معرفی رویدادهای مشابه در موضوع سکونتگاههای غیررسمی

برنامۀ جايزۀ تعاوني مسکن و توسعۀ شهری (هودکو)
گردآوری و ترجمه :گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

نام
رويداد
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جايزۀ
شرکت
توسعۀ
مسکن و
شهرسازي

نام التين و
مخفف
Housing
and Urban
�Develop
�mentCor
poration
()HUDCO

نهاد
برگزارکننده

مؤسسۀ
مسکن و
توسعۀ
شهری

سال
آغاز

دولت هند ،تأسيس
وزارت توسعۀ 1970
اولين
شهري و
کاهش فقر ،مسابقه
شرکت توسعۀ 1976
مسکن و
شهر-سازي

تلاش هندوسـتان در جهت نیل به توسـعۀ یکپارچـه ،فراگیر
و پایدار در شـهرها ،در کنار پویایی توسـعۀ اقتصادی و درصد
بـاالی جمعیـت شـهری آن ،در سـالهای اخیـر موجب جلب
توجه دولتمردان و سـازمانهای مختلف به بررسـي و کنکاش
دربـارۀ نمونههـاي موفـق در پهنـۀ سـرزمين و بهکارگيـري
آنهـا در مقيـاس محلـي به منظـور دسـتیابی به نتايـج بهتر
در مسـیر بهبـود محيـط زندگـي مـردم شـده اسـت .اهمیـت
مقولـۀ زیرسـاختها و تکنولوژیهـای پایدار زیسـتمحیطی
سـبب شـد تـا مؤسسـۀ مسـکن و توسـعۀ شـهری در قالـب
جایـزهای بـه تقدیـر و درسآمـوزی از تجـارب متمرکـز بـر
اسـتفاده از تکنولوژيهاي دوستدار طبيعت در مناطق حساس
بپـردازد .طرحهـای نامنویسـی شـدۀ متعلـق به سـازمانهاي
دولتـي و نيمـه دولتي ،آژانسهاي چنــدجانبه (سـازمانملل،

دوره

ساالنه

تعداد
رويدادهاي
برگزارشده تا
سال 2016

مکان
معيارهاي
دبيرخانۀ 
داوري
رويداد

نوع جايزه

مبلغ 100
مستندات مربوط به دهلينو ،هند در متن به
سه دورۀ  2014تا
تفصيل به هزار روپيه
 2016يافت شد
براي 10
معيارهاي
ارزيابي اشاره تجربۀ برتر
منتخب
شده است
به همراه
لوحيادبود
وگواهي نامه

بانــک جــهاني و  ،)...شـهرداريها و نهادهـاي محلـي،
سـازمانهايغیردولتي ،سـازمانهاي اجتماعمحـور ،بخـش
خصوصي ،مؤسسات تحقيقاتي و علمي ،و مؤسسات خصوصي
و همگانـي ميبايسـت در سـه تا پنج سـال گذشـته بـه اتمام
رسـيدهباشـند .جایـزۀ هودکـو با هـدف ترويـج توسـعۀپايدار
بـراي ارتقـاي سـطح کيفيت زندگـي ،به کشـف فرصتهاي
موجـود در بخشهـاي مختلف در موضوع پايـداري ميپردازد
کـه بـه نوبۀ خـود کمک شـاياني بـه پشـتيباني از مؤلفههاي
اجتماعـي خواهـد کـرد .هودکـو از تخصـص و تجاربـي کـه
در سـاليان متمـادي بـه دسـت آورده اسـت بـهعنـوان اهرم
اسـتفاده ميکنـد .راهبـرد بخـش فنـاوري اطالعـات هودکو
يافتـن راهحلهاي صحيح براي دسـتيابي به اهداف اقتصادي
از جملـه راهانـدازي يک صنعت يـا ايجاد يک نوآوري اسـت.

هودکـو آماده اسـت تـا بـا پشـتيباني از تأمين نيـاز روزافزون
بـه مسـکن و زيرسـاختها در سـالهاي اخيـر ،نقـش قابـل
توجهـي در ناحيـه بپذيـرد .همچنيـن متعهـد ميشـود نقـش
اجتماعـي خـود در جهـت تأميـن نيازهـاي اقشـارکمدرآمد را
به درسـتي ايفـا کند.
اهداف این جایزه را میتوان چنین برشمرد:
 فراهـم آوردن منابـع مالي درازمدت براي سـاخت مسـکن و
رسيدن به اهداف تأمين مسکن و برنامههاي توسعۀ شهري
در کشور
 تأميـن منابـع مالي و بر عهده گرفتن اجرای تمام يا بخشـي
از برنامههاي سـاخت شـهرهاي جديد يـا اقماري
 ضمانت اوراق قرضۀ صادر شـده در بخش مسـکن دولتي يا
توسـعۀ شـهري و هيئت امنا ،خصوص ًا در جهت تأمين منابع
مالي مسـکن و برنامههاي توسـعۀ شهري
 تأمين منابع مالي و به عهده گرفتن مسئوليت تنظيم اقدامات
صنعتي در حوزۀ مصالح ساختماني

 توزيع اعتبارات جمعآوري شـده از سـوی دولت و ساير منابع
تأمين مالـي در ادوار مختلف
 ارائۀ خدمات مشاورهاي براي پروژههاي طراحي و برنامهريزي
مرتبط با مسکن و برنامههاي توسعۀ شهري در هند
 بـر عهدهگرفتـن اقدامات مربوط به صندوق سـرمايهگذاري
در بخش مسـکن و بخشهاي توسـعۀ شـهري ،و تسهيل
ش و سـرمايهگذاري
فراينـد بهکارگيري نوآوريها در اين بخ 
مشـترک در صندوقهاي سـرمايهگذاري
 تنظيـم سـرمايۀ مشـترک هودکـو بـه منظـور توسـعۀ
مسـکن و برنامههاي توسـعۀ شـهري و سـرمايهگذاري
مشـترک درصندوقهـايسرمايــــهگذاري در جهـت
پيشـبرد اهـداف فوق
جایـزۀ هودکو موضوعاتی را بـرای تجربههای مختلف در این
برنامـه مشـخص کرده اسـت تا متولیـان طرحها ،بـا توجه به
اولویتـی که در اقدام خود داشـتهاند ،در یک زمینه نامنویسـی
کنند .این موضوعات کالن و خرد به شـرح زیر هسـتند:

موضوعات

زيرمجموعه

حکمرواييشهري

مديريت شهري ،همگامی با قوانين جامعۀ مدني ،بودجهبندي و تصميمسازي مشارکتي ،منابع و ظرفيتهاي انساني ،تمرکززدايي،
بسيج منابع ،اصالحات نهادي ،شفافيت و پاسخگويي ،نظارت و ارزيابي و حسابرسي ،قرارگيري زنان در نقشهاي رهبري و
مديريتي ،مشارکت عمومي ،دولت الکترونيک ،روشهاي نوآورانه براي دريافت انواع گوناگون ماليات

حمل و نقل شهري
مديريت
زيستمحيطي،
حفاظت از انرژي و
ساختمانسبز
شبکۀ تخليۀ فاضالب

ل و نقل شهري،راهحلهای مناسب براي تأمين
حملو نقل عمومي (مترو) ،برنامهريزي براي کاهش ترافيک ،برنامهريزي حم 
پارکينگ
کاهش آلودگي ،شهر سبز ،تکنولوژيهاي صوتي سازگار با محيط زيست ،ارزيابي جامع ،نظارت و کنترل ،پايداري اکولوژيکي،
مديريت منابع ،شاخصهاي پايداري ،برداشت و بهرهبرداري از آب باران ،کاهش مصرف برق ،توليد انرژي پاک ،مصالح و
ن سبز و
تکنولوژيهاي ارزانقيمت براي ساخت ساختمان ،استفاده ازفناوريهاي کنشپذير براي حفاظت از انرژي ،ساختما 
شاخصهاي آن
مديريت مواد زاید جامد ،مديريت فاضالب ،راهحلهاي کمهزينۀ تخليۀ فاضالب ،راهحلهاي غيرمتمرکز تخليۀ فاضالب،
راهحلهاي توليد انرژي از زباله ،بازيافت زباله ،استفاده از تکنولوژيهاي تخليۀ فاضالب سازگار با محيطزيست

طراحي شهري،
برنامهريزي منطقهاي و برنامهريزي شهري پايدار و فراگير ،طراحي شهري ،برنامهريزي منطقهاي ،نوسازي شهري ،حفاظت از ساختمانهاي تاريخي و
مقاومسازي آنها ،تجديد حيات بافتهاي دروني شهر
بازسازي شهري
آمادگي در برابر سوانح ،کاهش آسيبپذيري ،اطالعرساني به شهروندان در برابر سوانح ،برنامهريزي پيشگيرانه و استفاده از سيستمهاي هشداردهنده،
کاهش و توانبخشي کاهش خطر و باليا ،توانمندسازي و بازسازي پس از سانحه ،ارزيابي خطر و منطقهبندي
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مسکن ارزانقيمت ،دسترسي به منابع مالي تأمین مسکن ،ارتقا و بهبود زاغهها ،بهکارگيري مصالح ساختمانيسازگار با محيط
مسکن ،فقر شهري و زيست ،قانون اجارۀ مسکن ،دسترسي فقراي شهري به زمين ،خدمات براي فقراي شهري ،ارائۀ خدمات اوليه توسط شرکتهاي
کوچک مقياس ،مشارکت خصوصي و عمومي ،بهبود طرحهاي ارائۀ خدمات ،آموزش و بهداشت ،کسب درآمد /ايجاد شغل،
زيرساخت
آموزش حرفهاي
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معيارهـاي ارزيابـي اقدامـات به منظـور انتخاب بهتريـن تجربه
در رويـداد هودکـو عبارتانـد از:

 .1تأثيرات پروژه

بهتريـن تجربـه بايد تأثيرات مثبت و ملموسـي بر بهبود شـرايط
زندگـي مـردم بهخصـوص در مناطـق فقيـر و محـروم داشـته
باشـد .ايـن تأثيـر بـا معيارهـاي زير انـدازه گرفته ميشـود:
 .1. 1توسعۀ سرپناه ،زيرساخت و جامعۀ پايدار
 افزايش دسترسي به آب سالم و بهداشت
 سـاخت مسـکن و ایجاد خدمات و زيرسـاختهاي در محدودۀ
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استطاعت
دسترسيبهزمين،امنيتتملکوامنيتمالي
تصميمگيريبراساسمشارکتجامعۀمحلي
توسعۀ درو نزاي شــهر و سکونتگاه با تأکيد بر نوسازي ،احيا
و توانمندسازي
استفاده از مصالح ساختماني و تکنولوژي ساخت امن و سالم

 .۲. ۱توسعۀ پايدار شهري و منطقهاي
 ايجاد شغل و ريشهکن کردن فقر
ط زيستي
 کاهش آلودگيها و بهبود شرايط محي 
 بهبـود روشهـای جمـعآوري زبالـه و دفـع فاضلاب و ايجاد
شـبکۀ بازيافت
 توليد و استفادۀ کارآمد از انرژي
 حفاظت از سايتهاي مهم تاريخي و فرهنگي
 اجراييکپارچه
 تعريفراهبردهايجامعتوسعۀشهري
 بهبود دسترسي به حملو نقل عمومي و شبکههاي ارتباطي
 .۳. ۱مديريت کارآمد ،پاسـخگـو و شـفاف سکونتگاهها
 تعــريف مراحــل اداري کارآمــــــد ،اسـتفاده از نظامهـاي
مديريـت يکپارچـه ،دولـت الکترونيـک
 برابريجنسيتيورعايتمساواتدرتصميمسازي
 کاهش و پيشگيري از وقوع بحــران ،پيشگيري و بازسازي
 ادغاموشموليتاجتماعيوکاهشمحروميتهاياجتماعي
 رهبريمؤثرجامعهوتغييرسياستهايعمومي
 ارتقايپاسخگوييوشفافيت
 ارتقايبرابرياجتماعي
 بهبودروابطميا نسازمـانيوهماهنگيبينآنها

 بهبود حملو نقلامن و تعريف دسترسي پيادهمحور

 .2مشارکت

ي و مشارکت باشد.
بهترين تجرب ه بايد براساس همکار 

 .3پايداري

بهتريـن تجربـ ه بايـد تکرارپذيـر باشـد و تغييراتـي سـازنده در
حداقـل يکـي از مـوارد زيـر ايجـاد کنـد:
 .۱. ۳چارچوب قانوني و ضوابط

 .۲. ۳چارچــوبهاي نـــهادي و فرايــندهاي تصميمگيري
منجر به شفافيت نقشها و مسئوليتهاي کنشگران مختلف
ي و سازمانهاي اجتماعي
در مقياسهاي دولت مرکزي و محل 
 .3. 3نظام مديريت کارآمد ،شفاف ،پاسخگو و منجر به استفادۀ
کارآمد از منابع انساني ،مالي و طبيعي
 .۴. ۳سياستهاي اجتماعي يا بخشي در سطح ملي يا سطوح
پايينتر و دارای پتانسيل تکرار در ساير موقعيتها

 .4ساير معيارها

کميتـۀ فنـي و هيئـت داوري بـراي مشـخصکردن بهتريـن
پـروژه از ميـان پروژههـاي برتـر معيارهـاي زيـر را پيشـنهاد
کـرده اسـت:
 .۱. ۴توانمندسازي اجتماع محور
 توانمندسازيمــردم،واحدهايهمســـايگيوجوامعمحلي
 پذيرشوپاسخگوييبهتنوعفرهنگيواجتماعي
 تناسب با شرايط محلي و سطوح توسعه
 .۲. ۴برابري جنسيتي و ادغام اجتماعي
 کاربسـت نوآوريهايـي در خصـوص تنوع فرهنگـي و ترويج
برابـري اجتماعي
 .۳. ۴نوآوري در بافت محلي
 چگونگی استفادۀ ديگران از اين نوآوري
 وسـايل مـورد اسـتفاده در انتقال دانـش ،تجـارب و درسهاي
پروژه

برنامۀ جايزۀ گوان امبکـي
گردآوری و ترجمه :گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

نام رويداد

جايزۀگوان
امبکي

نام التين

نهاد
برگزار-
کننده

GOVAN
دپارتمان
 MBEKIاسکان بشر در
 AWARDSافريقايجنوبي

همکاران

دولت
افريقاي
جنوبي

سال
آغاز

دوره

2012

ساالنه

 5دوره

شهر
پرتوريا،
ايالت
گائوتنگ،
افريقاي
جنوبي

به تفصيل
در متن به
معيارهاي
ارزيابي
اشاره شده
است

نوع جايزه

تقديرنامه و
گواهينامه
در دو سطح ملي
و استاني

کننــد .در نهايــت 5 ،تجربــه در ســطح اســتاني و  5تجربــه در
ســطح ملــي بــهعنــوان تجربيــات برتــر انتخــاب ميشــوند.

 دستهبندي اقدامات در بخش رقابتهای
استاني









بهترين پروژۀ مسکن روستايي
معتبرترينشهرداري
بهترين پروژۀ ساماندهي سکونتگاه غيررسمي
بهترين واحدهاي مسکوني
بهترين واحدهاي سازماني
بهترين مسکن اجتماعي
بهترين پروژۀ خانهسازي مردم
بهترين پروژۀ تأمين منابع مالي پيوندي
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جايــزۀ گــوانامبکــي بــا هــدف ترويــج اقدامــات مربــوط بــه
ارتقــاي کيفيــت زندگــي مــردم افريقــاي جنوبــي و تشــويق
کنشــگران بــه عملکــرد نظاممنــد و ايجــاد الگوهــاي
فضايــي مناســب در مقياسهــاي مختلــف جغرافيايــي،
کــه از نابرابريهــاي اجتماعــي و ناکارآمــدي اقتصــادي
جلوگيــري کنــد ،راهانــدازی شــده اســت .ايــن جايــزه کــه دو
بخــش اســتاني و ملــي دارد ،بــراي دســتيابي بــه الگوهــاي
کارآمــد ،ويژگيهــا و پتانســيلهاي منحصــربــه فــرد
مناطــق مختلــف شــهري و روســتايي در افريقــاي جنوبــي را
نيــز در نظــر ميگيــرد .در بخــش رقابتهــاي اســتاني ،تنهــا
پروژههــاي دســتهبندي شــده ذيــل عنــوان ســکونتگاههاي
اســتاني شــرکت ميکننــد .تمامــي برنــدگان هــر دســته از
رقابتهــای اســتاني ميتواننــد در بخــش ملــي شــرکت

تعداد
رويداد-
مکان
معيارهاي
هاي برگزار
دبيرخانۀ 
داوري
شده
رويداد
تا سال
2016






بهترين پيمانکار زنان
بهترين پيمانکار جوانان
بهترين پيمانکاران پروژهاي در بازار غيريارانهاي
پروژههايتسهيلگر

 دستهبندي اقدامات در بخش رقابت ملي

 بهترين سازمان استاني در خصوص نحوۀ عملکرد
 بهترين شهرداري کالنشهرها
انتخــاب تجربههــاي برتــر بــر مبنــاي مجموعـهاي از معيارها
صــورت ميگیــرد کــه بــه صــورت ترکيبــي از معيارهــاي
ک ّمــي و کيفــي اســت.

 معيارهاي انتخاب تجــربۀ بــرتـر از
ميان پروژههاي مسکن روستايي
 .1برنامۀ مسکن براي ساکنان مزارع
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تکميل شده (فاصلۀ ميان تعداد واحدهاي

 .1. 1تعداد واحدهاي
تحققيافته و تعداد واحدهاي هدف)
 .۲. ۱تعداد خانوارهاي دریافتکنندۀ کمــک (فاصلۀ ميان تعداد
خانوارهاي کمکشده و تعداد خانوارهاي هدف)
 .۳. ۱تعداد خانههاي تعميرشده و بهبوديافت ه و تعداد شغلهاي
ق يافته و میزان هدف)
ايجاد شده (فاصلۀ ميان ميزان تحق 

 .2مسکن روستايـي
 .۱. ۲تعداد واحدهاي تکميلشده (فاصلۀ ميان تعداد واحدهاي
ق يافت ه و تعداد واحدهاي هدف)
تحق 
 .2. 2مقادير پرداخت شده براي واحدهاي مسکوني تکميل شده
(فاصلۀ ميان تعداد خانوارهاي کمک شده و تعداد خانوارهاي
هدف)
 .۳. ۲تعداد ذينفعان (فاصلۀ ميان تعداد ذينفعان در نظر گرفته
شده و ذينفعان هدف)
 .۴. ۲تعداد واحدهاي در حال اجرا
 .۵. ۲خدمات پايۀ ایجاد شده در پروژه (لولهکشي آب ،خدمات
بهداشتی ،برقرساني ،جادهکشي و)...
 .۶. ۲امکانات اجتماعي ـ اقتصادي در نظر گرفته شده در پروژه

 معيــارهاي انتخاب تجــربۀ بــرتــر
از ميان پـروژههاي ســاماندهــي

سـکونتـگاههاي غيررسمـي
 .1ارائۀ شرح مختصر و پيشزمينۀ تاريخي پروژههاي بهبود
شرايط محيطي سکونتگاههاي غيررسمي شامل تعداد خانوار و
بودجۀ تخصيصيافته
 .2تعریف پروژههاي دوبارهسازي تدريجي ساختمانها يا ايجاد
فضاي سبز به جاي ساختمانها
 .3وضعيت امنيت تصرف ساکنان
 .4تعریف پروژههاي زيرساختي در سکونتگاههاي غيررسمي
 .5سازوکار مشارکت عمومي در پروژه
 .6اقدامات اقتصادی ـ اجتماعي صورت گرفته در جهت
توانمندسازي جامعه
 .7انطباق پروژه با اصول ادغام ،پايداري و انسجام اجتماعي
 .8میزان افزایش تراکم جامعه در پروژه و مقدار استاندارد تراکم
در هر واحد

 معيــارهاي انتخاب تجربۀ بـرتر از ميان
پروژههاي واحد مسکوني
 .1نوع اقدامات صورت گرفته (مقاومسازی ،تخریب ،نوسازی،
حفاظت ،توسعۀ درونزا ،اراضی سبز ،توسعۀ مجدد ،نگهداری)
 .2هزينۀ کل پرداخت شده براي مسکن جامعه (فاصلۀ ميان
هزينههاي پرداخت شده و بودجۀ هدف)
 .3تعداد واحدهاي سکونت ساخته شده (فاصلۀ ميان تعداد
واحدهاي تحقق يافته و تعداد واحدهاي هدف)
 .4تعداد واحدهاي سکونت واگذار شده (فاصلۀ ميان تعداد
واحدهاي تحقــــق يافته و تعداد واحدهاي هدف)
 .5درصد واحدهاي اجاره رفته
 .6میزان ايجاد شغل (تعداد کل قراردادهاي منعقد شده به
تفکيک زنان ،مردان ،جوانان و معلوالن)
 .7تعداد کل شغلهاي پايدار ايجاد شده (براساس اصول )EPWP
 .8نوآوريهاي صورتگرفته

 معيــارهاي انتخاب تجــربۀ  برتر از
ميان پروژههاي مسکن سازماني
 .1تعداد خانههاي سازماني در حال ساخت
 .2مقدار يارانۀ پرداختشده براي هر مسکن
 .3تعداد واحدهاي ثبتنام شده

 .4تعداد واحدهاي مسکوني تکميلشده
 .5تعداد پيمـــــانکاران (فاصـلۀ ميان ميزان تحقق يافته و
تعداد هدف)
 .6تعداد شغلهاي ايجاد شده
 .7تعداد شغلهاي پايدار ايجاد شده (براساس اصول  )EPWPبه
تفکيک زنان ،مردان ،جوانان و معلوالن
 .8ميزان شبکۀ دسترسي ساختهشده
 .9درصد خانههاي اجارهرفته
 .10نوآوريهاي صورت گرفته

 معيــارهاي انتخاب تجــربۀ  برتر از
ميان پروژههاي مسکن اجتماعي
 .1تعداد واحدهاي مسکن اجتماعي ساخته شده
 .2ميزانيارانۀپرداختشده برايهر مسکن اجتماعي
 .3درصد خانههاي اجار ه رفته
 .4تناسب بين اجاره و قيمت
ت در واحدهای ساخته شده
 .5تنوع ابعاد و مساح 
 .6ایجاد زيرساختهايي در محل پروژه در طي اجرای آن
 .7تناسب موقعيتي پروژه
 .8تعداد کل قراردادهاي منعقدشده
 .9تعداد کل شغلهاي پايدار ايجاد شده (براساس اصول )EPWP

 .1دالیل تقسیمبندی ذيل پــروژههاي فراينـــد خانهسازي
 .2مزايا (سودهای) اجرا
 .3پروژههاي اجرا شدۀ دیگر غیر از مسکن در امتداد پروژه (در
زمینۀ تغذيه و صرفهجويي و نظایر آن)
 .4تعداد خانوارهاي بهرهمند شده (فاصلۀ میان تعداد خانوارهای
بهرهمند شده و تعداد خانوارهای هدف)
 .5ميزان مشارکت اجتماعي در اجرای پروژه
.6کانالهاي ارتباط جمعي ایجاد شده با اجراي پروژه
 .7ظرفيتسازيها و ابتکارات لحاظ شده در طي پروژه
 .8میزان بودجۀ تخصیص یافته به پروژه (ميزان بودجه و
هزينهها)

 معيــارهاي انتخاب تجــربۀ  برتر از

 .1میزان بودجــۀ تخصیص یافته به پروژه
 .2تعداد برنامه های مربوط به روشهاي مالي مرتبط با يارانۀ
فردي
 .3تعداد يـــارانههاي مصـــوب (فاصـــلۀ ميـان تعداد
واحــدهاي تحقق يافته و تعداد واحــدهاي هدف)

 معيارهاي انتخاب تجــربۀ برتر از ميان
پروژههاي مرتبط با زنان
 .1ميزان مشارکت در مالکيت و سهام ( 51درصد يا بيشتر
مالکيت و سهام مختص زنان باشد)
 .2ميزان مشارکت در تصميمسازي ( 51درصد يا بيشتر مديريت
اجرايي در اختیار زنان باشد)
ن نسبت به تعداد کل افراد
زنان در استخدام سازما 
 .3تعداد کل ِ
استخدام شده در سازمان
 .4تعداد خانههای تکميل شده در سه سال گذشته
 .5ارزش مالي کل اين خانهها
 .6ميزان رضايتمندي از بودجه
 .7چگونگی اصالح خانههاي ساختهشده
 .8مهارتهاي موجود در سازمان
 .9فهرست پروژههاي اجرا شده در سه سال گذشته و ارزش
مالي آنها

 معيــارهاي انتخاب تجــربۀ  برتر از
ميان پروژههاي مرتبط با جوانان
 .1ميزان مشارکت در مالکيت و سهام ( 51درصد يا بيشتر
مالکيت و سهام مختص جوانان باشد)

 .2ميزان مشارکت در تصميمسازي ( 51درصد يا بيشتر مديريت
اجرايي در اختيار جوانان باشد)
جوانان در استخدام سازمان نسبت به تعداد کل افراد
 .3تعداد کل
ِ
استخدام شده در سازمان
 .4تعداد خانههای تکميل شده در سه سال گذشته
 .5ارزش مالي کل اين خانهها
 .6ميزان رضايتمندي از بودجه
 .7چگونگی اصالح خانههاي ساختهشده

69

شماره ۵۹-۶۰

معيــارهاي انتخاب تجــربۀ برتر از ميان
پروژههاي فرايند خانهسازي مردم

ميان پروژههاي روشهاي تأمين مالي
همپيوند با يارانه

 .8مهارتهاي موجود در سازمان
 .9فهرست پروژههاي انجام شده در سه سال گذشته و ارزش
مالي آنها

تصاویــر حاضــر ،برخــی از برنــدگان ایــن جایــزه در دورههای
مختلــف را نشــان میدهنــد.

 معيــارهاي انتخاب تجــربۀ  برتر
از ميان پروژههاي پيمانکاري در بازار
غيررايانهاي
 .1تعداد خانههاي تکمیل شده در سه سال گذشته
 .2ارزش مالي پروژهها
 .3تعداد مطالبات (شکايات) مشروع ثبت شده از پیمانکار در
شوراي ملی ساختمانسازي
 .4تعداد درخواستهای ثبت شدۀ پیمانکار در سه سال گذشته
 .5تعداد مسائل حل شدۀ مغاير با استانداردهاي شوراي ملی
ساختمانسازي از جانب پیمانکار در سه سال گذشته

عرفانانشهر
محله
منبع :آرشیو
گرگانزمینه مسکن اجتماعی
امبکی در
جایزه گو
خانهبرتر
تجربه

 معيــارهاي انتخاب تجــربۀ  برتر از
ميان پروژههاي تسهيلگری
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 .1بيان اهداف پروژه و چگونگي تأمین آنها
 .2ارائۀ مدارک دال بر امنيت مالکيت زمينها و تراکم در نظر
گرفته شده براي زمينها در جهت کارآمد شدن پروژه
 .3در نظرگرفتن کليۀ ظرفيتهاي زيستمحيطي
 .4تناسب ميان ظرفيت زيرساختها و خدمات با حداقل جمعيت
 2هزار نفر ساکن
 .5ارائۀ جزئيات خدمات تعريفشده
 .6تعداد کل خانههاي تکميلشده
 .7امکانات اجتماعي تعريفشده تاکنون
 .8ارائۀ جزئيات چگونگي در نظ ر گرفتن افراد دارای درآمدهاي
مختلف در پروژه
 .9ارائه مدارکي مبني بر چگونگی کمک پروژه به ايجاد
فرصتهاي شغلي و بهبود اقتصاد محلي
 .10نوآوريهاي تکنولوژيکي

تقدیر از کنشگران اثرگذار در بهسازی سکونتگاه غیر رسمی در emapheleni

مراسم اعطای جوایز رویداد گوان امبکی

پايگاه اطالعاتي بهترين تجارب مديريت تحوالت اجتماعي
گردآوری و ترجمه :گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

پايگاهاطالعاتي
بهترينتجارب
مديريت تحوالت
اجتماعي

Management
Of Society
�Transforma
)tion (MOST
Clearing House,
Best Practices
Database

سازمان ملل
متحد،يونسکو

سازمان اسکان
بشر ملل متحد،
بنياد با همديگر

(Together
�Founda
)tion

فقــر و محروميــت اجتماعــي يکــي از چالشهــاي مهم پيش
روي بشــر بــه شــمار مــيرود .براســاس گــزارش اســکان
بشــر در ســال  ،1997بــا وجــود اقدامــات وســيعي کــه در
خصــوص کاهــش فقــر صــورتگرفتــهاســت ،کمــاکان يک
چهــارم جمعيــت جهــان در فقــر شــديد بــه ســر ميبرنــد.
نابرابــري و تبعيــض اجتماعــي بســياري از مــردم جهــان
را از مشــارکتهاي اقتصــادي ،سياســي و فرهنگــي در
زندگــي محــروم کــردهاســت .در حاليکــه فقــر و محروميت
اجتماعــي مشــکالت مشــترکي بــراي مســئوالن کشــورهاي
فقيــر و غنــي بــه وجــود آورده اســت ،طرحهــاي جديــدي
بــرای مبــارزه بــا ايــن مشــکالت طرحريــزي شــده اســت،
طرحهــاي شايســتهاي کــه از آنهــا بــا عنــوان «بهتريــن
تجربههــا» يــاد ميشــود.

1994

ساالنه

پايگاه هر سه
ماه يک بار
بهروزرساني
ميشود

پاريس ،فرانسه

« بهــترينتجـربهها» چهتجـربههايـي
هسـتند؟

فکــر ایجــاد يــک پايــگاه اطالعاتــي بــرای جمــعآوري
اطالعــات بهتريــن تجربههــا بــر مبنــاي تمرکــز بــر
مســتندات تاريخــي شــکل گرفــت .ايــن پايــگاه ميتوانــد
دســتورالعملهاي بســيار مناســبي بــرای سياســتگذاري
و برنامهريــزي پروژههــاي جديــد ارائــه دهــد .هــدف از
تشــکيل پايــگاه اطالعاتــي بهتريــن تجربههــا ارائــه و ترويج
راهکارهــاي خــاق ،موفــق ،عملــی و پايــدار بــراي حــل
مشــکالت اجتماعــي ناشــي از فقــر و محروميــت اجتماعــي
اســت.
«بهتريــن تجربههــا» دربردارنــدۀ پروژههــا يــا برنامههايــي
بــا هــدف ارتقــاي کيفيــت زندگــي مــردم ،بهخصــوص افــراد
فقيــر ،اســت .ايــن پروژههــا و برنامههــا معمــو ًال براســاس
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نهاد
برگزار کننده

همکاران

سال
آغاز

دوره

تعداد
برنامهها
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همــکاري بيــن مقامــات ملــي و محلــي ،ســازمانهاي
غيردولتــي و جامعــۀ محلــي ،بخــش خصوصــي و جوامــع
دانشــگاهي پايهگــذاري شــدهاند و در قالــب فعاليتهــاي
متنوعــي در تمــام نقــاط جهــان بــه اجــرا درميآینــد .مــوارد
زیــر از جملــۀ آنهــا اســت:
 مقولـۀ مهـم نام مجلهاي اسـت که در انگلسـتان منتشـر
میشـود و فـروش آن بـه افـراد بيخانمـان سـپرده شـد.
ايـن کار باعـث شـد کـه آنهـا بتواننـد دوباره بخشـي از
جامعـه شـوند .ايـن مجلـه از ماهنامـه بـه هفتهنامـهاي با
تيـراژ  350هـزار نسـخه ارتقـا پيـدا کـرد و راه را بـراي
روزنامههـاي خياباني در سـيزده کشـور اروپايـي ،افريقاي
جنوبـي و اسـتراليا همـوار کرد.
 در هندوسـتان 4 ،هـزار زن بانـک «شـري ماهيلا سِ ـوا
سـاهاکاريگ» ۱را جهـت بهبـود اشـتغال زنـان تأسـيس
کردنـد .ايـن پـروژه به انـدازهاي موفق بود کـه امروز اين
بانـک  51هـزار سـپردهگذار دارد و ارزش داراييهـاي آن
 6.6ميليـون دالر امريکا اسـت.
 پـروژۀ «کتابخانـۀ زندگي» بـه منظور آمـوزش خواندن و
نوشـتن بـه کـودکان فقيـر و مبـارزه بـا نرخ بـاالي ترک
تحصيـل در مقاطـع ابتدايـي در برزيـل اجـرا شـد .ايـن
کتابخانـه بـا کمـک سـازمانهاي غيردولتـي فعالیـت
ميکنـد و مراکـز اجتماعـي بـا ارائۀ کتـاب و اطالعات به
بهبـود عملکـرد آن کمـک ميکننـد .با اين ابتـکار عمل،
بيـش از  20هـزار کـودک سـاکن در مناطـق فقيرنشـين
برزيـل با سـواد شـدهاند.
ايــن اقدامــات در زمــرۀ بهتريــن تجــارب قــرار گرفتهانــد کــه
قابليــت تکــرار دارنــد .ايــن ايدههــا بايــد گســترش يابنــد و
از آنهــا در برنامههــاي دیگــری هــم اســتفاده شــود .تمــام
تجربههــاي منتخــب مربــوط بــه فقــر و محروميــت اجتماعي
داراي چهــار ويژگي مشــترک هســتند:
 .1تجربههــاي موفــق نوآورانــه هســتند .هــر تجربــۀ موفــق
راهــکاري جديــد و خالقانــه بــراي حــل مشــکالت مشــترک
در حیطــۀ فقــر و محروميــت اجتماعــي ارائــه ميدهــد.
 .2تجربههــاي موفــق تأثيــري مثبــت و ملمــوس بــر شــرايط
زندگــي ،کيفيــت زندگــي و محيــط افــراد ،گروههــا و جوامــع

دارند.
 .3تجربههــای موفــق داراي اثرگــذاري پايدارنــد و منجــر
بــه ريشــهکنشــدن دائمــي فقــر و محروميــت اجتماعــي
ميشــوند.
 .4تجربههــاي موفــق قابليــت تکــرار و تعميمپذيــري دارنــد.
هــر تجربــۀ موفــق ميتوانــد الگویــی بــراي ارائــۀ راهــکار و
سياس ـتگذاري در موقعيتهــاي ديگــر باشــد.
بنابرايــن ضــروري اســت که کارشناســان و مــردم ،در انتخاب
بهتريــن تجربههــا ،اقدامــات صورتگرفتــه را بـر مبنای ســه
معيــار اصلــي نــوآوري ،موفقيــت و پايــداري ارزيابي کنند.
اســتفاده از يــک اقــدام بـه عنــوان الگــو مســتلزم دسترســي
آســان و ســريع بــه اطالعــات آن اقــدام اســت .از هميــن رو،
يونســکو ذيــل برنامۀ «مديريت تحــوالت اجتماعــي» ،پايگاه
اطالعاتــي بهتريــن تجربههــا را ايجــاد کــرد.

 پايگاه اطالعاتـي بهـترين تجـربهها
چيسـت ؟
بــه منظــور تســهيل دسترســي بــه اطالعــات مرتبــط بــا
بهتريــن تجربههــاي شــکلگرفتــه و ايجــاد ارتبــاط بيــن
کنشــگران در ســطح بينالمللــي ،برنامــۀ ايجــاد پايــگاه
اطالعاتــي بهتريــن تجربههــا تعريــف شــد .در ایــن پایــگاه
بهتريــن تجــارب در زمينــۀ سياس ـتگذاري و کاهــش فقــر،
کاهــش محروميــت اجتماعــي ،زنــان و عدالــت جنســيتي،
بيخانمانــي و مســکن ،توســعۀ اقتصــادي ،مشــارکت
اجتماعــي ،مديريــت شــهري و پيشــگيري از جــرم گــردآوري
شــده اســت.

 مخاطبان هدف

يونســکو در نظــر دارد بــه کمــک پايــگاه اطالعاتــي بهتريــن
تجربههــا بــه طيــف گســتردهاي از مخاطبــان دســت
پيــدا کنــد .مخاطبــان ايــن پايــگاه تمامــي ســازمانها و
افــرادي هســتند کــه در جهــت کاهــش فقــر و محروميــت
اجتماعــي تــاش ميکننــد ،از جملــه دولتهــاي محلــي،
ســازمانهاي دولتــي در مقيــاس ملــي ،مؤسســات
نيمهدولتــي ،ســازمانهاي غيردولتــي ،رهبــران مدنــي،
شــهرداران و نماينــدگان شــوراها.
1- Shri Mahila SEWA Sahakari

 نحوۀ ايجاد پايـــگاه اطالعاتي بهترين
تجربهها

تصاویــر حاضــر ،برخــی از برنــدگان ایــن جایــزه در دورههای
مختلــف را نشــان میدهنــد.

طریقگرگان
عرفاناز شهر
زمینهمحله
آرشیودرخانه
منبع:
مشارکت جامعه محلی در هندوستان
فقرزدایی
تجربه برتر

تجربه برتر در زمینه مشارکت جامعه محلی در مدیریت زیست شهر

 برنامۀ مديريت تحوالت اجتماعي

برنامــۀ مديريــت تحــوالت اجتماعــي ،برنام ـهاي تحقيقاتــي
در ســازمان ملــــل متحــد (يونســکو) اســت کــه بــه منظــور
ترويــج پژوهشهــاي تطبيقــي بينالمللــي علــوم اجتماعــي
بــه وجــود آمــدهاســت .هــدف بلندمــدت ايــن برنامــه ایجــاد
ارتباطــی پايــدار بيــن پژوهشــگران و سياسـتگذاران و تأکيد
بــر اســتفاده از تحقيقــات علــوم اجتماعــي بــراي تدويــن
سياســتها اســت .برنامــۀ مديريــت تحــوالت اجتماعــي
فعاليتهــاي خــود را بــر مديريــت تغييــرات در جوامــع
چندفرهنگــي و چندقوميتــي ،مطالعــۀ شــهرها بــهعنــوان
مکانهــاي داراي تغييــرات اجتماعــي شــتابان ،مديريــت
محلــي تحــوالت اقتصــادي ،تکنولوژيکــي و زيسـتمحيطي،
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بــه منظــور شناســايي ،جمــعآوري ،تجزيــه و تحليــل و
ثبــت پروژههــاي اجــراشــده در انجمنهــا ،ســازمانها
و دولتهــا ،برنامــۀ مديريــت تحــوالت اجتماعــي 1بــا
ســازمانهاي غيردولتــي متخصــص در امــور مشــکالت
شــهري ،پروژههــاي کاهــش فقــر ،توســعه و غیــره همکاري
ميکنــد و از ايــن ســازمانها دعــوت بــه عمــل مـيآورد تــا
دانــش و تجربيــات خــود را در جهــت توســعۀ ايــن پايــگاه
اطالعاتــي در اختيــار برنامــه قــرار دهنــد .چنانکــه گفتــه
شــد ،يکــي از اهــداف اصلــي ايــن پايــگاه اطالعاتــي انتشــار
اطالعــات مربــوط بــه بهتريــن تجربههــا در زمينــۀ کاهــش
فقــر و محروميــت اجتماعــي بــراي جمع وســيعي از مخاطبان
بينالمللــي اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه برنامــۀ مديريــت
تحــوالت اجتماعــي ،از طريــق همــکاري بــا دفاتــر مختلــف
يونســکو در کشــورهاي مختلــف ،پروژههــاي تحقيقاتــي و
برنامهريــزي ،و ارتبــاط بــا ســازمانهاي غيردولتــي ،بهتريــن
تجــارب را در اختيــار شــهرداريهاي فعــال در زمينــۀ کاهش
فقــر شــهري و محروميتهــاي اجتماعــي قــرار ميدهــد.
بــا ســاختن بانـــــک اطالعاتـــــي ايميل ،اعضــا از تحوالت
جديــد در پايــگاه اطالعاتــي آگاه ميشــوند .ايــن پايــگاه هــر
ســـــه مــاه يــک بــار بهروزرســاني ميشــود.

و ريشــهکن کــردن فقــر و محروميتهــاي اجتماعــي
متمرکــز کــرده اســت.

