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تـالش هندوسـتان در جهت نیل به توسـعۀ یکپارچـه، فراگیر 
و پایدار در شـهرها، در کنار پویایی توسـعۀ اقتصادی و درصد 
بـاالی جمعیـت شـهری آن، در سـال های اخیـر موجب جلب 
توجه دولتمردان و سـازمان های مختلف به بررسـي و کنکاش 
دربـارۀ نمونه   هـاي موفـق در پهنـۀ سـرزمین و به کارگیـري 
آن هـا در مقیـاس محلـي به منظـور دسـتیابی به نتایـج بهتر 
در مسـیر بهبـود محیـط زندگـي مـردم شـده اسـت. اهمیـت 
مقولـۀ زیرسـاخت ها و تکنولوژی هـای پایدار زیسـت محیطی 
سـبب شـد تـا مؤسسـۀ مسـکن و توسـعۀ شـهری در قالـب 
جایـزه ای بـه تقدیـر و درس آمـوزی از تجـارب متمرکـز  بـر 
اسـتفاده از تکنولوژي هاي دوستدار طبیعت در مناطق حساس 
بپـردازد. طرح هـای نام نویسـی شـدۀ متعلـق به سـازمان   هاي 
دولتـي و نیمـه دولتي، آژانس هاي چنــد جانبه )سـازمان ملل، 

نهادهـاي محلـي،  و  ...(، شـهرداري ها  و  بانــک  جــهاني 
اجتماع محـور، بخـش  سـازمان     هاي غیر دولتي، سـازمان هاي 
خصوصي، مؤسسات تحقیقاتي و علمي، و مؤسسات خصوصي 
و همگانـي مي بایسـت در سـه تا پنج سـال گذشـته بـه اتمام 
رسـیده  باشـند. جایـزۀ هودکـو با هـدف ترویـج توسـعۀ پایدار 
بـراي ارتقـاي سـطح کیفیت زندگـي، به کشـف فرصت هاي 
موجـود در بخش هـاي مختلف در موضوع پایـداري مي پردازد 
کـه بـه نوبۀ خـود کمک شـایاني بـه پشـتیباني از مؤلفه هاي 
اجتماعـي خواهـد کـرد. هودکـو از تخصـص و تجاربـي کـه 
در سـالیان متمـادي بـه دسـت آورده اسـت بـه  عنـوان اهرم 
اسـتفاده مي کنـد. راهبـرد بخـش فنـاوري اطالعـات هودکو 
یافتـن راه حل هاي صحیح براي دسـتیابي به اهداف اقتصادي 
از جملـه راه انـدازي یک صنعت یـا ایجاد یک نوآوري اسـت. 

معرفی رویدادهای مشابه در موضوع سکونتگاه های غیررسمی
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هودکـو آماده اسـت تـا بـا پشـتیباني از تأمین نیـاز روزافزون 
بـه مسـکن و زیرسـاخت ها در سـال هاي اخیـر، نقـش قابـل 
 توجهـي در ناحیـه بپذیـرد. همچنیـن متعهـد مي شـود نقـش 
اجتماعـي خـود در جهـت تأمیـن نیازهـاي اقشـارکم درآمد را 

به درسـتي ایفـا کند. 
اهداف این جایزه را می توان چنین برشمرد:

فراهـم آوردن منابـع مالي درازمدت براي سـاخت مسـکن و   
رسیدن به اهداف تأمین مسکن و برنامه هاي توسعۀ شهري 

در کشور
تأمیـن منابـع مالي و بر عهده گرفتن اجرای تمام یا بخشـي   

از برنامه هاي سـاخت شـهرهاي جدید یـا اقماري
ضمانت اوراق قرضۀ صادر شـده در بخش مسـکن دولتي یا   
توسـعۀ شـهري و هیئت امنا، خصوصاً در جهت تأمین منابع 

مالي مسـکن و برنامه هاي توسـعۀ شهري
تأمین منابع مالي و به عهده گرفتن مسئولیت تنظیم اقدامات   

صنعتي در حوزۀ مصالح ساختماني

توزیع اعتبارات جمع آوري شـده از سـوی دولت و سایر منابع   
تأمین مالـي در ادوار مختلف 

ارائۀ خدمات مشاوره اي براي پروژه هاي طراحي و برنامه ریزي   
مرتبط با مسکن و برنامه هاي توسعۀ شهري در هند 

بـر عهده  گرفتـن اقدامات مربوط به صندوق سـرمایه گذاري   
در بخش مسـکن و بخش هاي توسـعۀ شـهري، و تسهیل 
فراینـد به کارگیري نوآوري ها در این بخش  و سـرمایه گذاري 

مشـترک در صندوق هاي سـرمایه گذاري
تنظیـم سـرمایۀ مشـترک هودکـو بـه منظـور توسـعۀ   
مسـکن و برنامه هاي توسـعۀ شـهري و سـرمایه گذاري 
مشـترک درصندوق  هـاي  سرمایــــه گذاري در جهـت 

پیشـبرد اهـداف فوق 
جایـزۀ هودکو موضوعاتی را بـرای تجربه های مختلف در این 
برنامـه مشـخص کرده اسـت تا متولیـان طرح ها، بـا توجه به 
اولویتـی که در اقدام خود داشـته اند، در یک زمینه نام نویسـی 

کنند. این موضوعات کالن و خرد به شـرح زیر هسـتند: 

زیر	مجموعه موضوعات

مدیریت شهري، هم گامی با قوانین جامعۀ مدني، بودجه بندي و تصمیم سازي مشارکتي، منابع و ظرفیت هاي انساني، تمرکززدایي، 
بسیج منابع، اصالحات نهادي، شفافیت و پاسخ گویي، نظارت و ارزیابي و حسابرسي، قرار گیري زنان در نقش هاي رهبري و 

مدیریتي، مشارکت عمومي، دولت الکترونیک، روش هاي نوآورانه براي دریافت انواع گوناگون مالیات
حکمروایي	شهري

مسکن ارزان قیمت، دسترسي به منابع مالي تأمین مسکن، ارتقا و بهبود زاغه ها، به کارگیري مصالح ساختماني  سازگار با محیط 
 زیست، قانون اجارۀ مسکن، دسترسي فقراي شهري به زمین، خدمات براي فقراي شهري، ارائۀ خدمات اولیه توسط شرکت هاي 
کوچک مقیاس، مشارکت خصوصي و عمومي، بهبود طرح هاي ارائۀ خدمات، آموزش و بهداشت، کسب درآمد/ ایجاد شغل، 

آموزش حرفه اي

مسکن،	فقر	شهري	و	
زیرساخت

حمل  و نقل عمومي )مترو(، برنامه ریزي براي کاهش ترافیک، برنامه ریزي حمل  و نقل شهري،   راه حل های مناسب براي تأمین 
پارکینگ حمل		و	نقل	شهري

کاهش آلودگي، شهر سبز، تکنولوژي هاي صوتي سازگار با محیط زیست، ارزیابي جامع، نظارت و کنترل، پایداري اکولوژیکي، 
مدیریت منابع، شاخص هاي پایداري، برداشت و بهره برداري از آب باران، کاهش مصرف برق، تولید انرژي پاک، مصالح و 
تکنولوژي هاي ارزان قیمت براي ساخت ساختمان، استفاده ازفناوري هاي کنش پذیر براي حفاظت از انرژي، ساختمان  سبز و 

شاخص هاي آن

مدیریت	
زیست	محیطي،	

حفاظت	از	انرژي	و	
ساختمان	سبز

مدیریت مواد زاید جامد، مدیریت فاضالب، راه حل هاي کم هزینۀ تخلیۀ فاضالب، راه حل هاي غیر متمرکز تخلیۀ فاضالب، 
راه حل هاي تولید انرژي از زباله، بازیافت زباله، استفاده از تکنولوژي هاي تخلیۀ فاضالب سازگار با محیط  زیست شبکة	تخلیة	فاضالب

برنامه ریزي شهري پایدار و فراگیر، طراحي شهري، برنامه ریزي منطقه اي، نوسازي شهري، حفاظت از ساختمان هاي تاریخي و 
مقاوم سازي آن ها، تجدید حیات بافت هاي دروني شهر

طراحي		شهري،	
برنامه	ریزي	منطقه	اي	و	

بازسازي		شهري

کاهش آسیب پذیري، اطالع رساني به شهروندان در برابر سوانح، برنامه ریزي پیشگیرانه و استفاده از سیستم هاي هشدار دهنده، 
کاهش خطر و بالیا، توانمند سازي و بازسازي پس از سانحه، ارزیابي خطر و منطقه بندي

آمادگي	در	برابر	سوانح،	
کاهش	و	توان	بخشي
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معیارهـاي ارزیابـي اقدامـات به منظـور انتخاب بهتریـن تجربه 
در رویـداد هودکـو عبارت انـد از:

۱.	تأثیرات	پروژه
بهتریـن تجربـه باید تأثیرات مثبت و ملموسـي بر بهبود شـرایط 
زندگـي مـردم به خصـوص در مناطـق فقیـر و محـروم داشـته 

باشـد. ایـن تأثیـر بـا  معیارهـاي زیر انـدازه گرفته مي شـود:

1 .1. توسعة سرپناه، زیرساخت و جامعة پایدار
افزایش دسترسي به آب سالم و بهداشت  

سـاخت مسـکن و ایجاد خدمات و زیرسـاخت هاي در محدودۀ   
استطاعت

دسترسي به زمین، امنیت تملک و امنیت مالي  
  تصمیم گیري بر اساس مشارکت جامعۀ محلي

توسعۀ درون زاي شــهر و سکونت گاه با تأکید بر نوسازي، احیا   
و توانمندسازي

استفاده از مصالح ساختماني و تکنولوژي ساخت امن و سالم  

1 .2. توسعة پایدار شهري و منطقه اي
  ایجاد شغل و ریشه کن کردن فقر

  کاهش آلودگي ها و بهبود شرایط محیط  زیستي
  بهبـود روش هـای جمـع آوري زبالـه و دفـع فاضـالب و ایجاد 

شـبکۀ بازیافت
  تولید و استفادۀ کارآمد از انرژي

  حفاظت از سایت هاي مهم تاریخي و فرهنگي
  اجراي یکپارچه

  تعریف راهبرد هاي جامع توسعۀ شهري
  بهبود دسترسي به حمل  و نقل عمومي و شبکه هاي ارتباطي

1 .3. مدیریت کارآمد، پاسـخ گـو و شـفاف سکونتگاه ها
تعــریف مراحــل اداري کارآمــــــد، اسـتفاده از نظام  هـاي   

مدیریـت یکپارچـه، دولـت الکترونیـک
برابري جنسیتي و رعایت مساوات در تصمیم سازي  

کاهش و پیشگیري از وقوع بحــران، پیشگیري و بازسازي  
ادغام و شمولیت اجتماعي و کاهش محرومیت هاي اجتماعي  

رهبري مؤثر جامعه و تغییر سیاست هاي عمومي  
ارتقاي پاسخ گویي و شفافیت  

ارتقاي برابري اجتماعي  
بهبود روابط میان  سازمـاني و هماهنگي بین آن ها  

بهبود حمل  و نقل  امن و تعریف دسترسي پیاده محور  

2.	مشارکت
بهترین تجربه  باید بر اساس همکاري  و مشارکت باشد.

3.	پایداري
بهتریـن تجربـه  بایـد تکرارپذیـر باشـد و تغییراتـي سـازنده در 

حداقـل یکـي از مـوارد زیـر ایجـاد کنـد:

3 .1. چارچوب قانوني و ضوابط
نـــهادي و فرایــندهاي تصمیم گیري  3 .2. چارچــوب هاي 
منجر به شفافیت نقش ها و مسئولیت هاي کنش گران مختلف 
در مقیاس هاي دولت مرکزي و محلي  و سازمان هاي اجتماعي

3 .3. نظام مدیریت کارآمد، شفاف، پاسخ گو و منجر به استفادة 
کارآمد از منابع انساني، مالي و طبیعي 

3 .4. سیاست هاي اجتماعي یا بخشي در سطح ملي یا سطوح 
پایین تر و دارای پتانسیل تکرار در سایر موقعیت ها 

4.	سایر	معیارها
کمیتـۀ فنـي و هیئـت داوري بـراي مشـخص کردن بهتریـن 
پـروژه از میـان پروژه هـاي برتـر معیارهـاي زیـر را پیشـنهاد 

کـرده اسـت: 

4 .1. توانمندسازي اجتماع محور
توانمندسازي مــردم، واحدهاي همســـایگي و جوامع محلي  

پذیرش و پاسخ گویي به تنوع فرهنگي و اجتماعي  
تناسب با شرایط محلي و سطوح توسعه  

4 .2. برابري جنسیتي و ادغام اجتماعي
کاربسـت نوآوري هایـي در خصـوص تنوع فرهنگـي و ترویج   

برابـري اجتماعي

4 .3. نوآوري در بافت محلي
چگونگی استفادۀ دیگران از این نوآوري   

وسـایل مـورد اسـتفاده در انتقال دانـش، تجـارب و درس هاي   
پروژه 
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برنامة جایزة گوان امبکـي

گردآوری و ترجمه: گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

جایــزۀ گــوان  امبکــي بــا هــدف ترویــج اقدامــات مربــوط بــه 
ارتقــاي کیفیــت زندگــي مــردم افریقــاي جنوبــي و تشــویق 
کنشــگران بــه عملکــرد نظام منــد و ایجــاد الگوهــاي 
فضایــي مناســب در مقیاس هــاي مختلــف جغرافیایــي، 
ــادي  ــاي اجتماعــي و ناکارآمــدي اقتص کــه از نابرابري ه
جلوگیــري کنــد، راه انــدازی شــده اســت. ایــن جایــزه کــه دو 
بخــش اســتاني و ملــي دارد، بــراي دســتیابي بــه الگو هــاي 
کارآمــد، ویژگي هــا و پتانســیل هاي منحصــر  بــه فــرد 
مناطــق مختلــف شــهري و روســتایي در افریقــاي جنوبــي را 
نیــز در نظــر مي گیــرد. در بخــش رقابت هــاي اســتاني، تنهــا 
پروژه هــاي دســته بندي شــده ذیــل عنــوان ســکونت گاه هاي 
ــدگان هــر دســته از  ــد. تمامــي برن اســتاني شــرکت مي کنن
ــرکت  ــي ش ــش مل ــد در بخ ــتاني مي توانن ــای اس رقابت ه

کننــد. در نهایــت، ۵ تجربــه در ســطح اســتاني و ۵ تجربــه در 
ســطح ملــي بــه  عنــوان تجربیــات برتــر انتخــاب مي شــوند.

دسته	بندي	اقدامات	در	بخش	رقابت	های	  
استاني

بهترین پروژۀ مسکن روستایي  
معتبرترین شهرداري  

بهترین پروژۀ سامان دهي سکونت گاه غیر رسمي  
بهترین واحدهاي مسکوني  
بهترین واحدهاي سازماني  
بهترین مسکن اجتماعي  

بهترین پروژۀ خانه سازي مردم  
بهترین پروژۀ تأمین منابع مالي پیوندي  

نام	التیننام	رویداد
نهاد	
برگزار-
کننده

سال	همکاران
دورهآغاز

تعداد	
رویداد-	

هاي	برگزار	
شده	
تا	سال	
20۱6

مکان	
دبیرخانة	
رویداد

معیارهاي	
نوع	جایزهداوري

جایزةگوان 
امبکي

 GOVAN
 MBEKI
AWARDS

دپارتمان 
اسکان بشر در 
افریقاي جنوبي

دولت 
افریقاي 
جنوبي

شهر 5 دورهساالنه2012
پرتوریا، 
ایالت 

گائوتنگ، 
افریقاي 
جنوبي

به تفصیل 
در متن به 
معیارهاي 
ارزیابي 

اشاره شده 
است

تقدیرنامه و 
گواهینامه

در دو سطح ملي 
و استاني
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بهترین پیمانکار زنان  
بهترین پیمانکار جوانان  

بهترین پیمانکاران پروژه اي در بازار غیر یارانه اي  
پروژه هاي تسهیل گر  

دسته	بندي	اقدامات	در	بخش	رقابت	ملي  
بهترین سازمان استاني در خصوص نحوۀ عملکرد   

بهترین شهرداري کالن شهرها  
انتخــاب تجربه هــاي برتــر بــر مبنــاي مجموعــه اي از معیارها 
ــاي  ــي از معیاره ــه صــورت ترکیب ــه ب ــرد ک صــورت مي گی

کّمــي و کیفــي اســت. 

معیارهاي	انتخاب	تجــربة	بــرتـر	از	  
روستایي مسکن	 پروژه	هاي	 میان	

۱.	برنامة	مسکن	براي	ساکنان	مزارع

1 .1. تعداد واحد هاي تکمیل   شده )فاصلة میان تعداد واحد هاي 
تحقق  یافته و تعداد واحدهاي هدف(

1 .2. تعداد خانوارهاي دریافت کنندة کمــک )فاصلة میان تعداد 
خانوارهاي کمک شده و تعداد خانوارهاي هدف(

1 .3. تعداد خانه هاي تعمیر  شده و بهبود  یافته  و تعداد شغل هاي 
ایجاد شده )فاصلة میان میزان تحقق  یافته و میزان هدف(

2.	مسکن	روستایـي

2 .1. تعداد واحدهاي تکمیل  شده )فاصلة میان تعداد واحد هاي 
تحقق  یافته  و تعداد واحدهاي هدف(

2 .2. مقادیر پرداخت شده براي واحدهاي مسکوني تکمیل شده 
)فاصلة میان تعداد خانوارهاي کمک شده و تعداد خانوارهاي 

هدف(
2 .3. تعداد ذي نفعان )فاصلة میان تعداد ذي نفعان در نظر گرفته 

شده و ذي نفعان هدف(
2 .4. تعداد واحدهاي در حال اجرا

2 .5. خدمات پایة ایجاد شده در پروژه )لوله کشي آب، خدمات 
بهداشتی، برق رساني، جاده کشي و...(

2 .6. امکانات اجتماعي ـ اقتصادي در نظر گرفته شده در پروژه 

معیــارهاي	انتخاب	تجــربة	بــرتــر	  
ســامان	دهــي	 پـروژه	هاي	 میان	 از	

غیر	رسمـي سـکونتـگاه	هاي	
ارائة شرح مختصر و پیش زمینة تاریخي پروژه هاي بهبود   .1
شرایط محیطي سکونت گاه هاي غیر رسمي شامل تعداد خانوار و 

بودجة تخصیص یافته
2. تعریف پروژه هاي دوباره سازي تدریجي ساختمان ها یا ایجاد 

فضاي سبز به جاي ساختمان ها 
3. وضعیت امنیت تصرف ساکنان

4. تعریف پروژه هاي زیرساختي در سکونت گاه هاي غیر رسمي 
5. سازوکار مشارکت عمومي در پروژه 

جهت  در  گرفته  صورت  اجتماعي  ـ  اقتصادی  اقدامات   .6
جامعه  توانمندسازي 

7. انطباق پروژه با اصول ادغام، پایداري و انسجام اجتماعي 
8. میزان افزایش تراکم جامعه در پروژه و مقدار استاندارد تراکم 

در هر واحد 

معیــارهاي	انتخاب	تجربة	بـرتر	از	میان	  
پروژه	هاي	واحد	مسکوني

اقدامات صورت گرفته )مقاوم سازی، تخریب، نوسازی،  1. نوع 
اراضی سبز، توسعة مجدد، نگه داری( حفاظت، توسعة درون زا، 

2. هزینة کل پرداخت  شده براي مسکن جامعه )فاصلة میان 
هزینه هاي پرداخت  شده و بودجة هدف(

3. تعداد واحدهاي سکونت ساخته  شده )فاصلة میان تعداد 
تعداد واحدهاي هدف( واحد هاي تحقق  یافته و 

تعداد  میان  )فاصلة  واگذار  شده  واحدهاي سکونت  تعداد   .4
واحدهاي هدف( تعداد  و  تحقــــق  یافته  واحد هاي 

5. درصد واحدهاي اجاره رفته
6. میزان ایجاد شغل )تعداد کل قراردادهاي منعقد شده به 

زنان، مردان، جوانان و معلوالن( تفکیک 
)EPWP 7. تعداد کل شغل هاي پایدار ایجاد شده )بر اساس اصول

8. نوآوري هاي صورت  گرفته

از	 برتر	 تجــربة	 انتخاب	 معیــارهاي	  
سازماني مسکن	 پروژه	هاي	 میان	

1. تعداد خانه هاي سازماني در حال ساخت
2. مقدار یارانة پرداخت  شده براي هر مسکن

3. تعداد واحدهاي ثبت نام شده
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4. تعداد واحدهاي مسکوني تکمیل  شده
5. تعداد پیمـــــانکاران )فاصـلة میان میزان تحقق  یافته و 

تعداد هدف(
6. تعداد شغل هاي ایجاد شده

7. تعداد شغل هاي پایدار ایجاد شده )بر اساس اصول EPWP( به 
تفکیک زنان، مردان، جوانان و معلوالن
8. میزان شبکة دسترسي ساخته  شده 

9. درصد خانه هاي اجاره  رفته
10. نوآوري هاي صورت گرفته

از	 برتر	 تجــربة	 انتخاب	 معیــارهاي	  
اجتماعي مسکن	 پروژه	هاي	 میان	

1. تعداد واحدهاي مسکن اجتماعي ساخته شده
2. میزان  یارانة  پرداخت   شده براي  هر مسکن اجتماعي

3. درصد خانه هاي اجاره  رفته
4. تناسب بین اجاره و قیمت

5. تنوع ابعاد و مساحت  در واحدهای ساخته شده 
6. ایجاد زیرساخت هایي در محل پروژه در طي اجرای آن  

7. تناسب موقعیتي پروژه 
8. تعداد کل قراردادهاي منعقد  شده

)EPWP 9. تعداد کل شغل هاي پایدار ایجاد شده )بر اساس اصول

	معیــارهاي	انتخاب	تجــربة	برتر	از	میان	
پروژه	هاي	فرایند	خانه	سازي	مردم	

1. دالیل تقسیم بندی ذیل پــروژه هاي فراینـــد خانه سازي 
2. مزایا )سودهای( اجرا 

3. پروژه هاي اجرا شدة دیگر غیر از مسکن در امتداد پروژه )در 
زمینة تغذیه و صرفه جویي و نظایر آن(

4. تعداد خانوارهاي بهره مند شده )فاصلة میان تعداد خانوارهای 
بهره مند شده و تعداد خانوارهای هدف(

5. میزان مشارکت اجتماعي در اجرای پروژه
6.کانال هاي ارتباط جمعي ایجاد شده با اجراي پروژه 

7. ظرفیت سازي ها و ابتکارات لحاظ شده در طي پروژه 
و  بودجه  )میزان  پروژه  به  یافته  بودجة تخصیص  میزان   .8

هزینه ها(

از	 برتر	 تجــربة	 انتخاب	 معیــارهاي	  

میان	پروژه	هاي	روش	هاي	تأمین	مالي	
یارانه با	 هم	پیوند	

1. میزان بودجــة تخصیص یافته به پروژه
2. تعداد برنامه های مربوط به روش  هاي مالي مرتبط با یارانة 

فردي
تعداد  میـان  )فاصـــلة  یـــارانه هاي  مصـــوب  تعداد   .3

هدف( واحــدهاي  تعداد  و  واحــدهاي  تحقق  یافته 

معیارهاي	انتخاب	تجــربة	برتر	از	میان	  
پروژه	هاي	مرتبط	با	زنان

یا بیشتر  1. میزان مشارکت در مالکیت و سهام )51 درصد 
مالکیت و سهام مختص زنان باشد(

2. میزان مشارکت در تصمیم سازي )51 درصد یا بیشتر مدیریت 
اجرایي در اختیار زنان باشد(

3. تعداد کل زناِن در استخدام سازمان  نسبت به تعداد کل افراد 
استخدام شده در سازمان 

4. تعداد خانه های تکمیل شده در سه سال گذشته
5. ارزش مالي کل این خانه ها

6. میزان رضایت مندي از بودجه
7. چگونگی اصاح خانه هاي ساخته  شده

8. مهارت هاي موجود در سازمان
9. فهرست پروژه هاي اجرا شده در سه سال گذشته و ارزش 

مالي آن ها

از	 برتر	 تجــربة	 انتخاب	 معیــارهاي	  
جوانان با	 مرتبط	 پروژه	هاي	 میان	

یا بیشتر  1. میزان مشارکت در مالکیت و سهام )51 درصد 
مالکیت و سهام مختص جوانان باشد(

2. میزان مشارکت در تصمیم سازي )51 درصد یا بیشتر مدیریت 
اجرایي در اختیار جوانان باشد(

3. تعداد کل جواناِن در استخدام سازمان نسبت به تعداد کل افراد 
استخدام شده در سازمان 

4. تعداد خانه های تکمیل شده در سه سال گذشته 
5. ارزش مالي کل این خانه ها 

6. میزان رضایت مندي از بودجه
7. چگونگی اصاح خانه هاي ساخته  شده
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8. مهارت هاي موجود در سازمان
9. فهرست پروژه هاي انجام شده در سه سال گذشته و ارزش 

مالي آن ها

برتر	 تجــربة	 انتخاب	 معیــارهاي	  
بازار	 در	 پیمانکاري	 پروژه	هاي	 میان	 از	

غیر	رایانه	اي
1. تعداد خانه هاي تکمیل شده در سه سال گذشته 

2. ارزش مالي پروژه ها 
از پیمانکار در  3. تعداد مطالبات )شکایات( مشروع ثبت شده 

شوراي ملی ساختمان سازي 
4. تعداد درخواست های ثبت شدة پیمانکار در سه سال گذشته

با استانداردهاي شوراي ملی  5. تعداد مسائل حل شدة مغایر 
از جانب پیمانکار در سه سال گذشته ساختمان سازي 

از	 برتر	 تجــربة	 انتخاب	 معیــارهاي	  
تسهیل	گری پروژه	هاي	 میان	

1. بیان اهداف پروژه و چگونگي تأمین آن ها 
2. ارائة مدارک دال بر امنیت مالکیت زمین ها و تراکم در نظر 

گرفته شده براي زمین ها در جهت کارآمد  شدن پروژه 
3. در نظر  گرفتن کلیة ظرفیت هاي زیست محیطي

4. تناسب میان ظرفیت زیرساخت ها و خدمات با حداقل جمعیت 
2 هزار نفر ساکن

5. ارائة جزئیات خدمات تعریف  شده
6. تعداد کل خانه هاي تکمیل  شده

7. امکانات اجتماعي تعریف  شده تاکنون
8. ارائة جزئیات چگونگي در نظر  گرفتن افراد دارای درآمدهاي 

مختلف در پروژه
ایجاد  به  پروژه  کمک  چگونگی  بر  مبني  مدارکي  ارائه   .9

محلي  اقتصاد  بهبود  و  شغلي  فرصت هاي 
10. نوآوري هاي تکنولوژیکي

تجربه برتر جایزه گوان امبکی در زمینه مسکن اجتماعیمنبع: آرشیو خانه محله عرفان شهر گرگان

emapheleni تقدیر از کنشگران اثرگذار در بهسازی سکونتگاه غیر رسمی در

مراسم اعطای جوایز رویداد گوان امبکی

تصاویــر حاضــر، برخــی از برنــدگان ایــن جایــزه در دوره های 
مختلــف را نشــان می دهنــد.
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پایگاه اطاعاتي بهترین تجارب مدیریت تحوالت اجتماعي

گردآوری و ترجمه: گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

فقــر و محرومیــت اجتماعــي یکــي از چالش هــاي مهم پیش 
ــکان  ــزارش اس ــاس گ ــي رود. بر اس ــمار م ــه ش ــر ب روي بش
ــه در  ــات وســیعي ک ــود اقدام ــا وج  بشــر در ســال ۱۹۹۷، ب
خصــوص کاهــش فقــر صــورت  گرفتــه  اســت، کمــاکان یک 
ــد.  ــه ســر مي برن ــر شــدید ب   چهــارم جمعیــت جهــان در فق
ــان  ــردم جه ــیاري از م ــي بس ــض اجتماع ــري و تبعی نابراب
را از مشــارکت هاي اقتصــادي، سیاســي و فرهنگــي در 
زندگــي محــروم کــرده  اســت. در حالي کــه فقــر و محرومیت 
اجتماعــي مشــکالت مشــترکي بــراي مســئوالن کشــورهاي 
ــدي  ــه وجــود آورده اســت، طرح هــاي جدی ــي ب ــر و غن فقی
ــا ایــن مشــکالت طرح ریــزي شــده اســت،  بــرای مبــارزه ب
ــن  ــوان »بهتری ــا عن ــا ب ــه از آن ه ــاي شایســته اي ک طرح ه

ــود.  ــاد مي ش ــا« ی تجربه ه

»بهــترین			تجـربه	ها«	چه	تجـربه	هایـي	  
هسـتند؟	

ــع آوري  ــرای جم ــي ب ــگاه اطاعات ــک پای ــاد ی ــر ایج فک
اطالعــات بهتریــن تجربه هــا بــر مبنــاي تمرکــز بــر 
ــد  ــگاه مي توان ــن پای ــت. ای مســتندات تاریخــي شــکل گرف
ــت گذاري  ــرای سیاس ــبي ب ــیار مناس ــتورالعمل هاي بس دس
ــدف از  ــد. ه ــه ده ــد ارائ ــاي جدی ــزي پروژه ه و برنامه ری
تشــکیل پایــگاه اطالعاتــي بهتریــن تجربه هــا ارائــه و ترویج 
ــل  ــراي ح ــدار ب ــی و پای ــق، عمل ــالق، موف ــاي خ راهکار ه
مشــکالت اجتماعــي ناشــي از فقــر و محرومیــت اجتماعــي 

اســت. 
ــي  ــا برنامه های ــدۀ پروژه هــا ی ــن تجربه هــا« دربردارن »بهتری
بــا هــدف ارتقــاي کیفیــت زندگــي مــردم، به خصــوص افــراد 
ــن پروژه هــا و برنامه هــا معمــواًل بر اســاس  ــر، اســت. ای فقی

نهادنام	التین	و	مخففنام	برنامه
سال	همکاران	برگزار	کننده

تعداد	دورهآغاز
مکان	دبیرخانهبرنامه	ها
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همــکاري بیــن مقامــات ملــي و محلــي، ســازمان هاي 
ــع  ــي و جوام ــش خصوص ــي، بخ ــۀ محل ــي و جامع غیر دولت
ــاي  ــب فعالیت ه ــده اند و در قال ــذاري ش ــگاهي پایه گ دانش
متنوعــي در تمــام نقــاط جهــان بــه اجــرا درمي  آینــد. مــوارد 

زیــر از جملــۀ آن هــا اســت:
مقولـۀ مهـم نام مجله اي اسـت که در انگلسـتان منتشـر   
می شـود و فـروش آن بـه افـراد بي خانمـان سـپرده شـد. 
ایـن کار باعـث شـد کـه آن هـا بتواننـد دوباره بخشـي از 
جامعـه شـوند. ایـن مجلـه از ماه نامـه بـه هفته نامـه اي با 
تیـراژ ۳۵0 هـزار نسـخه ارتقـا پیـدا کـرد و راه را بـراي 
روزنامه هـاي خیاباني در سـیزده کشـور اروپایـي، افریقاي 

جنوبـي و اسـترالیا همـوار کرد.
در هندوسـتان، ۴ هـزار زن بانـک »شـري ماهیـال ِسـوا   
سـاهاکاریگ«۱  را جهـت بهبـود اشـتغال زنـان تأسـیس 
کردنـد. ایـن پـروژه به انـدازه اي موفق بود کـه امروز این 
بانـک ۵۱ هـزار سـپرده گذار دارد و ارزش دارایي هـاي آن 

۶.۶ میلیـون دالر امریکا اسـت. 
پـروژۀ »کتابخانـۀ زندگي« بـه منظور آمـوزش خواندن و   
نوشـتن بـه کـودکان فقیـر و مبـارزه بـا نرخ بـاالي ترک 
تحصیـل در مقاطـع ابتدایـي در برزیـل اجـرا شـد. ایـن 
بـا کمـک سـازمان هاي غیر دولتـي فعالیـت  کتابخانـه 
مي کنـد و مراکـز اجتماعـي بـا ارائۀ کتـاب و اطالعات به 
بهبـود عملکـرد آن کمـک مي کننـد. با این ابتـکار عمل، 
بیـش از 20 هـزار کـودک سـاکن در مناطـق فقیر نشـین 

برزیـل با سـواد شـده اند.
ایــن اقدامــات در زمــرۀ بهتریــن تجــارب قــرار گرفته انــد کــه 
قابلیــت تکــرار دارنــد. ایــن ایده هــا بایــد گســترش یابنــد و 
از آن هــا در برنامه هــاي دیگــری هــم اســتفاده شــود. تمــام 
تجربه هــاي منتخــب مربــوط بــه فقــر و محرومیــت اجتماعي 

داراي چهــار ویژگي مشــترک هســتند:

۱. تجربه هــاي موفــق نوآورانــه هســتند. هــر تجربــۀ موفــق 
راهــکاري جدیــد و خالقانــه بــراي حــل مشــکالت مشــترک 

در حیطــۀ فقــر و محرومیــت اجتماعــي ارائــه مي دهــد.
2. تجربه هــاي موفــق تأثیــري مثبــت و ملمــوس بــر شــرایط 
زندگــي، کیفیــت زندگــي و محیــط افــراد، گروه هــا و جوامــع 

دارند.
ــر  ــد و منج ــذاري پایدارن ــق داراي اثرگ ــای موف ۳. تجربه ه
ــي  ــت اجتماع ــر و محرومی ــي فق ــه ریشــه کن  شــدن دائم ب

مي شــوند. 
۴. تجربه هــاي موفــق قابلیــت تکــرار و تعمیم پذیــري دارنــد. 
هــر تجربــۀ موفــق مي توانــد الگویــی بــراي ارائــۀ راهــکار و 

سیاســت گذاري در موقعیت هــاي دیگــر باشــد.

بنابرایــن ضــروري اســت که کارشناســان و مــردم، در انتخاب 
بهتریــن تجربه هــا، اقدامــات صورت گرفتــه را بــر  مبنای ســه 

معیــار اصلــي نــوآوري، موفقیــت و پایــداري ارزیابي کنند. 
اســتفاده از یــک اقــدام بــه  عنــوان الگــو مســتلزم دسترســي 
آســان و ســریع بــه اطالعــات آن اقــدام اســت. از همیــن رو، 
یونســکو ذیــل برنامۀ »مدیریت تحــوالت اجتماعــي«، پایگاه 

اطالعاتــي بهتریــن تجربه هــا را ایجــاد کــرد.

تجـربه	ها	 بهـترین	 اطالعاتـي	 پایگاه	  
؟ چیسـت

ــا  ــط ب ــات مرتب ــه اطالع ــي ب ــهیل دسترس ــور تس ــه منظ ب
ــن  ــاط بی ــه و ایجــاد ارتب ــاي شــکل  گرفت ــن تجربه ه بهتری
ــگاه  ــاد پای ــۀ ایج ــي، برنام ــطح بین الملل ــگران در س کنش
اطالعاتــي بهتریــن تجربه هــا تعریــف شــد. در ایــن پایــگاه 
بهتریــن تجــارب در زمینــۀ سیاســت گذاري و کاهــش فقــر، 
ــت جنســیتي،  ــان و عدال ــي، زن ــت اجتماع کاهــش محرومی
اقتصــادي، مشــارکت  بي خانمانــي و مســکن، توســعۀ 
اجتماعــي، مدیریــت شــهري و پیشــگیري از جــرم گــرد  آوري 

شــده اســت.

مخاطبان	هدف  
یونســکو در نظــر دارد بــه کمــک پایــگاه اطالعاتــي بهتریــن 
تجربه هــا بــه طیــف گســترده اي از مخاطبــان دســت  
ــازمان ها و  ــي س ــگاه تمام ــن پای ــان ای ــد. مخاطب ــدا کن پی
افــرادي هســتند کــه در جهــت کاهــش فقــر و محرومیــت 
ــي،  ــاي محل ــه دولت ه ــد، از جمل ــالش مي کنن ــي ت اجتماع
مؤسســات  ملــي،  مقیــاس  در  دولتــي  ســازمان هاي 
نیمه دولتــي، ســازمان هاي غیر دولتــي، رهبــران مدنــي، 

ــوراها. ــدگان ش ــهرداران و نماین ش
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نحوة	ایجاد	پایـــگاه	اطالعاتي	بهترین	  
تجربه	ها

ــل و  ــه و تحلی ــع آوري، تجزی ــایي، جم ــور شناس ــه منظ ب
ثبــت پروژه هــاي اجــرا  شــده در انجمن هــا، ســازمان ها 
و دولت هــا، برنامــۀ مدیریــت تحــوالت اجتماعــي۱ بــا 
ــکالت  ــور مش ــص در ام ــي متخص ســازمان هاي غیر دولت
شــهري، پروژه هــاي کاهــش فقــر، توســعه و  غیــره همکاري 
مي کنــد و از ایــن ســازمان ها دعــوت بــه عمــل مــي آورد تــا 
دانــش و تجربیــات خــود را در جهــت توســعۀ ایــن پایــگاه 
ــه  ــه گفت ــد. چنان ک ــرار دهن ــه ق ــار برنام ــي در اختی اطالعات
شــد، یکــي از اهــداف اصلــي ایــن پایــگاه اطالعاتــي انتشــار 
اطالعــات مربــوط بــه بهتریــن تجربه هــا در زمینــۀ کاهــش 
فقــر و محرومیــت اجتماعــي بــراي جمع وســیعي از مخاطبان 
ــت  ــۀ مدیری ــه برنام ــب ک ــن ترتی ــه ای ــي اســت. ب بین الملل
تحــوالت اجتماعــي، از طریــق همــکاري بــا دفاتــر مختلــف 
ــي و  ــاي تحقیقات ــف، پروژه ه یونســکو در کشــورهاي مختل
برنامه ریــزي، و ارتبــاط بــا ســازمان هاي غیر دولتــي، بهتریــن 
تجــارب را در اختیــار شــهرداري هاي فعــال در زمینــۀ کاهش 
ــد.  ــرار مي ده ــي ق ــاي اجتماع ــهري و محرومیت ه ــر ش فق
بــا ســاختن بانـــــک اطالعاتـــــي ایمیل، اعضــا از تحوالت 
جدیــد در پایــگاه اطالعاتــي آگاه مي شــوند. ایــن پایــگاه هــر 

ــار به روز رســاني مي شــود.  ســـــه مــاه یــک ب

برنامة	مدیریت	تحوالت	اجتماعي  
برنامــۀ مدیریــت تحــوالت اجتماعــي، برنامــه اي تحقیقاتــي 
در ســازمان ملــــل متحــد )یونســکو( اســت کــه بــه منظــور 
ترویــج پژوهش هــاي تطبیقــي بین المللــي علــوم اجتماعــي 
بــه وجــود آمــده  اســت. هــدف بلند مــدت ایــن برنامــه ایجــاد 
ارتباطــی پایــدار بیــن پژوهشــگران و سیاســت گذاران و تأکید 
ــن  ــراي تدوی ــي ب ــوم اجتماع ــات عل ــتفاده از تحقیق ــر اس ب
ــي  ــوالت اجتماع ــت تح ــۀ مدیری ــت. برنام ــت ها اس سیاس
فعالیت هــاي خــود را بــر مدیریــت تغییــرات در جوامــع 
ــوان  ــه  عن ــهر ها ب ــۀ ش ــي، مطالع ــي و چند قومیت چند فرهنگ
ــت  ــتابان، مدیری ــي ش ــرات اجتماع ــاي داراي تغیی مکان ه
محلــي تحــوالت اقتصــادي، تکنولوژیکــي و زیســت محیطي، 

اجتماعــي  فقــر و محرومیت هــاي  و ریشــه کن کــردن 
متمرکــز کــرده اســت.

تصاویــر حاضــر، برخــی از برنــدگان ایــن جایــزه در دوره های 
مختلــف را نشــان می دهنــد.

1-  Management of Social Transformations 
(MOST)

تجربه برتر در زمینه فقرزدایی از طریق مشارکت جامعه محلی در هندوستانمنبع: آرشیو خانه محله عرفان شهر گرگان
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