـی از پشـتوانه کافـی برخـوردار باشـند و مکانیـزم های افزایـش و تامین اعتبار مناسـب در مـکان پروژه بـه کار گرفته
شوند.
 - 2ظرفیت سازی شامل ایجاد مهارتها ،نهادها و آموزش
اصـل  :2دولـت هـای مـی تواننـد ظرفیت های ضـروری را در رویکـردی مختلط ایجـاد کنند بدیـن معنی که الـف) نهادهای
جدیـد و سلسـله ادارات عمومـی تاسـیس کننـد ب) از مهـارت هـا و کارشناسـان بیرونی اسـتفاده کنند(اسـتفاده از ظرفیت های
برونـی -درونی).
تعـدادی مهـارت هـای جدیـد از قبیـل مهـارت های گفتگـو ،مذاکـره ،مالـی ،پیمانی و ...وجـود دارند کـه باید بـرای PPPs
توسـعه و گسـترش یابند.
یکـی از چالـش هـای کلیـدی بجای رویکردهای سـنتی تمرکـز روی درون داده ها اسـت PPPs .به مهارت هایـی نیاز دارد
تـا بتواننـد خروجـی پـروژه هـا را شناسـایی نمایـد .این مهارت هـا عمومـا درون دولت یافـت نمی شـوند و بنابراین بهتر اسـت
کـه مهـارت هـای بخـش خصوصـی بـه درون دولت آورده شـوند .ایـن مهارت هـای قانونـی و مالـی جدید ممکن اسـت قابل
حصـول باشـند امـا نیـاز اسـت تا پذیـرش و رضایت بخش خصـوص از انتقـال و اضافه شـدن دارایی های کمپانـی های بخش
خصوصـی بـه دارایـی های بخـش دولتی اخـذ گردد.
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گامهای موفقیت در ظرفیت سازی :PPPs
 ایجاد مهارتها  -ایجاد نهادها  -طلب کمک از بخش خصوصی -تدوبن برنامه آموزش ملی همکاری و تعامل چندجانبهآمـوزش جـزء حیاتـی و مهـم موفقیـت برنامـه شـراکت هـای عمومی خصوصی اسـت .پیشـنهاد می شـود در مرحلـه ی بعدی
مـدل هـای آموزشـی مفصلـی بـرای پروژه هـای مشـخصی از قبیـل راه ها ،مـدارس و بیمارسـتان هـا در نظر گرفته شـود.
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 - 3بهبود چارچوب قانونی شامل قوانین کمتر ،بهتر و ساده تر
اصـل  3-سـرمایه گـذاران در  PPPsبـه امنیـت ،تضمیـن و پیـش بینـی پذیـری در چارجـوب قانونـی نیازمندند کـه این امر
بـه معنـی قوانیـن کمتـر ،سـاده تـر و بهتـر می باشـد .عالوه بـر این بـه چارچـوب قانونی نیاز اسـت تـا مسئولیت(پاسـخگویی)
بهـره بـرداران ،صالحیـت و توانمنـدی آنـان بـرای مشـارکت در فرایندهای قانونـی ،حفاظت از حقـوق و تضمیـن موفقیت آنها
در تصمیـم گیـری را برعهـده بگیرد.
کشـورها نیازمنـد چارچـوب قانونـی و مقرراتی ایمـن ،قابل پیش بینی ،سـازگار ،یکپارچه و با منشـا تجاری هسـتند تا PPPs
بتوانـد شـکوفا گـردد .ضمنـا بایـد اولویـت ها و اصـول کلیدی ایـن چارچوب قانـوی بر اسـاس موارد زیر باشـند تا بـه موفقیت
برسند:
 حمایت از حقوق سرمایه گذاران برای در اختیار گذاشتن داراییها و مایملکشان ارتقاء کیفیت بهتر قانونگذاری در جهت تصویب قوانین کمتر ،بهتر و ساده تر انجام تجارتهای تحریک پذیر و حیاتی بهبود کارایی نظام قضایی در انجام و اجراء قراردادها توسـعه چارچـوب قانونـی  PPPsبـر اسـاس رایزنـی و مشـورت در مناطقـی کـه مسـتقیما بـر شـروع پـروژه هـا تاثیر میگذارنـد و ایـن کار شـامل قوانیـن شـرکت ،پذیـرش اعطـاء امتیـاز ،مالیـات ،رقابـت و تدارک مـی گردد.
 - 4ریسک پذیری شامل تسهیم شرکت تعاونی(تشریک مساعی) و پشتیبانی متقابل(دوسویه)
اصـل  PPPs 4-اجـازه مـی دهـد تا خطـری را که بخـش خصوصی در مدیریـت آن توانمندتر اسـت به آنها انتقـال یابد .با
ایـن وجـود دولـت هـا ملزم به پذیرش سـهم خود می باشـند و به تسـکین(تخفیف) سـهم تخصیـص یافته بـه بخش خصوص
در پشـتیبانی دوسـویه کمک می کنند.
منفعـت اصلـی حاصـل از  PPPsاز انتقـال ریسـک بـه بخـش خصوصـی ناشـی میشـود .امـا چنیـن انتقـال و درجـه ای که
بخـش خصوصـی آمـاده ی پذیـرش و تقبل آن باشـد گاهـی اوقات ممکن اسـت باعث معیوب شـدن و خرابی پـروژه ها گردد.
وام دهنـدگان گرایـش بـه خطرپذیـری خیلـی زیـاد ندارنـد و مـی خواهند این ریسـک پذیـری حتی در مـورد اکثر پـروژه های
مطلـوب اجتماعـی ،اگـر دریابنـد کـه خطرات خیلـی زیادی دارنـد ،کاهش یابـد .حقیقتی که باعـث ناامیـدی و درماندگی بخش
عمومی مـی گردد.
 PPPsهـم بخـش عمومـی و هـم بخـش خصوصـی را بـا موقعیـت منحصر بـه فردی تقبـل می کنـد در حالی کـه حمایت
تکمیلـی را بـه منظـور تضمیـن ایـن امر که پـروژه منجر به منفعـت های متقابل بـرای هر دو بخـش گردد را تـدارک می بیند.
 - 5تدارک  -PPPانتخاب شفاف ،عادالنه و غیرمستقل
اصـل  :5شـرکت کننـده منتخـب در مناقصـه بایـد فراینـد انتخـاب شـفاف ،عادالنـه و غیرمسـتقل را تقبـل کند کـه رقابت و
تعـادل بیـن نیـاز بـه کاهش طـول دوره و هزینـه فرایند مناقصه و کسـب بهترین پیشـنهاد را تبلیـغ کند .در امتـداد این خطوط
فسـاد مالـی و رشـوه خـواری باید بـه خوبـی جریمه و تنبیـه گردد.
شـفافیت میتوانـد بوسـیلهی تسـهیم اطالعـات بدسـت میآیـد .شـفافیت در تـدارک  PPPبدیـن معنـی اسـت کـه تضمین
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و اطمینـان از اطالعـات در بـارهی تـدارک  PPPو رژیـم مدیریـت پیمانـی و فرصتهـای اختصاصـی  PPPبـرای تمـام
بخشهـای عالقمند(بـه ویـژه بـرای کارپـردازان بالقـوه و تـدارک کننـدگان خدمـات) در دسـترس باشـند .ایـن امـر همچنین
مسـتلزم حـق دسترسـی بـه آن اطالعـات مـی باشـد .همزمـان سیاسـتها و اقدامـات تدارک کـه به شـکل منصفانـه در تمام
مالحظـات و بـه شـکلی کاملا آزاد تهیـه مـی گردنـد شـفافیت نامیده می شـوند .شـفافیت رژیم هـای تـدارک آزاد و رقابتی را
کـه از طریـق آنهـا بـه سـازمان دولتـی و بخـش خصوصی کمک میشـود تـا منفعت هـای اقتصادی به دسـت آورند را تشـویق
و ترغیـب مـی نمایـد .کارپرداز(تهیـه کننـده) ارزیابـی و ضوابط انجـام قرارداد بایـد برای تمـام عالقمندان و سـرمایه گذاران در
شـکل پیشـرفته بـرای هـر پروژه مسـتقل شـناخته گردد .تمـام تغییـرات مرتبط بـا موقعیتهـای اختصاصـی  PPPباید برای
تمام مشـارکت کنندگان شـناخته شـده باشـد.
هـر کشـوری از رویکـرد منحصـر بـه فرد خودش برای درخواسـت و ارزیابی پیشـنهادات شـراکت اسـتفاده می کنـد و همچنین
قوانیـن مشـخص خـود را دارد .بـرای مثـال در ایـاالت متحـده آمریکا پیوسـته تمـام برنامه هـای  ،PPPتعهـد قانونی اصول
رقابـت آزاد را برعهـده دارد و در سرتاسـر فراینـد تـدارک انعـکاس می یابد .این تعهد و مسـئولیت در هر جایی که شـراکتهای
عمومـی خصوصـی موفق باشـند حفـظ میگردد.
 6مشارکت مردم شامل اطالعات ،پاسخگویی و پشتیبانیاصـل  :6در فراینـد تـدارک  PPPبایـد از طریـق افزایـش پاسـخگویی و شـفافیت در پـروژه هـا و همچنیـن از طریـق بهبود
وسـایل امـرار و معـاش مـردم بـه ویژه مـردم محروم از شـرایط مطلوب اجتماعـی و اقتصادی از مشـارکت مردم اسـتفاده گردد.
در آغـاز  PPPبـه عنـوان یـک مکانیـزم مالـی برای تامیـن و تعادل مخـارج و هزینه هـای دولت پیشـنهاد شـد .در حالی که
ایـن امـر بـه عنـوان یـک اسـتراتژی مالـی مفیـد تصویـب شـد در متقاعـد کـردن مردمی کـه خـود قلـب  PPPو ذی نفعان
اصلـی بودنـد ،شکسـت خـورد .بـرای مثـال نگرانی های وجود داشـت کـه در زمانی کـه  PPPمورد اسـتفاده مـی بود بخش
دولتـی در ارائـه ی خدمـات ضـروری از قبیـل سلامتی،آب و آموزش ناتوان باشـد.
بـرای پیگیـری ایـن نگرانـی هـا دولـت می خواهـد مکانیـزم هایی را اجـرا کند تـا به عامـه ی مـردم اطمینـان و تضمین دهد
کـه ذی نفعـان اصلـی پـروژه هـا خـود مـردم هسـتند .در این نـگاه دولت هـا می خواهند مشـخص کننـد کـه  PPPچگونه
مـی توانـد سـود و منافـع بخـش عمومـی را ارتقـا بخشـد و ابزارهـای  PPPچـه مـی باشـند .بـرای مثال مـی توانـد تصمیم
بگیـرد کـه خدمـات اصلـی مشـخصی وجـود دارند کـه نباید در هـر قیمتی بوسـیله ی بخش خصوصـی اراده گردنـد .اغلب این
خدمـات بوسـیله پزشـکان و پرسـتاران درون بیمارسـتان های عمومی ،معلمان درون تسـهیالت آموزشـی دولتـی و قضاوت ها
درون دادگاه هـا انـکام و ارائـه مـی گردنـد و بـه عنـوان خدمـات اصلـی در نظـر گرفته می شـوند کـه دولـت در اراده و تدارک
آنهـا نقـش دارنـد .در حالـی کـه پشـتیبانی خدمات فرعـی و زیربنایـی از جمله خدماتی هسـتند که مـی توانند به وسـیله بخش
خصوصـی ارائـه گردند.
مشـارکت مـردم در تـدارک و تهیـهی  PPPنـه تنهـا بایـد یـک اصـل سـازمان یافته باشـد بلکـه باید بـه عنوان یـک اصل
هدایتگـر در هـر گام توسـعه ی برنامـه  PPPقلمداد گردد.بر همین اسـاس دولـت ها باید گام هایی را در افزایش پاسـخگویی
بخـش عمومـی بـدون سیسـتم مدیریتـی جزئی و خـرد بردارند کـه باید سـودهای حاصل شـده از درگیری بخـش خصوصی را
نیز در بـر بگیرد.
 - 7محیط شامل محیط زیست ،وظیفهی دولت و ارائهی مزایا
اصـل  7-فراینـد تـدارک  PPPبایـد اصـول توسـعه ی پایـدار را درون پـروژه هـای  PPPاز طریـق انعـکاس مالحضـات
زیسـت محیطـی در اهـداف پـروژه ،تنظیـم جزئیـات پروژه ها ،تکیه بر معیار سـبز و زیسـت محیطـی در ارائه مناقصات سـازگار
و همسـو نماید.
پـروژه هـای  PPPبایـد بـه توسـعه ی پایـدار و حفاظـت از محیط زیسـت بـه عنوان یـک اولویت کلیـدی کمک کننـد .این
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امـر بایـد از طریـق ایجادتعـادل بیـن تامیـن نیازهـای جاری عمومـی و پاسـخگویی به نیازهـای نسـلهای آینده ایجـاد گردد.
مسـئولیت پـروژه هـای  PPPاغلـب بـه وزراتخانـه هـای دارایی ،امـور مالیه و حمـل و نقل مربوط میشـود تا سـازمان های
زیسـت محیطـی .ایـن وزارتخانـه هـا تمایلـی ندارنـد کـه در موضوعـات زیسـت محیطـی خبـره و مطلـع گردنـد .در حالی که
سـازمان هـای زیسـت محیطـی هـم اغلب دچـار فقـدان درک و فهـم اساسـی از مزیتهـای اقتصـادی و تجاری پـروژه های
 PPPمی باشـند.
درج مالحظـات زیسـت محیطـی درون پـروژه هـا نـه تنها اهـداف زیسـت محیطی را بـرآورده میسـازد بلکه همچنیـن هزینه
هـای پـروژه را بـرای سـرمایه گـذاران بخـش خصوصی کمتر مـی نماید .برای مثـال نیاز به داده هایـی از قبیل الـوار و درختان
کـه از منابـع مدیریـت شـده پایـدار و قانونـی نشـات میگیرد هدف بسـیار خوبی اسـت .یک سیسـتم گرمایشـی مناسـب برای
یـک سـاختمان اداری مـی توانـد هـم به کاهش انتشـار گاز دی اکسـید کربن و هـم به اسـتفاده ی مفید از انـرژی کمک نماید
و در نتیجـه هزینـه هـای زندگـی برای سـرمایه گذاران کمتـر می گردد.
ج)ظرفیت سازی
هرچـه ظرفیـت هـای یک شـهر و شـهرداری بیشـتر باسـد احتمـال موفقیـت در زمینه گسـترش و حفظ شـراکت هـای کارآمد
بخـش عمومی-خصوصـی بیشـتر اسـت .این مشـارکت ها معـرف عرصه جدیدی هسـتند و مهـارت های جدیـدی را نیز طلب
مـی کننـد زیـرا کارکردهـا و وظایـف مدیریـت شـهری بـه بخـش خصوصی سـپرده مـی شـود و نقـش مدیریت شـهری تغیر
مـی یابـد .سـطح اولیـه افزایـش ظرفیـت ها بسـیار اهمیـت دارد .در برخـی موارد حتـی بخش خصوصـی نیز که به طور سـنتی
دانـش و مهـارت مطلـوب تـری دارد نیازمنـد توسـعه ظرفیـت هایـش اسـت .این امـر به ویزه در کشـور مـا کـه فعالیت بخش
خصوصـی سـطح اندکـی دارد ،مصداق مـی یابد.
تحـول تعییـن کننـده در توقـع از نحـوه ی فعالیت مدیریت شـهری ،افزایش سـطح تعامل به شـهروندان اسـت به ویـژه آنهایی
کـه در مناطـق محـروم ،محالت فرودسـت شـهری و سـکونتگاه های غیررسـمی به سـر می برند .ایـن امر مسـتلزم مهارت ها
و دانشـی متفـاوت و تغییـر جهـت از نگـرش های سـنتی به سـوی ارائه خدمات و مشـارکت اسـت .ایـن دگرگونی هـا در جای
خـود کارکنـان شایسـته داخلـی ،ظرفیـت های مدیریتی و رشـد مشـارکت با سـایر عوامل ذی نفع -بـرای نمونه سـازمان های
غیردولتـی – را طلـب خواهـد کـرد .حضـور بخـش خصوصـی مـی تواند شـرایط الزم را بـرای اجـرای ظرفیت سـازی منطقی
فراهـم آورد و دسـتیابی کامـل مـردم به توانایـی هایشـان را تضمین کند.
مفهوم ظرفیت سازی
ظرفیـت در واقـع توانایـی افـراد ،سـازمان هـا و جوامـع برای انجـام وظیفه هـا ،حل مشـکالت و تدوین و دسـتیابی بـه اهداف
اسـت .ظرفیـت سـازی مسـتلزم ایجـاد ،بهره بـرداری و نگاهـداری پایدار ظرفیت بـه منظور کاهـش فقرف افزایـش خوداتکایی
و بهبـود وضعیـت زندگـی مـردم اسـت .ظرفیت سـازی متکی و مرتبط با شـرایط محلی اسـت تا بتوانـد ظرفیت هـای درونزا را
جایگزیـن سـازد .هـدف ظرفیت سـازی فراگیـری ،فزونی بخشـیدن به دامنـه اختیاراتف رشـد سـرمایه اجتماعی ،ایجـاد محیط
توانمندسـاز ،رفـع تبعیـض از فرهنگ ها  .جهت بخشـیدن بـه رفتارهای فـردی و اجتماعی اسـت(.)UNDP,2003
ظرفیـت سـازی فراینـدی اسـت که به وسـیله آن افـراد ،گروه ها  .سـازمان ها،نهادها و جوامـع توانایی خود را بـرای  1- :انجام
وظایـف اصلیـف حـل مشـکالت ،تعریـف و نیل به اهداف؛ و  2-شـناخت و پرداختن به نیازهای توسـعه شـان در عرصه وسـیع
وو بـه شـیوه پایدار ،افزایش می دهنـد(.)UNDP,1997
تعریـف روشـن و کامـل از ظرفیت سـازی دشـوار اسـت .چرا کـه در حوزه هـای مختلف اجتماعـی ،اقتصادی ،فرهنگـی تعاریف
ویـژه ای از آن بـه عمـل آمـده اسـت.در سـال  ،1991برنامـه ی عمران سـازمان ملـل متحد ظرفیت سـازی را ایجـاد محیطی
توانمنـد از طریـق بـه کارگیـری سیاسـت هـا و چارچوب هـای قانونی مناسـب ،توسـعه نهادی ،مشـارکت اجتماعـات محلی(به
ویـژه زنـان) ،توسـعه ی منابـع انسـانی و تقویـت سـامانه هـای مدیریتی تعریـف نمـود .همچنین ایـن نهاد ظرفیت سـازی را

عوامل موثر در ظرفیت سازی
الف) مردم به مثابه منبع اصلی
اینکـه مـردم در موفقیـت عملکردههـای مجموعـه مدیریـت شـهری نقش تعییـن کننـده ای دارند بدیهی اسـت .بـا وجود این
مشـارکت مـردم در ایـن موفقیـت اغلـب تدریجی اسـت تا اینکـه بخشـی از راهبردی فراگیر باشـد.
اگر قرار است مردم به توان کامل خود دست یابند وجود سه عامل ضروری است:
 محیـط توانمندسـاز بایـد سـامان داده شـود(برای نمونه در زمینه سـاختارهای نهـادی و مدیریتی ،تعیین مسـئولیت ها و منابعحمایـت کننده)؛
 انگیزه ای باید وجود داشته باشد(باید دلیلی برای مشارکت ،پاداش های مناشب و نتایج مورد انتشارموجود باشد)؛ مردم باید دارای مهارت ها ،نگرش ،دانش و تجربه کافی برای وظیفه فعالیت یا شغل مورد نظر خود باشند.بعیـد بـه نظـر مـی رسـد کـه پیشـرفت مهارت هـا بـدون محیطـی توانمند سـاز یـا دارای انگیزه بـه نتایـج مورد نظـر آموزش
دهنـدگان و آمـوزش گیرنـدگان منجـر شـود .این سـه عامـل معموال در دسـترس قـرار ندارند و بنابراین مسـولین شـهری باید
بکوشـند تـا ایـن عوامـل گوناگون را بـه مـوازات یکدیگر تقویـت کنند.
ب)زمینه سازی برای ظرفیت سازی
چنانچـه قـرار باشـد انرژی و پول سـرمایه گذاری شـده به شـکل مطلوبی صرف شـود آمـاده کردن صحنه برای ظرفیت سـازی
بسـیار اهمیـت مـی یابـد .در عمل این موارد بـا موارد زیر مرتبط اسـت:
 در نظـر داشـتن تمامـی صحنـه :فـرد یـا سـازمان چگونـه پیشـرفت کنـد تـادر خـور اهـداف گسـترده تـر باشـد(برای نمونهاهـداف بخشـی ،وضعیـت ماموریت مدیریت شـهری،طرح هـای اقتصادی یا خواسـته های بلندمـدت تر اجتماعـات محلی)؟ آیا
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فرانـدی مـداوم و بلنـد مدت دانسـت که در طی آن همـه ی عناصر و نهادهـای اجتماعی ،نهادهای غیردولتـی ،نهادهای محلی
خدمـات رسـان ،موسسـات حرفـه ای و دانشـگاهی و غیـره در آن شـرکت دارنـد .در یـک گسـتره محدودتر ظرفیت سـازی به
معنـای آمـوزش منابـع انسـانی و در مفهومی عـام تر ،به توسـعه نهـادی( )development Institutionalمعنی شـده
اسـت .ظرفیـت سـازی بـه شـکلگیری شـرایطی اشـاره دارد کـه به افزایـش توانایـی افـراد ،اجتماعـات و نهادها جهـت ایفای
وظایـف مقتضـی و انجـام نقشهـای محوله بـه صـورت موثر،کارامـد و پایدار منجـر میگردد.
()IHS and DPU, Ibid, p1
.بـه تعبیـری دیگرظرفیـت سـازی اشـاره بـه سـرمایه گذاری بـر روی مردم ،نهادها و شـیوه هایی اسـت که رسـیدن بـه اهداف
معینی از توسـعه را برای کشـورها میسـر می سـازد )McGinty&Cook,2002,p1 (.
بنیان های اصلی این مفهوم عبارت از موارد زیر خواهد بود:
 توانمندسازی مردم برای تا مین معاش خود به نحوی پایدار از طریق ارتقای آموزشی و مهارت ها به کارگیری رویکردهای چندجانبه در زمینه برنامه ریزی و اجرا برنامه ها تاکید برتحول و نوآوری نهادی و فنی  -تاکید بر تقویت و استفاده از سرمایه اجتماعی در طی آزمون و یادگیری تاکید بر توسعه و بکارگیری مهارت های جمعی و فردی ( ,2p . (McGinty&Cook, 2002در فراینـد ظرفیـت سـازی؛ الـف) روزآمد نمـودن مهارت ها ب) بهبود فرآننده ج) تقویت سـازمان ها مهم محسـوب می شـوند.
فرانـدی اسـت معطـوف بـه سـرمایه گـذاری بـر روی قابلیت های مردم ،سـازمان هـا و فعالیت هـای انها که جامعه شـان را در
راه رسـیدن به توسـعه یاری می کند(آمایش و توسـعه البرز.)147:1388،
انتقـال عملـی ظرفیـت سـازی شـکل هـای متفاوتی به خـود می گیـرد؛ بـرای نمونه مـی تـوان از کارگاه های آموزشـی ،دوره
هـای کارآمـوزی ،مجموعـه راهکارهـا ،دوره هـای آموزشـی ،آمـوزش از راه دور و فراینـد های مشـارکتی نام برد.
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طرحهـای ظرفیـت سـازی در تمامـی واحدهـای شـهرداری بـه صـورت یکپارچه وارد شـده اند؟
 آگاهـی از اینکـه چـه اقداماتـی در گذشـته انجـام شـده ،چـه فعالیـت هایـی در زمینـه ظرفیـت سـازی صـورت گرفتـه و چهتاثیری داشـته اسـت؟
 پـی بـردن بـه مـوارد ضـروری از جملـه اینکـه یکایـک افـراد بایـد درگیـر شـناخت مهارتها ،دانـش یـا تجربه مـورد نیاز وتامیـن کننـده آن ،بـرای چـه اسـتفاده ای و بـرای چه مدتی باشـند؛
 آینده نگری :پیش بینی و فراهم آوردن زمینه پیگیری و حمایت پس از به اجراگذاشتن فعالیت ظرفیت سازی؛ تجربـه آمـوزی؛ اطمینـان یافتـن از اینکـه روشهـای هدفمندی بـرای ارزشـیابی تاثیر یابرآینـد فعالیت ظرفیت سـازی وجوددارد و تغییراتـی در اقدامـات آینـده بـه عمـل خواهد آمد
ج)زمینه فعالیت
زمینـه فعالیت(یامحیـط توانمندسـاز) کـه مـردم بـا مهارت هـا و دانش تازه کسـب کرده با اهمیـت یکسـان در آن کار می کنند.
در زمینـه فعالیـت مدیریت شـهری مسـتلزم وجود مدیرانی برای شـناخت موارد زیر اسـت:
 وجـود برنامـه هایـی بـرای کاهـش فقـر( اسـناد راهبـرد کاهـش فقـر ،اهـداف ملـی و مصوب توسـعه هـزاره و برنامـه هایدولتـی) و مرتبـط بـا مشـارکت هـای عمومی-خصوصی بخشـی؛
 دامنـه و مقیـاس برنامـهای موجـود و طـرح ریـزی شـده بـرای ارائه خدمـات و نیازمندیهـای منابع انسـانی برای پشـتیبانیاز ایـن فرایند؛
 تمایـل دسـت انـدرکاران ذی نفـع (بـرای نمونـه سـازمان هـای غیردولتـی) برای همـکاری بـا فعالیتهای مشـارکت بخشعمومی-خصوصـی؛ و
 چارچوبهای نظارتی و سیاست گذاری.نتیجه گیری
ایـن مقالـه روی شـراکتهای عمومـی خصوصـی در فرایندهـای بازآفرینـی شـهری تمرکز کرده اسـت .شـراکت ابـزاری برای
انجـام و تکمیـل حکمروایـی شـهری ازجملـه در پروژه هـای بازآفرینی اسـت .همه ی بازیگران درون شـراکت توافـق دارند که
شـراکت بهتریـن ابـزار بـرای رسـیدن بـه هدف مشـترک و نـه پیگیری و تعقیـب اهـداف انفرادی اسـت .نه تنها تقسـیم قدرت
درون شـراکت بلکـه داشـتن چشـم انـداز مشـترک روی پـروژه بازآفرینـی وتوافق روی تسـهیم قـدرت در سـطوح گوناگون به
نظـر مـی رسـد بـرای رسـیدن به یـک نتیجهی خـوب در پـروژه ی بازآفرینی مهم باشـند .از سـویی دیگر داشـتن برنامه ریزی
راهبـردی همـراه بـا انعطـاف پذیـری و تحقـق پذیـری در کنـار توجه بـه ظرفیت هـا و توانمندی هـای گروه های هـدف مورد
مطالعـه از طریـق اعمـال حکمروایـی خـوب شـهری از مهم ترین پیش شـرط های الزم در اسـتفاده از راهبرد شـراکت عمومی
–خصوصـی در کاهـش و حـل مشـکالت توسـعهی شـهری به ویـژه در احیـاء و بازآفرینی بافت های فرسـوده می باشـند.
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