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:مقدمه مترجمان  

        ریـزی و مـدیریت شـهرها محسـوب    نامـه هـای مشـارکتی جـزء ضـروریات و ملزومـات بر     امروزه استفاده از روش     
اد      هـای نـوینی از ابعـ   توانـد، عرصـه  یا مـی تجربی در سایر شهرهای دن های کارآ واین آشنایی با تکنیکشود، بنابرمی

ان مـرتبط بـا   ریزان و مـدیر آ و جامع مشارکتی پیش روی برنامههای کارگیری و نحوه انتخاب روشهای تصمیمشیوه
 .شهرها ارائه نماید

امی در جهت آشنایی تواند گدر ایران کمتر استفاده شده است، ترجمه مقاله حاضر می) (PUA2از آنجا که از روش  
) CDS3(هـای راهبـردی توسـعه شـهرها    ران طـرح طی دهه اخیر در ای. ر شهرها باشدبا یکی از روشهای مشارکتی د

 تالش شده است از ...)، محله عامری اهواز ومحله سیروس تهران(ی فرسوده شهری ها بافت...) شهر قزوین و: همانند(
وع و حـوزه کـاری در   ب با موضبه هر حال ملزومات و معیارها و روش کار متناس. گیری شودهای مشارکتی بهرهشیوه

مرتبط با مسائل شـهرها بـا ایـن روشـها و     طلبد و آشنایی دست اندرکاران شهرها، شرایط و تکنیک خاص خود را می
  .ت قابل اجرای آنها متفاوت استها و تشابهاتفاوت

بـه  ت در متن ترجمه تغییرات جزئی متناسب با محتوی متن اصلی به منظور روانی جمالت فارسی اعمـال شـده اسـ   
شهری در سـطح   های مشارکتشکوفایی و ارتقای کیفی و کمی روش امید است. نحوی که اصل محتوی حفظ گردد
  .محقق گرددنیز هر چه بیشتر علمی و اجرایی در شهرهای ایران 

  
  منطقه آسیای جنوبی

در بـنگالدش بـه کـار     )Khulna(لنـا خاین نوشته روش ارزیابی مشارکت شهری را که در پروژۀ مدیریت مواد زائد شـهر       
نتایج بعد  در مرحلۀمورد استفاده قرار گرفته است،  آن و روشهایمدل  های ایننتایج ناشی از ارزیابی. بیان می کند، هگرفته شد

کـه ناشـی از جلسـات      در نهایت نیز جزئیـاتی را . اجرایی پروژه ارائه گردیدتجزیه و تحلیل شده و پیشنهاداتی برای فعالیتهای 
PUA  ،بکار گرفته شدنددر طرح اجرایی بودند.   

  

  : پیشگفتار
  .پایان یافت 2000در دسامبر  مراحلی طیلنا آغاز شد و خدر شهر  1997این پروژه در مارس  -
در این پروژه سرمایه گـذاری کـرد،    )4SDC(یک سازمان سوئیسی با نام موسسۀ توسعه و همکاری -

موسسـه مـردم    یـک . برخوردار بود )5WSP(ت و آبکه از حمایتهای فنی و مدیریتی برنامه بهداش
                                                 
١- Hanifi.yasin@gmail.com   
٢- Participatory Urban Appraisal   
٣- City Development Strategy  
٤- Swiss Agency for Development and Co-operation  
٥- Water and Sanitation Program  



پـروژه  جهـت اجـرای   نیـز   )KCC7(لناخبا همکاری موسسۀ شهر ) 6نپرودیپا(محلی NGO نهاد یا
 .انتخاب شدند

 
  :عبارتند ازمهم ترین اهداف پروژه 

اند و بهداشت شهری و ارائه یک سلسله از در ارتباط با موقعیت پسمدستیابی به دانش استراتژیک  •
م هزینه ها و مشارکت در فرآیند های مـدیریتی  یستقبرای جوامعی که خواهان ه حلهای مناسب را

  .هستند
بنیادی که جهت القاء رویکرد مشـارکتی در ارائـه   اجتماعی و تغییرات  -ملزومات اقتصادیارزیابی  •

 .خدمات شهری مورد نیاز است
یریت مـواد زائـد شـهری، تعامـل     ارائه روشهایی که مطابق آن متصدیان شهری می تواننـد در مـد   •

 .بیشتری را با جامعه داشته باشند
  .شهری دئمواد زاجهت مدیریت  قابل توجهسرمایه گذاری  و اساسی با ارائه یک پروژۀ کارآمد •
جهت توانمند کـردن جوامـع در    در فعالیتهای پروژۀ مذکورافراد جامعه و مشارکت  افزایش آگاهی •

، یکی از خود ینسبت به مدیریت پسماندها شهر سئولیت اهالیراستای افزایش تدریجی احساس م
 .عناصر کلیدی پروژۀ آزمایشی بود

به طور کلی پروژه و . بوداین زمینه یکی از رویکردهای مهم در  )8PUA(شهریمشارکت  یروش ارزیاب
و  1شـماره  (هم در این مجموعه آورده شده اسـت  هم در چاپ اولیه و ،جزئیات رویکردهای جامعه نگر

، که یکی از رویکردهای ه خواهد شدپرداخت PUA)(شهری مشارکتروش ارزیابی به این مقاله در ). 2
در  PUAروش بسـیاری از پیشـنهادات    .و توسـعه طرحهـای موفـق و پایـدار اسـت     تـدوین  اصلی در 

  .مورد استفاده قرار گرفته اندپروژۀ بعدی فعالیتهای 
  

   :اهداف
مراحل پـروژه،  برنامه ریزی  در راستای بدست آمدهپروژه و اطالعات  ملتعامکانیابی مناسب جهت      

  :یر دانستن درک موارد زاهداف اصلی پروژه را می توابه عبارتی  .هستند PUAجزو اهداف مهم روش 
همراه با زمـان   زباله ثانویه دفع توسط خانوارها، نقاط اولیه و مواد زائدالگوهای کنونی تولید و دفع  •

  الزم
 شهری  مواد زائدجامعه از مدیریت درک  •
  هامانده پرداخت عوارض جهت خدمات دفع پسجامعه ب میزان تمایل  •
  لهموقعیت سطلهای زبا  •
 بخش خصوصی توسعه مداخله •

دارد، بحث کـرده   مواد زائدمدیریت ارتباط نزدیکی با هم چنین درباره مسئله فاضالب که  PUAروش 
  .است

  

                                                 
٦- Prodipan   
٧- Khulna City Corporation   
٨- Participatory Urban Appraisal  



  :کار مراحل
روش ) 9DASCOH(الملی با نام موسسه توسعه خود اعتمادی، ارتباط و سالمتی بین NGOیک      

PUA      را طراحی کرده که در آن از دستورالعملهای تهیـه شـده توسـط برنامـه بهداشـت و آب         
(WSP) اجرای روش مراحل مختلف ) 1(شکل شماره  .است شدهاستفادهPUA را نشان می دهد.  

 
  زمینه سازی

  
 

  PUA جلسات   
  
  

  نتایج و پیشنهادات      
 
 

  
  
  

  برنامه اجرایی

  
  
  

  PUAروش  پیاده سازیمراحل مختلف  .)1(شکل شمارۀ
  

  : زمینه سازی
در مورد مفاهیم پروژه، آیـین نامـه هـای     و پرودیپان WSP، نمایندگانی از 1997 سال میماه در      

کارکنان از بین اعضای  گروه یک .ندبحث و گفتگو کرد PUAاجرایی و وظایف اداره کنندگان جلسات 
کـه جلسـات را بـا اسـتفاده از      تدارک و آموزش داده شـدند به عنوان اداره کنندگان جلسات، ن پرودیپا

  .اداره کنند ،)DASCOH(مشاوره های موسسۀ
  

  :PUAجلسات 
نحـوۀ   .سـازمان دهـی شـدند    ،جلسات در نواحی اصلی پروژه که معرف محالت نمونه شـهر بودنـد       

 .صورت می گرفـت  آنان شرکت کنندگان در جلسات نیز بر اساس طبقۀ درآمدی و گروه شغلی انتخاب
اعضـای  (ن جلساتاداره کنندگا .نداز نظر ترکیب جنسی نیز تعداد مردها و زنها در جلسات مساوی بود

نجـام  و اینکه چه کاری بایـد ا  جلسهدربارۀ اهداف اصلی هر  ای ، نکات عمده)نمنتخب شرکت پرودیپا
طرحهای بـاز،   نظیرجلسات از روشهای مختلف مشارکتی در . شود تا پروژه موفق عمل کند را آموختند

نیمه سازمان یافته  و مصاحبه هایمودار جاری، بحثهای گروهی نمودار ون، ن، ستونینقشه، نمودارهای 
به طـور کلـی    .هندمواردی را که ناشی از این گروه بندی است توضیح می د 2و  1 چارت .شداستفاده 

شـهر کلنـا،    موسسـه  ؛با شرکت عوامل مختلف مانندغیر رسمی و نیمه سازمان یافته  این مصاحبه های
سـازمانهای  رفتـه گـران، نماینـدگان    ، مـواد زائـد  عمومی، تعهدات صـاحبان   بهداشتدانشکده مدیریت 

ات بـود، بـه عنـوان    بخشهای مهم ایـن جلسـ  مشارکت یکی از  بازخوردهای .غیره برگزار شدحفاظتی و 
                                                 
9- Development Association for Self-reliance, Communication and Health  



و بر طبق این تجربه ها پیشـنهادهایی بـرای عمـل ارائـه      همثال در این جلسات، تجربه هایی کسب شد
  .ه استشد

   :نتایج       

جهـت  را  مبنـایی  ،العات بدسـت آمـده  ر روزه برگزار شد و اطایک دوره چه در PUAجلسات        
در ارتبـاط بـا   هـم چنـین    PUAجلسـات   .ختبرداشت گامهای اولیه فراهم سـا  کار و طراحی مراحل

اولیـه و   هـای ، جمـع آوری درصد استفاده کنندگان از این الگـو  ،مواد زائدعملکرد الگوی کنونی مدیریت 
روزانـه و در کارگاههـای   بـه صـورت   ارزیابی نتایج جلسات معموالً  .لهای زباله نتایجی را بدست دادسط

نتـایج را   ،به طور کلی ارزیابی جلسات .انجام می گرفت نوسط نه نفر از اعضای شرکت پرودیپاخاصی ت
مهم ترین  .در آینده ارائه می داد اجراو مطابق این آنالیزها پیشنهادهایی را جهت  تجزیه و تحلیل کرده

  :نکاتی که از این بحثها ناشی شدند عبارت بودند از
  

  :موجود وضع بررسی
شمگیری افزایش یافته که این امـر ناشـی از   به طور چسال گذشته  5در طول  مواد زائدتولید  •

 2     بـه  خانوارها روزانه نزدیک .و بسته بندیهای زیاد کاالهای مصرفی بوده است نبوهمصرف ا
این میـزان تولیـد مطـابق بـا      .آلی استزباله تولید می کنند که بیشتر آن به صورت کیلو گرم 

   .متفاوت است) تعداد جشنهایجات و با توجه به میزان دسترسی به میوه و سبز(تغییر فصول
بار زباله های خانگی را دفع می  6در طول روز کنونی، زنان خانه دار یا خدمتکاران  شرایطدر   •

در محیط ریخته می شوند که این امر نیز ناشی از فقدان یا  زباله ها مستقیماً و به کرات .کنند
، پرشدن سطلها توسط زبالـه یـا   )م درآمدعموماً در نواحی ک(کمبود سطلهای زباله کنار خیابان

  .می باشد) عموماً در نواحی پردرآمد(و از نظر اجتماعی ناامن بودنآنها دور بودن 
با ارزش به طور مداوم از خانوارها می خواهند که زباله های ) خریداران سیار زباله(دستفروشان  •

زبالـه هـای       با توجه به نوع آنها ، برای اینکه )مانند پالستیک، کاغذ و فلز(خود را جمع کنند
 .مقداری پول پرداخت می کننددریافتی 

 .وارد شبکه فاضالب می شوندمقدار زیادی از زباله ها به علت آب گرفتگی در فصل باران،   •
در  )KCC(تمیز کردن شبکه فاضـالب توسـط شـرکت    کهاعتقاد داشتند مشارکت کنندگان   •

ی نبوده و آموزش عمومی جهت جلوگیری از دفع زبالـه  راستای حل این مشکل به تنهایی کاف
  .در معابر باید افزایش یابد

) KCC(سطلهای کنار خیابان توسط کامیونهای شرکت زمانی نیز، جمع آوری زباله ازاز نظر   •
  .دارای هیچ نظم خاصی نیست

و فقر  انمسائل زنروی لنا وجود دارند که بیشتر آنها بر خدر شهر  CBOو  NGO 19تعداد   •
و  یـک شـرکت بـر مـدیریت مـواد زائـد      و تنها  تأکید می کنند،آب و بهداشت  زمینهدر بویژه 

 .تأکید کرده استبهداشت محیط 
بیشـتر   .خصوصی بزرگ نیز در ارتباط با سطلهای زباله در شهر کلنـا وجـود دارد   شرکتیک   •

نسـبتاً  در آن که هزینه هـای انـرژی   (جهت بازیافت به شهر داکا انتقال داده می شوندزباله ها 
  .لنا وجود نداردخ، و این در حالیست که هیچ سیستم کامپوستی در شهر )ارزان است

 



  )10SWM(مواد زائددید جامعه نسبت به گروههای متولی سیستم مدیریت  -
 و دفـع زبالـه  ازمانهای متـولی امـر جمـع آوری    به عنوان یکی از مهم تـرین سـ  ) KCC(شرکت     

کـه حـق    بر ایـن باورنـد  به عنوان پرداخت کنندگان مالیات،  مشارکت کنندگان .شناخته شده است
 گـروه  .مناسـبی دریافـت نماینـد   د از این شرکت تقاضـای خـدمات کـرده و در مقابـل خـدمات      دارن

جمـع  که در ارتباط بـا  ) یساباسات(محلی NGOیک از طریق ) 11LGED(محلی مهندسی مدیریت
 .حمایــت مــی کــرد )KCC(فعالیتهــای مــوثری را انجــام داده بــود، از شــرکت ،آوری و دفــع زبالــه

بوده و توجه کمی اما اغلب دارای طرز فکری سود جویانه  ،پیمانکاران شهری نیز افراد با نفوذی بودند
نیز دارای نفـوذ زیـادی    سطل زباله سازندۀمغازه های خریدار زباله و کارخانه های  .به جامعه داشتند

  ).1شماره  چارت(امعه داشتندج زباله هر دو شرایطی شبیه جمع کنندگاندستفروشان و  .دبودن
  
  
  
  

  
  اندرکاران پروژه همراه با میزان نفوذ و دخالت آنهادست، )1(شمارۀ  شکل

  
  :شهری مواد زائد ه نسبت به مسائل موجود در مدیریتدید جامع     

  

  :به شرح زیر می باشند هشد مواد زائد مشخصمدیریت دفع سیستم کنونی مهم ترین مشکالتی که در      
هـیچ نـوع آگـاهی در    (در سطح خانواده هـا دفع زباله و بهداشت محیط ارتباط با فقدان آگاهی در  •

  .)سطح جامعه وجود نداشت
سطلها توسـط سـگها،   های پخش زباله . کنار خیابانسطلهای زباله شکستگی ناکافی بودن و اغلب  •

 ...گربه ها و 
  .خیابانها می شودسطح که باعث انسداد و طغیان این شبکه در دفع زباله ها در سیستم فاضالب   •
  .ناکافی بودن سرویسهای بهداشتی در مکانهای عمومی •

                                                 
١٠- Solid Waste Management  
١١- Local Government Engineering Department  



 آنچنـان کـه بایـد تمیـز         ، کـه اغلـب مکانهـای تجـاری را     )KCC(شرکت میزان مسئولیت پذیری •
 .ردنمی ک

 .خود را چند برابر کرد اختصاصیزمین  حرفه دفع زباله، موجودی با استفاده از) KCC(شرکت  •
فقدان آگاهی  -1 :اولویت بندی شدند شاملکه توسط مشارکت کنندگان  اساسیسه مشکل در نهایت 
  .ندبود، کنار خیابان ناکافی بودن تعداد سطلهای زبالۀ -3 طغیان فاضالب مسدود شده -2در جامعه 

  
  :)KCC(لناخ، از نگاه موسسه شهر مواد زائدسیستم مدیریت مشکالت موجود در 

  

  :مسائل اساسی سیستم موجود را در موارد زیر دانسته است ،مطابق با عملکردش) KCC(شرکت     
  ).مانند دفع زباله در سیستم فاضالب(فقدان آگاهی عمومی •
 ).سطلها نمی ریزندر مردم زباله ها را د(فقدان همکاری در سطح جامعه •
 ).ناکافی دولت های توسط مردم، سرمایه یاتعدم پرداخت مال(فقدان سرمایه گذاری  •
 .قوانین ناکافی  •
فاضالب در سیستم مستقیماً  زباله ها رادر بعضی بخشها مردم ( فقدان بهداشت مناسب در محیط  •

 ).دمی ریزن
 .روزانه زباله ها می شود عدم دفعکه باعث  الزم فقدان نیروی انسانی و تجهیزات  •
  .آنها و عدم احساس امنیت شغلی KCCنظارت ضعیف کارکنان   •
 
  :تمایل جامعه به مشارکت و همکاریهای مالی 

  

جمع آوری منظم خدمات جمع آوری اولیه، ، مواد زائدخواستار مدیریت کارآمد  مشارکت کنندگان •
تـا   5بین آنها مایل بودند که ماهانه  .بودندو الیروبی منظم سیستم فاضالب  های زبالهسطل زباله از

  .رای جمع آوری زباله در طول روز پرداخت کنندرا ب ،)واحد پول بنگالدش(تاکا 10
مشارکت کنندگان تمایل زیادی داشتند که در برنامه های آگـاه سـازی سـریع جامعـه و تشـویق        •

 .الگوهای رفتاری، شرکت کنندخانوارها به تغییر 
  
 

  :پیشنهادات

  

   :عبارتند از PUAروش حاصل از پیشنهادات مبتنی بر نتایج      
فـق بـا نظـرات    از روشهای مواسعی شود که شده و  آوری بار جمع خانگی باید روزانه دو های زباله •

   .استفاده شود) محلی بعد از مشاوره های(اهالی
 .دفع زباله ها به داخل سیستم فاضالب باید متوقف شود •
 مطابق با افزایش میزان تولیـد ع زباله باید قوانینی وضع شده که این قوانین جهت جمع آوری و دف •

  .متغیر باشد ،و تفاوتهای فصلی زباله
 .محلی مورد بحث قرار گیرد کمیته های باید درمردم، وط به افزایش آگاهی فعالیتهای مرب •
، )ند کارهای دفع زبالـه مان(روش مورد استفاده برنامه ریزی در راستای اجرای فعالیتهای مربوط به  •

 .بین جوامع مختلف و در نواحی متفاوت باید متغیر باشد



 .تضمین شده باشدجمع آوری، باید ثانویه  زباله از مکان اولیه به نقاطدفع منظم فرآیند  •
 .جمع آوری و دفع زباله همکاری نمایندفرآیند باید در  سازمانهای غیر دولتی •
، بایـد نهادینـه   )عموماً با تالش خانواده هـا (فکیک زباله در مبدأافزایش کارایی سطلهای اشغال و ت •

 .شود
پاداش که از طرف خانوار ها حمایـت   باید از طریق یک سیستم مبتنی بر) KCC(کارکنان شرکت •

  .ندتحریک و تشویق شوشود، می 
 .توسط خانوارها، ترویج گرددزباله اولیه  جمع آوریپرداخت هزینه  •
 .ندسیس شوتأ نترل منظم این سیستمجهت ککمیته های محلی  •

  
  :طرح اجرایی

  

ن کـرده  شهری را روش مواد زائدمدیریت در جنبه های مثبت و منفی سیستم موجود  PUAروش      
بـه   ،این راه حلها جهت تدارک یک پروژۀ مـوثر و کارآمـد   .است ارائه داده و راه حلهایی برای بهبود آن

پیشـنهادهای  مربوطه مورد توجه قرار گرفتند، که در نهایت نیـز  زی صورت کلیدی در فرآیند برنامه ری
  :، که عبارت بودند ازهتوجهی از طرح نهائی را تشکیل دادبخش قابل  PUA روش
نواحی شهری نمونه انتخاب شده بودند برای اجرای پروژه آزمایشی مورد به عنوان شش بخشی که  •

   .استفاده قرار گرفتند
آگـاهی و   دیریت ضعیف زبالـه، اقـدام بـه افـزایش    اهالی در مرفتاری  یها تدر راستای بهبود عاد •

 .زنان خانه دار و خدمتکاران شد انگیزه در
یـک ظـرف یـا کیـف      درون) داخل خانـه (خانوارها تشویق شدند تا زباله های خود را در طول روز  •

 .شش بار در روز آن را دفع کنندپالستیکی بریزند، به جای اینکه 
 ،که در مرحله دوم(بار در روز 2از یک سیستم جمع آوری به صورت  ،ع آوری زبالهدر راستای جم  •

استفاده شد، تا از این طریق هزینه های مصـرفی کارآمـد   ) انده های زباله بودههدف کاهش به جام
  .تر شوند

این  .سیس شدندتأ کمیته های محلی مدیریت زباله در راستای کنترل و نظارت بر فعالیتهای پروژه •
 نشرکت پرودیپافعالیتهای  مرحله بندیرا بعد از طرحهای دفع زباله  مسئولیت مدیریت کمیته ها

   .و شروع پروژه، برعهده داشتند



  

  
  سیستم ایده آل دفع پسماند  یک نمونه از انتظارات جامعه از یک .)2(شمارۀ شکل

  
  

  :گیری مترجماننتیجه
ریزی با مردم نه برنامه«مدیران شهری دنیا، پیروی از جمله ریزان و امروزه شعار بسیاری از برنامه     

- است، که به تبع آن دنبال روشهای مختلف جذب مشارکت مردم در برنامه »ریزی برای مردمبرنامه
خوشبختانه در ایران نیز از سوی مراجع . باشندریزی شهری و تفویض برخی امور به مردم می

های مشارکت مردم و تفویض قدرت در امور مرتبط، شیوهها و سازمانهای گیری، بخشتصمیم
های توسعه حال و آینده کشور مورد توجه قرار گرفته است و نقش نظارتی اجرایی، تا حدی در برنامه

تر گردیده است، که البته خود مستلزم گذر از فرآیند زمانی و دولت در امور و چابکی دولت ملحوظ
  .ای مشارکتی در ایران استهتر شیوهتبیین جایگاه واقعی

دهد که با های شهری میگیران عرصهریزان، مدیران و تصمیماین اجازه را به برنامه PUAروش 
گیریها جا دهند، بطوریکه ها و تصمیمریزیتری، شهروندان را در برنامهتر و ملموسهای واقعیشیوه

باشد، زیرا شهروندان در ابعاد و میافتد محصولی است که خواست خود شهروندان آنچه اتفاق می
- ارائه می... های مختلف، اظهارات خود را به طرق مختلف مصاحبه، پرسشنامه، ترسیم نقشه و عرصه

  . استریزی با مردم نمایند، که بستر مناسبی برای پیشبرد روشهای مشارکتی و بویژه برنامه
کنند و شارکتی احساس راحتی میبا روشهای م مردمدر ترجمه حاضر، مالحظه شد که چگونه 

عینی و ملموس، نمایند، آنچه مهم است واقعیتهای مطرح می های مختلفشیوهاظهارات خود را به 
فضایی محیط زندگی شهروندان است،  -ذهنی شهروندان است که نتیجه یا محصول شرایط مکانی

مدیریت مواد زائد ط با فرآیند آن به صورت موردی با تاکید بر مسائل مرتب  PUAکه به روش 
با توجه به قابلیت و کارایی این روش، در سایر مسائل و موضوعات . تشریح و تبیین گردید شهری

  .توان از این روش بهره بردشهری نیز می



  
  :مأخذ

  جنوب آسیا -12برنامه بهداشت و آب
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  :تشکر و قدر دانی
ایفـا  نقشـی مهمـی کـه در ایـن کـار       به خاطر ،13و مخصوصاً آقای جنی آپلتون) WEDC(تشکر ویژه برای 

  .کردند
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