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جهانی  بانک  فقر  کاهش  و  اقتصادی  مدیریت  ارشد  ر  مشاو نارایان1  دیپا  را  مرجع  کتاب  این 
ییس اقتصادی،گوبین نانکانی3  ر ارشد و ر )PREM(، با هدایت و رهبری، نیکالس استرن2 مشاو
مدیر  پییج4،  جان  مشترک،  هدایت  با  و   )PREM(فقر کاهش  و  اقتصادی  مدیریت  اول  معاون 
ین  که همه آنها )در زمان تدو کاهش فقر و همچنین استین یورگنسن5  مدیر توسعه اجتماعی  گروه 
تهیه  برای  حال  عین  در  نگاشته اند.  بودند،  کار  به  مشغول  واشینگتن  در  جهانی  بانک  کتاب(در 
کارشناسان بانک جهانی و خارج از بانک جهانی بهره برده  ره و نظرات 1000 نفر از  کتاب از مشاو این 

کتاب را نیز دیپا نارایان عهده دار بود. یراستاری  شده است. و

1 . Deepa Narayan
2 . Nicholas Stern
3 . Gobin Nankani
4 . John Page
5  .Steen Jorgensen



یست، همکار سازمان مدیریت  یزی محیط ز مترجمین. فرزام پوراصغر سنگاچین دکترای برنامه ر
یستی، اجتماعی و اقتصادی.  کتب متعدد محیط ز کشور، پژوهشگر و مترجم  یزی  و برنامه ر

کشور،  یزی  ر برنامه  و  مدیریت  سازمان  همکار  یست،  ز محیط  علوم  دکترای  رمضانی  جواد 
پژوهشگر و مدرس دانشگاه 

ویراستار. حبیب جباری، دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، همکار سازمان مدیریت 
کشور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر توسعه اجتماعی و توانمندسازی اجتماع محور یزی  و برنامه ر

زارت تعاون،کار و رفاه  ژه مشترک دولت جمهوری اسالمی ایران )و کتاب با تأمین مالی پرو این 
یراستاری و انتشار یافته است.  اجتماعی(  با برنامه توسعه ملل متحد ترجمه، و

توضیحات ضروری بانک جهانی 
یسندگان  یسنده یا نو یافته ها، تفاسیر و نتایج ارایه شده در این کتاب، بیانگر دیدگاه ها و نظرات نو
منعکس  را  دولت ها  یا  و  جهانی  بانک  اجرایی  هیات  و  مدیران  نظرات  و  دیدگاه  لزومًا  و  است 
کتاب  نمی سازد. افزون بر این، بانک جهانی دقت و صحت داده ها و اطالعات ارایه شده در این 
ین و سایر اطالعات ارایه شده روی نقشه ها در این  را تضمین نمی کند. مرزبندی ها، رنگ ها، عناو
پذیرش  و  تصدیق  یا  کشورها  حقوقی  وضعیت  خصوص  در  جهانی  بانک  قضاوت  مبین  کتاب 

چنین مرزبندی هایی نیست.
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پیشگفتار

کنـی  یشـه  گـزارش توسـعه جهانـی در سـال 2001 -2000 بـا عنـوان ر کتـاب پیـش رو، برآینـد و نتیجـه 
یـزی  فقـر اسـت کـه بـر شناسـایی فرصت هـا، توانمندسـازی و امنیـت بـه عنـوان شـالوده و بنیـان برنامـه ر
یـت توانمندسـازی  کیـد می نمایـد. از  زمـان رسـمیت یافتـن محور کاهـش فقـر تا و اجـرای راهبردهـای 
بـرای اثربخشـی توسـعه در چارچوب هـای راهبـردی بانـک جهانـی، ایـن بانـک توانمندسـازی فقـرا و 
کشـورهای  گـذاری بـر دارایی هـای آنـان را بـه عنـوان یکـی از دو حـوزه مهـم بـرای حمایـت از  سـرمایه 
بانـک  کنونـی  دیدگاه هـای  و  نگرش هـا  بـر  کتـاب  ایـن  اسـت.  شـناخته  رسـمیت  بـه  گیرنـده  کمـک 

کیـد می کنـد. جهانـی در خصـوص توانمندسـازی بـه منظـور اثربخشـی توسـعه تا
کمتـر از  حـدود 2.8 میلیـارد نفـر در جهـان، تقریبـًا معـادل نیمـی از جمعیـت جهـان، بـا درآمـدی 
یـت نماینـد و آزادی  گـر فقـرا نتواننـد منابـع و قابلیت هـای خـود را تقو ز زندگـی می کننـد. ا 2 دالر در رو
گردونـه فقـر و نـاداری برخـوردار  انتخـاب خـود را توسـعه دهنـد و از حمایت هـای الزم بـرای خـروج از 
شـوند، در ایـن صـورت شـمار فقـرا در جهـان افزایـش یافتـه و پیامدهـای سـوء فقـر، زندگـی آنهـا را بدتـر 
خواهـد کـرد. تأثیـر فقـر بـر زندگـی فقـرا پدیـده ای چنـد بعـدی اسـت. فقـر، درآمدهـا و فرصت هـای اقشـار 
گرسنگی، ناامنی،  فقیر را محدود، و به تضعیف آموزش و خدمات سالمت، زندگی غیر بهداشتی، 

نارضایتـی، اجحـاف، بی عدالتـی و سـایر مسـائل و مشـکالت منجـر خواهـد شـد.
کاهـش فقـر نـه تنهـا مسـتلزم رشـد فراگیـر و حکمرانـی خـوب در سـطح ملـی اسـت، بلکـه رویکردهـای 
حمایـت از فقـرا در سـطح خـرد و نقش هـا و تجربیـات آنـان در فراینـد توسـعه نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
ایـن فراینـد، مسـتلزم افزایـش منابـع اختصـاص یافتـه بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف بـه همـراه اسـتفاده 
مسـئوالنه تـر از ایـن منابـع اسـت. افـزون بـر ایـن، چنیـن فراینـدی بـه رویکردهـای توسـعه ای نیـاز دارد کـه بایـد 
پایـدار باشـند، بنـا بـر ایـن، بایـد  برنامه هـا و سیاسـت هایی در کانـون توجـه قـرار گیرنـد کـه بهبـود زندگـی امـروز 
مـردم و  زندگـی آنـان یـا فرزنـدان آنـان را  بـا مخاطـره مواجـه نکنـد. بـه طـور خالصـه، توانمنـد سـازی نـه تنهـا بـه 

مفهـوم تغییـر آنچـه انجـام می دهیـم بلکـه بـه مفهـوم تغییـر چگونگـی انجـام آن نیـز هسـت.
یکـرد  رو از  مـا  بـرد  کار و  درک  تعمیـق  بـرای  مرجـع  کتابـی  به عنـوان  کتـاب  ایـن  کـه  یـم  امیدوار مـا 
کـه بـا یادگیـری  کتـاب بـا مجموعـه ای از تجربیاتـی  کاهـش فقـر، سـودمند باشـد.  توانمند سـازی بـرای 
و  واکنش هـا  نظـرات،  از  مـا  می شـود.  آغـاز  کـرد،  خواهـد  پیـدا  تکامـل  و  یـن  تکو زمینـه  ایـن  در  مـا 

می نماییـم. اسـتقبال  بـاز  روی  بـا  اجـرا  حـال  در  کارهـای  در  شـما  مسـاعدت های 
جان جانسون - معاون اول توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی

گوبین نانکانی - معاون اول مدیریت اقتصادی و کاهش فقر
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کتاب  پیشگفتاری برای ترجمه 

کرده است و در حدود  که تجارب جهانی را جمع آوری  کتابی  نوشتن پیشگفتار یا مقدمه بر چنین 
که اهمیت  یک هزار نفر محقق در سراسر جهان در آن سهیم هستند تنها در صورتی توجیه دارد 
کتاب برای  را برای خوانندگان فارسی زبان روشن سازد. مهمترین دستاورد این  کتاب  و جایگاه 
و  فقرزدایی  های  سیاست  و  اندیشه  در  عطفی  نقطه  کتاب  این  آیا  چیست؟  ایرانی  خوانندگان 

توانمندسازی محسوب می شود؟ 
که معاونت  ترجمه می شود  فارسی  به  زمانی  کتاب در  این  این دو سوال مثبت است.  به  پاسخ 
را  و توسعه عدالت اجتماعی«  اقتصاد  کردن  بنیان  برنامه »عدالت  یت دارد  رفاه اجتماعی مامور
به عنوان یکی از برنامه های سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توانمندسازی و فقرزدایی 
کتاب مبانی نظری و  را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه، طراحی نماید. این 
که معاونت رفاه اجتماعی،  تجربی ارزشمندی برای ایفای این دو وظیفه داشته  و از این روست 
حوزه  در  گذاری  سیاست  برای  را  ای  تازه  چارچوب  تا   است  داده  سفارش  را  کتاب  این  ترجمه 

کشور به ارمغان بیاورد. فقرزدایی و توانمندسازی در 
برای خواننده  اما دو پیام آن  بردارد،  برای خوانندگان در  را  فراوانی  تازه  کتاب نکات  هر چند این 

که عالقه  مند به حوزه فقرزدایی و حمایت های اجتماعی است، قابل توجه می باشد: ایرانی 
و...(  برق،  آب،  جاده،  آموزش،   ( ها  زیرساخت  به  دسترسی  بر  عالوه  توانمندسازی  و  فقرزدایی 
کنون، سیاست  نیازمند »اصالح نظام اداری، حقوقی و قضایی« و »اصالح نقایص بازار« است. تا
روستا  کمتر  و  اند  داشته  مردم  برای  زیرساخت ها  تامین  در  آمیز  موفقیت  تالشی  ایرانی،  گذاران  
که به همه زیرساخت ها دسترسی نداشته باشد. اما متاسفانه این  یا منطقه ای را می توان یافت 
گذاری  کافی نبوده است و باید عصر تازه ای در خصوص سیاست  موفقیت بزرگ برای فقرزدایی، 
تامین  کنار  در  کتاب،  این  نمود.  آغاز  گیر،  فرا رشد  تحقق  راستای  در  تالش  همچنین  و  فقر  ضد 
زیرساخت ها، بهبود حکمرانی ) اصالح نظام اداری، قضایی و حقوقی( و طراحی »بازارهای حامی 
کند. شناخت این دو حوزه و اجرای آن  گذاری معرفی می  فقرا« را به عنوان دو حوزه مهم سیاست 

گذاری اقتصادی و اجتماعی محسوب شود.  در ایران می تواند نقطه عطفی در سیاست 
کشورها را در اصالح سه حوزه مذکور  کتاب مبانی نظری و سه چهارم آن تجارب  یک چهارم این 
از  یک  هر  می کند.  بیان  فقرا(  حامی  بازارهای  طراحی  و  حکمرانی  بهبود  ها،  زیرساخت  تامین   (
که با  گذاران می دهد  کتاب آمده است ایده ای برای تغییر به دست سیاست  که در این  تجاربی 

گیری نمایند. کشور در مورد اجرا یا عدم اجرای آن می توانند تصمیم  توجه به شرایط 
ناشفاف،  بازارهای  و  فاسد  باشند. دولت های  فقرا  یا دشمن  توانند حامی  بازارها می  و  دولت ها 
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توان  می  که  است  خدمتی  بزرگترین  بازار،  و  دولت  سازی  سالم  بنابراین  هستند.  فقرا  دشمنان 
است  ساده  بسیار  آن  درک  که  است  پروژه ای  دولت،  سازی  سالم  کرد.  تصور  فقر،  کاهش  برای 
در  کشورهای  در  قضاییه  قوه  سالم سازی  بویژه  سازی  سالم  از  مختلفی  های  نمونه  کتاب  این  و 
که برای توانمندسازی فقرا، مصمم هستند،  کرده است. دولت هایی  حال توسعه را جمع آوری 
این اصالحات،  و نقطه شروع  کلید  اند.  و قضایی خود دست زده  به اصالح نظام های اجرایی 
کاهش فساد، عزم خود را جزم  گر سیاستمدار برای  اراده دولت برای تغییر است و به نظر می رسد ا
الکترونیک،  پیاده سازی دولت  بودجه،  راه، روشن است: شفاف سازی  ادامه  باشد، مسیر  کرده 
کم و بیش در  که  تقویت نظارت مردمی و ... بخشی از سیاست های سالم سازی دولتها هستند 

کشورهای مختلف آزمایش شده و پاسخ داده اند.
که حامی فقرا باشد به لحاظ مفهومی و به لحاظ عملی، پیچیده است. فقرا  اما طراحی بازاری 
آنها فاقد ثبت رسمی  بانکی تسهیالت بگیرند، زیرا دارایی  از نظام  توانند مانند رقبای خود  نمی 
گذاشتن ندارند. فقرا نمی توانند محصوالت  که اساسا دارایی قابل توجهی برای وثیقه  است یا آن 
را به قیمت مناسب خریداری  آنها  کاالهای  که  کنند  بازارهایی عرضه  یا  بازارهای دور  را به  خود 
کنندگان مواد واسطه ای قدرت چانه زنی ندارند و به  کنند. تولیدکنندگان فقیر در برابر تامین  می 
ی انسانی خود را ارتقاء بخشند و آنها را متناسب  کوچک بودن، نمی توانند مهارت فنی نیرو علت 

با تحوالت فناوری آموزش دهند. در اینچنین وضعیتی فقرا از بازار حذف می شوند. 
به  یارانه  پرداخت  فقرا،  حذف  از  جلوگیری  برای  ایران  دولت  جمله  از  ها  دولت  اصلی  سیاست 
کتاب سخنی از دادن یارانه به عمل نیامده است، بلکه  اشکال مختلف است. اما در الگوی این 
بتوانند در صحنه  فقرا  که  کند  را طراحی می  نهادهایی  یا جامعه هدف،  فقرا  با همکاری  دولت 
کتاب دهها  رقابت بدرخشند یا حداقل حذف نشوند و به درآمد و مزیتی پایدار دست یابند. این 

نمونه از این تجارب را جمع آوری نموده است.
گذاری، صنعت لبنیات خود را آنچنان  کشور چین با استفاده از این روِش سیاست  کشور هند و 
که به آن "انقالب لبنیات" لقب داده شد. در کشورهایی مثل این دو کشور و سایر  متحول ساختند 
کشاورزان نمی توانند  کشاورزان فقیر معموال یک یا چند دام شیری دارند. این  کم درآمد،  کشورهای 
ک دام را به قیمت مناسب خریداری کنند، بودجه الزم برای استفاده از خدمات دامپزشکی را  خورا
کارخانه داران صنعت لبنیات  یع شیر با مشکالت مختلف روبرو هستند.  به سختی دارند و در توز
کیفیت شیر مطمئن باشند و از همین رو صنعت لبنیات معموال در  کمیت و  نیز  نمی توانند از 
به پرداخت  گذاران است و دولت ها مجبور  برای سیاست  کشورها، صنعت مشکل سازی  این 
که در ایران شاهد هستیم یارانه های دولت به این  یارانه های سنگین می باشند. البته همانگونه 
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کارساز نبوده و دولت مجبور است به طور مدام به این صنعت منابع عمومی را  صنعت، معموال 
یش سفید را به خوبی  گذار ر کند. اما دولت های هند و چین در این حوزه، نقش سیاست  تزریق 
که این صنعت  کردند  گونه ای تنظیم  کنندگان را به  کارخانه دار، دامدار و تامین  کردند و رابطه  ادا 
برای  کزی  مرا خصوصی  بخش  روستاها،  در  شد.  تبدیل  کشور  اقتصاد  رشد  موتورهای  از  یکی  به 
این مرکز تحویل  به  را  توانستند دام های خود  فقیر  کشاورزان  و  کرد  نگهداری دام شیری تاسیس 
کارخانه داران بجای  کار دردسر ساز نگهداری دام نجات یافتند،  کشاورزان از  دهند. بدین ترتیب 
آزمایشگاه های  و  می کردند  منعقد  قرارداد  دام  نگهداری  مرکز  یک  با  دامدار  تعدادی  با  زنی  چانه 
کز نگهداری دام می توانستند با قیمت  کنترل کیفیت، مراقب سالمت شیر بودند. از طرف دیگر، مرا
یگران مختلف،  گیرند. این هماهنگی میان باز ک دام، تجهیزات و دامپزشک را بکار  مناسب خورا

بسیاری از فقرا را از تهیدستی نجات داد و تحولی روشن در صنعت لبنیات به وجود آورد.
کشورهای  در  ها  دولت  وظیفه  و  کارکرد  کننده،  هماهنگ  سفیِد  یش  ر نقش  در  سیاست گذار 
کم و بیش تقلید از آن دولت هاست. دولت  کتاب آمده است  که در این  پردرآمد است و تجاربی 
کشورها این نقش را به عهده داشته است. به طور مثال صنعت استخراج، فوالد  ژاپن بیش از سایر 
و صنایع پایین دستی فوالد  تا  دهه 1960 فاقد مزیت بود. دولت صنعتگران بخش خصوصی را 
که مزیت همه  کیفیت و باال بودن قیمت فوالد را،  کرد و علت پایین بودن  به دور یکدیگر جمع 
گرفته تا  ساختمان به آن بستگی دارد، مورد بررسی قرار داد. هزینه  صنایع پایین دستی از خودرو 
استخراج به علت تولید کم، بسیار باال بود و برای افزایش استخراج و دست یافتن به مقیاس بزرگ، 
گر صنعت  که ا گرفت. اما هیچ اطمینانی وجود نداشت  گذاری سنگینی صورت می  باید سرمایه 
گر صنعت فوالد  استخراج رشد می کرد، صنعت فوالد خریدار آنها باقی می ماند و به همین ترتیب ا
میزان محصوالت خود را افزایش می داد، صنعت پایین دستی، خریدار محصوالت جدید باشد. 
از قدرت چانه زنی خود استفاده  تولید، صنعت خریدار  افزایش  با  که  نیز وجود داشت  این ترس 
برنامه میان مدت، در بین چند صنعت طراحی  باید یک  کاهش دهد. در واقع  را  کرده و قیمت 
می شد و همه به آن وفادار می ماندند. وفاداری به تعهدات بلندمدت، نیازمند قاضی بیطرف یا 
که دولت ژاپن نقش آن را به خوبی ایفاء نمود و با یک برنامه  یش سفید بود  گذار ر همان سیاست 
چند بخشی، مزیت بزرگی برای صنایع خود به وجود آورد. صنعت استخراج، فوالد و صنایع پایین 

دستی فوالد یک برنامه مشترک افزایش تولید را طراحی و آن را به اجرا درآوردند.
تفاوت عظیم میان این شیوه سیاست گذاری با سیاست گذاری مرسوم وجود دارد. بهبود حکمرانی 
و اصالح بازار برخالف تامین زیرساخت ها بدون مشارکت مردم و فقرا تقریبا ناموفق است. تامین 
با تزریق بودجه و  زیرساخت ها مانند رساندن جاده به یک روستا یا ساخت یک سد را می توان 



16

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

گروهی از پیمانکاران به سرانجام رساند. اما در اصالح نظام اداری یا اصالح بازار، بودجه  بکارگیری 
یگر اصلی است و بدون همراهی یا رهبری آن - حداقل در  دولت اهمیت چندانی ندارد. دولت باز
کشوری مانند ایران- اصالح این دو، شاید خواب و خیالی بیش نباشد. دولت دیگر هنرش منابع 
یش سفیدی( آن است. دولت  کمیتی و میانجیگرانه ) نقش ر بودجه ایش نیست بلکه نقش حا
که باید با مشارکت مردم نظام اداری و بازار را اصالح نماید. سیاست  یگری است  )حکومت( باز
کند،  کند باید بیطرف باشد، عمق مسئله را درک  یش سفید را بازی  که می خواهد نقش ر گذاری 
مستقیم  حضور  سیاست گذاری  بازی  در  معموال  که  کنندگان  مصرف  منافع  که  ندهد  اجازه  و 
بیشترین  خواهان  انسانها  سایر  مانند  تولیدکنندگان  شود.  تولیدکنندگان  منافع  قربانی  ندارند، 
که منافع بلندمدِت  کند  گونه ای داوری  یش سفید باید بازی را به  منافع هستند و سیاست گذار ر

کننده تامین شود.  تولیدکنندگاِن وفادار به منافع مصرف 
این سیاست گذاری تنها ابزار فقرزدایی نیست و تنها فقرا از آن سود نمی برند بلکه شیوه ای مفید 
که چگونه دولت ها  برای سیاست گذاری در همه حوزه ها می باشد. می توان با یک مثال نشان داد 
برای حل مسئله فقر سیاست گذاری می کنند و سپس همه مردم از آن منتفع می شوند. به موضوع 
و  است  شاغلین  از  بسیاری  مسئله  بازنشستگی،  و  پیری  سنین  در  فقر  کنید.  توجه  بازنشستگی 
را  بازنشستگی  صندوقهای  صنعت،  صاحبان  همکاری  با  شدند  مجبور  ها  دولت  رو  همین  از 
شد  آغاز  صنعتی  کارگران  از  بازنشستگی،  صندوقهای  از  مندی  بهره  و  عضویت  کنند.  طراحی 
مطمئن  آینده  از  هرقدر  نیز  ثروتمندان  امروز  و  پیوستند  آن  به  سفیدها  یقه  و  کارمندان  یج  بتدر و 
باشند، میخواهند عضو یک صندوق بازنشستگی باشند. مسئله هماهنگی میان تولیدکنندگان و 
کنندگان، مسئله همه بخش  یع  کنندگان منابع مالی یا منابع انسانی و توز تولیدکنندگان با تامین 
گذاری را بیاموزد، در همه  که بتواند برای نجات فقرا از دام فقر این شیوه سیاست  هاست. دولتی 

گذار موفق تری خواهد بود. صنایع، سیاست 

احمد میدری
معاون رفاه اجتماعی

کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
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کتاب  پیشگفتاری برای ترجمه 

کار و رفاه اجتماعی مسئول سنجش و مقابله با فقر است. عالوه بر این وظیفه ذاتی،  وزارت تعاون، 
برنامه ملی  تا  یافته است  یت  این وزارتخانه مامور اقتصاد مقاومتی،  ابالغی  بر اساس سیاستهای 
کشور به منزله یکی از اجزای اقتصاد  کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی را در  عدالت بنیان 
فقرزدایی  حوزه  در  تجربی  و  نظری  مباحث  شناخت  منظور  به  کتاب  این  نماید.  اجرا  مقاومتی 
آرمان  فقرزدایی  است.  اقتصاد  شکنندگی  و  پذیری  آسیب  نقاط  از  یکی  فقر  است.  شده  ترجمه 
انقالب، امام راحل )ره( و رهبر معظم انقالب، از حقوق شناخته شده حقوق بشر و عامل انسجام 
و همبستگی اجتماعی است. عدم توجه به توانمندسازی فقرا، اقتصاد را در برابر شوکهای داخلی 
یستی( و شوک های خارجی ) سقوط قیمت نفت  ) بحرانهای پولی و مالی و شوک های محیط ز
به  رو حرکت  از همین  پذیر می سازد.  آسیب  به شدت  المللی(  بین  مالی  و  پولی  بحران های  و 
افزایش  برای  از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک اصل  و فقرزدایی  سوی عدالت اجتماعی 
تاب آوری اقتصادی شناخته شده است. همه اقتصادها حتی کشورهای بسیار پردرآمد در معرض 
پایی نشان  کشور ارو شوک های مختلف اقتصادی هستند. بحران 2007 میالدی در آمریکا و چند 
گذاران هوشمند باید راهکارهایی برای  که همه اقتصادها به نوعی آسیب پذیرند و سیاست  داد 
که در دهه نخست قرن بیست  کشورهایی  گسترش بحران ها طراحی نماید.  پیشگیری از ایجاد و 
که در زمان  با وجود آن  کردند.  را تقویت  کردند سیاست های رفاهی خود  را تجربه  و یکم بحران 
کمک  یارانه و  برای  کمتری  یابد و دولت قاعدتا منابع  کاهش می  اقتصادی درآمد دولت  بحران 
رفاهی  بودجه  درآمد،  کم  اقشار  از  حمایت  و  بحران  از  خروج  برای  دارد  درآمد  کم  های  گروه  به 
خود را افزایش می دهد. در واقع سیاست حمایت اجتماعی، ابزاری برای خروج از رکود ناشی از 

بحران های اقتصادی محسوب می شود.
و فقرزدایی به دست می دهد. این  توانمندسازی  برای  کتاب حاضر مبانی نظری و تجربی غنی 
که  کتاب می تواند یک متن آموزشی برای مسئولین حوزه حمایت های اجتماعی باشد. همانطور 
کالن اقتصادی، مبارزه با فقر نیازمند  کتاب نشان داده شده است عالوه بر سیاست های  در این 

کم درآمد است.  گروه های  اجرای طرح های متعدد فقرزدایی و توانمندسازی 
کم درآمد، موثر باشد. گروه های  کاهش مشکالت  کتاب بتواند در  امیدوارم این 

علی ربیعی 
کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون، 
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تقدیر و تشکر

کاهـش فقـر )PREM(، بـا  ر ارشـد مدیریـت اقتصـادی و  کتـاب مرجـع را دیپـا نارایـان1 مشـاو ایـن 
ر ارشـد و رئیـس اقتصادی،گوبیـن نانکانـی3 معـاون اول  هدایـت و رهبـری، نیـکالس اسـترن2 مشـاو
و  فقـر  کاهـش  گـروه  مدیـر  پییـج4،  جـان  مشـترک،  هدایـت  بـا  و  فقـر  کاهـش  و  اقتصـادی  مدیریـت 
کتـاب( در  یـن ایـن  کـه همـه آنهـا )در موقـع تدو همچنیـن اسـتین یورگنسـن5 مدیـر توسـعه اجتماعـی 

کار بودنـد، نگاشـته اند.  بـه  بانـک جهانـی در واشـینگتن مشـغول 
آن در خصـوص  در  مباحـث مطـرح شـده  و  آمـاده شـد  گسـترده  کـره  و مذا بحـث  از  پـس  کتـاب 
یـه سـال 2001 مـورد حمایـت و پشـتیبانی  چارچـوب توانمنـد سـازی و اقدامـات راهبـردی بایـد از اول فور
ره و نظـرات 1000 نفـر از کارشناسـان بانـک  بانـک جهانـی قـرار می گرفـت. بـرای تهیـه ایـن کتـاب از مشـاو
ران شـامل کارکنان رسـمی دولت ها،  جهانی و خارج از بانک جهانی بهره برده شـده اسـت. این مشـاو
کشـورهای اندونزی،  از  مدنـی  جامعـه  اعضـای  و  کننـده  کمـک  نماینـدگان  سـایر  و  بانـک  کارکنـان 
کارکنـان بانـک توسـعه آسـیایی، سـازمان بهداشـت جهانـی، اتحادیـه  یتنـام و همچنیـن  فیلیپیـن، و
یای عالـی حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد بودنـد. همچنیـن چارچـوب  حفاظـت از جهـان و کمیسـار
کـه در کشـور مجارسـتان و بـا  کارگاه آموزشـی توانمنـد سـازی  یـاد شـده بـه صـورت تفصیلـی در قالـب 
پـای شـرقی برگـزار شـد، بـه صـورت تفصیلـی بـه بحـث گذاشـته شـد.  مشـارکت نماینـدگان 9 کشـور ارو
کارائیـب سـازماندهی و در کشـور  تیـن و حـوزه  کارگاه منطقـه ای نیـز توسـط منطقـه امریـکای ال دومیـن 
یافـت شـد. افـزون بـر ایـن، چارچـوب  پـرو برگـزار شـد کـه در ایـن کارگاه نیـز بازخوردهـای ارزشـمندی در
ران خارجـی متخصـص در زمینـه فرهنـگ و توانمندسـازی بـا همـکاری هیئـت  پیشـنهادی بـا مشـاو
کـه بـه دنبـال آن نیـز بازخوردهـای سـودمندی  گذاشـته شـد  کـره  توسـعه اجتماعـی نیـز بـه بحـث و مذا

یافـت شـد. یاسـت نیـکالس اسـترن در از شـرکت کننـدگان در دو نشسـت بررسـی بـه ر

یر بهره برده است:  کتاب از نقطه نظرات صاحب نظران ز همچنین مؤلف در این 
Nisha Agrawal, Jehan Arulpragasam, Tamar Manuelyan Atinc, Kathy 
Bain, Lynn Bennett, Hans Binswanger, Anis Dani, Paula Donovan, 
David Ellerman, Norman Hicks, Michael Klein, Alexandre Marc, Shaha 

1 . Deepa Narayan
2 . Nicholas Stern
3 . Gobin Nankani
4 . John Page
5  .Steen Jorgensen
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Riza, Jean-Louis Sarbib, Sudhir Shetty, Veena Siddharth, Michael 
Walton وRoberto Zagha  
 Laura Bures، Cecchini Simone،  کتـاب  نیـز توسـط عـالوه بـر ایـن، حمایت هـای پژوهشـی 
  Bryan Kurey فراهـم شـد. هماهنگی هـای پشـیتبانی نیـز توسـط Talat Shah و Radha Seshagiri

گردیـد. کارکنـان بانـک جهانـی تهیـه  انجـام شـد. بخـش ابزارهـا و تمرین هـا نیـز توسـط 
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عالئم اختصاری

ATM Automated Teller Machine دستگاه خودپرداز

BEEPS Business Environment and Enterprise Performance 
Survey پیمایش محیط کسب و کار و عملکرد دستگاه

CAS Country Assistance Strategy راهبرد کمک کشوری

CDD Community-Driven Development توسعه اجتماع محور

CDI Committee for Democracy in Information Technology 
(Brazil) یل( ز کمیته دموکراسی در فّناوری اطالعات )بر

CGAP Consultative Group to Assist the Poorest ین فقرا وه مشاوره ای کمک به فقیرتر گر

CIDA Canadian International Development Agency آژانس بین المللی توسعه کانادایی

CMU Country Management Unit یت کشوری واحد مدیر

CPPR Country Portfolio Performance Review بازنگری عملکرد وضعیت کشوری

CPRGS Comprehensive Poverty Reduction and Growth 
Strategy (Vietnam) راهبرد رشد و کاهش فراگیر فقر )ویتنام(

DEC Development Economics Vice Presidency (of the 
World Bank) معاون توسعه اقتصادی بانک جهانی 

DFID Department for International Development (U.K.) یتانیای کبیر( دفتر توسعه بین المللی )بر

ECA Europe and Central Asia Region (of the World Bank) وپا )بانک جهانی( منطقه آسیای مرکزی و ار

ESW Economic and Sector Work اقتصاد و فعالیت بخشی

FOIA Freedom of Information Act قانون آزادی اطالعات

FSSAP Female Secondary School Assistance Project 
(Bangladesh)

وژه مساعدت دوره راهنمایی تحصیلی برای  پر
دختران )بنگالدش(

GDP Gross Domestic Product تولید ناخالص داخلی

GUAPA Guatemala Poverty Assessment یابی فقر در گواتماال ز ار
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IBRD International Bank for Reconstruction and 
Development (of the World Bank Group)

وه بانک  بانک بین المللی بازسازی و توسعه )گر
جهانی(

ICT Information and Communications Technology فّناوری اطالعات و ارتباطات

IDA International Development Association (of the World 
Bank Group) وه بانک جهانی( انجمن بین المللی توسعه )گر

IDASA Institute for Democracy in South Africa یقای جنوبی مؤسسه دموکراسی آفر

IEC Information, Education, and Communication اطالعات، آموزش و ارتباطات

IFC International Finance Corporation (of the World Bank 
Group) وه بانک جهانی( مؤسسه مالی بین المللی )گر

IGR Institutional and Governance Review بازنگری نهادی و حکمرانی 

KDP Kecamatan Development Project (Indonesia) وژه توسعه ِککاماتان) اندونزی( پر

LAC Latin America and the Caribbean Region (of the World 
Bank) یکای التین )بانک جهانی( منطقه کارائیب و امر

LLI Local-level institutions نهادهای سطح محلی

MASAF Malawi Social Action Fund صندوق اقدام اجتماعی ماالوی

MFI Microfinance Institution مؤسسه تأمین مالی ُخرد

MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency (of the 
World Bank Group) آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه

NGO Nongovernmental Organization سازمان  غیردولتی

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
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OED Operations Evaluation Department (of the World Bank) یابی عملیات )بانک جهانی( ز اداره ار

PAC Public Affairs Centre (India) مرکز امور عمومی )هند(

PAD Project Appraisal Document وژه یابی پر ز سند ار

PEAP Poverty Eradication Action Plan (Uganda) یشه کنی فقر )اوگاندا( برنامه اقدام ر

PER Public Expenditure Review ینه های عمومی بازنگری هز

PETS Public Expenditure Tracking Survey ینه های عمومی پیمایش پیگیری هز

PPA Participatory Poverty Assessment یابی مشارکتی فقر ز ار

PREM Poverty Reduction and Economic Management 
Network (of the World Bank)

یت اقتصادی و کاهش فقر )بانک  شبکه مدیر
جهانی(

PRSC Poverty Reduction Support Credit اعتبارات حمایتی کاهش فقر

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper گزارش راهبرد کاهش فقر

PSAL Programmatic Structural Adjustment Loan وام تعدیل ساختار برنامه ای

PSRL Programmatic Social Reform Loan وام اصالحات اجتماعی برنامه ای

RPO Rural Producers’ Organization وستایی سازمان تولیدکنندگان ر

SEAF Small Enterprise Assistance Funds صندوق کمک  به بنگاه های کوچک

SECAL Sector Adjustment Loan وام تعدیل بخشی
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SEWA Self-Employed Women’s Association (India) انجمن خوداشتغالی زنان – سوا )هند(

SKS Swayam Krishi Sangam (India) یشی سنگام )هند( سوایام کر

SME Small and Medium Enterprise بنگاه های کوچک و متوسط

SPARC Society for the Promotion of Area Resource Centers انجمن ارتقای مراکز منابع ناحیه ای

UNDP United Nations Development Programme برنامه توسعه سازمان ملل متحد

UNESCO United Nations Educational, Scientific, and 
Cultural Organization

یونسکو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد

UNICEF United Nations Children’s Fund یونیسف  صندوق کودکان سازمان ملل متحد

UNIDO United Nations Industrial Development 
Organization

یونیدو  برنامه توسعه صنعتی سازمان ملل 
متحد

USAID U.S. Agency for International Development یکا آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده امر

WBES World Business Environment Survey پیمایش محیط کسب و کار جهانی

WBI World Bank Institute مؤسسه بانک جهانی

WDR World Development Report گزارش توسعه جهانی

ZAMSIF Zambia Social Investment Fund صندوق سرمایه گذاری اجتماعی زامبیا

یکا  ارایه شده است مگر اینکه واحد دیگری  همه مقادیر واحدهای دالر مورد استفاده در این کتاب به قیمت جاری دالر امر
ذکر شده باشد.
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خالصه

فقـر  از  ُبعـدی  چنـد  دیدگاهـی  فقـر  یشـه کنی  ر عنـوان  بـا   2001-2000 سـال  جهانـی  توسـعه  گـزارش 
گـزارش بـر اهمیـت افزایـش دسترسـی فقـرا بـه فرصت هـا، امنیـت و توانمندسـازی  ارایـه نمـود. در ایـن 
گـزارش توسـعه جهانـی سـال 2001-2000،  کیـد شـده اسـت. در  کاهـش فقـر تأ بـرای رشـد اقتصـادی و 
بـرای  بانـك  ایـن  حمایـت  مـورد  یـت دار  اولو حـوزه  دو  در  جهانـی  بانـك  راهبـردی  چارچوب هـای 
کمك گیرنـده شـامل: الـف( ایجـاد فضـا و بسـتر مناسـب بـرای سـرمایه گذاری،  اشـتغال و  کشـورهای 
رشـد و ب( توانمندسـازی اقشـار فقیر و سـرمایه گذاری در دارایی های آنان به رسـمیت شـناخته شـده 
یکـرد بانـك جهانـی بـرای توانمندسـازی در راسـتای تحقـق رشـد اقتصـادی  اسـت. کتـاب پیـش رو، رو
کتـاب بـرای دسـتیابی  کاهـش فقـر را تشـریح می کنـد. بـه همین دلیـل مباحـث مطـرح شـده در ایـن  و 

بـه اهـداف توسـعه هـزاره )MDGs(1 بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند.
و  کالن اجتماعـی  اثربخشـی توسـعه در سـطح  و  توانمندسـازی  بیـن  رابطـه  از  یـادی  ز قرائـن  و  شـواهد 
یکردهـای توانمندسـازی را می تـوان از طریـق حکمرانـی  سـطوح خودجـوش اجتمـاع 2 حکایـت دارنـد. رو
یـت کـرد کـه ایـن مسـئله نیـز بـه نوبـه خـود چشـم انداز رشـد را ارتقـاء می دهـد. بـه ایـن ترتیـب زمانـی  خـوب تقو
و  یی  پاسـخگو تقاضـای  و  کننـد  رسـاتر  را  و صـدای خودشـان  درگیـر شـوند  فراینـد  ایـن  در  کـه شـهروندان 
یشـه کن می شـود. افـزون بـر ایـن،  مسـئولیت پذیری داشـته باشـند، عملکـرد دولت هـا بهبـود یافتـه، و فسـاد ر
مشارکت شهروندان به اجماع و تشریك مساعی برای حمایت از اصالحات و ایجاد محیط سرمایه گذاری 
مطلـوب و افزایـش رشـد، منتهـی می شـود. همچنیـن دسـتور کار توانمند سـازی3 از طریـق اشـاعه الگوهـای 
کـه بـه سـود اقشـار فقیـر اسـت، از اثربخشـی توسـعه ای حمایـت و پشـتیبانی می کنـد. البتـه تحقـق  رشـدی 
کاهـش نابرابری هـا از طریـق سـرمایه گذاری در قابلیت هـا و توانمندی هـای بالقـوه اقشـار  ایـن مهـم مسـتلزم 
فقیـر توسـط آمـوزش و دسترسـی بـه مراقبت هـا، مراقبـت از سـالمت و همچنیـن افزایـش دسترسـی آنـان بـه 

زمیـن، سـرمایه های مالـی و بازارهاسـت.
اثـرات  و  اثربخـش  توسـعه  بـه  می توانـد  توانمندسـازی  کـه  می دهـد  نشـان  تجربـه  ایـن،  بـر  افـزون 
بسـیار  ابـزار  فرودسـت،  منتهـی شـود. مشـارکت جوامـع  ژه  پـرو در سـطوح  فقیـر  افـراد  بـه سـود  مثبـت 
مدرسـه،  بهداشـت،  آب،  تأمیـن  ماننـد  محلـی  عمومـی  کاالهـای  از  حفاظـت  و  تولیـد  بـرای  قـوی 
اثربخـش در  بـه توسـعه  نوبـه خـود  بـه  نیـز  ایـن مسـئله  کـه  جـاده و مدیریـت جنـگل قلمـداد می شـود 
ژه بـا آزادی هـای  افزایـش سـرمایه گذاری ها منتهـی می شـود. راهبردهـای توانمندسـازی در سـطح پـرو

1 . Millennium Development Goals
2 . Grassroots Community
3 . Empowerment.Agenda
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ژه هـا  گـون نشـان می دهـد اجـرای پرو گونا و پشـتیبانی می شـود. شـواهد  مدنـی در جامعـه، حمایـت 
یی- در آنهـا  یـژه صـدای شـهروندان،  مشـارکت و پاسـخگو کـه آزادی هـای مدنـی- به و در کشـورهایی 
کـه آزادی هـای مدنـی در آنهـا ضعیـف  یـاد اسـت، بـه صـورت معنـی داری در مقایسـه بـا کشـورهایی  ز

ردهای بهتـری بـه همـراه دارنـد. اسـت، عملکـرد و دسـتاو
بـا ایـن وجـود، بسـیاری از پرسـش ها در خصـوص مفهـوم توانمندسـازی و چگونگـی بـه کارگیـری آن 
کـه بایـد بـرای حرکـت بـه سـوی توانمندسـازی  در فعالیت هـای بانـك جهانـی و همچنیـن اقداماتـی 
انجـام شـود، همچنـان بـدون پاسـخ مانـده اسـت. کتـاب پیـش رو بـه سـه موضـوع کـه در بیانیـه بانـك 
کیـد شـده و همچنیـن مزیت هـای نسـبی بانـک جهانـی در ایـن زمینـه می پـردازد. در  جهانـی بـر آن تا
یکردهـای  بخـش آخـر کتـاب، ابزارهـا و تمرین هایـی مسـتند سـازی شـده اند کـه می تواننـد از اجـرای رو

توانمندسـازی بـرای کاهـش فقـر پشـتیبانی نماینـد.
تـوان  از مزیـت و  بـا دولت هـای جهـان، بانـک جهانـی  ارتبـاط تنگاتنـگ بانـک جهانـی  بـه دلیـل 
نسـبی قابـل قبولـی بـرای پیگیـری دسـتور کار توانمندسـازی جهـت کاهـش فقـر برخـوردار اسـت. بانـك 
یابـی، توصیـه و کمك هـای مالـی در زمینـه حکمرانی  جهانـی از جایـگاه مناسـبی بـرای ارایـه تحلیـل ، ارز
و اصالحـات بخشـی بـرای رشـد اقتصـادی برخـوردار اسـت. بانـك جهانـی توانایـی الزم بـرای متقاعـد 
کـردن ذی نفعـان بـرای بحـث و گفتگـو، وفـاق و اتحـاد بـرای اصالحـات را دارد. بانـك جهانـی می توانـد 
و سـازوکارهای  فقیـر-  اقشـار  گیـر  فرا یـژه مشـارکت  به و و مشـارکت-  گیـری  فرا اطالعـات،  اشـاعه  از 
ردها و راهبردها حمایت و پشـتیبانی کند. سـرانجام،  یی دولتی در خصوص انتقال دسـتاو پاسـخگو
یـت و توانمندسـازی جوامـع مدنـی و مؤسسـات و نهادهـای دولتـی در  بانـك جهانـی می توانـد از تقو

سـطوح ملـی و محلـی پشـتیبانی و حمایـت کنـد.

مفهوم توانمندسازی1
گسـترش و بسـط آزادی انتخـاب افـراد و اقـدام بـرای شـکل دادن زندگـی  توانمندسـازی بـه مفهـوم 
کنتـرل بـر منابـع و تصمیمـات اسـت. آزادی فقـرا، بـه شـدت از  افـراد اسـت. ایـن مفهـوم بـه معنـای 
یـژه از سـوی دولت هـا و بازارهـا تهدیـد می شـود. در حـال  طریـق عـدم امـکان ابـراز نظـر و بـی قدرتـی، به و
یـژه در سـطح خانـوار وجـود دارد. از آنجایـی کـه بـی قدرتـی،  حاضـر،  نابرابرهـای جنسـیتی شـدیدی به و
کتـاب حاضـر توصیـف نهـادی  یشـه در فرهنـگ روابـط نابرابـر و غیرعادالنـه نهـادی دارد، در نتیجـه  ر
کمـك می کنـد. بـر  کـه بـه درك فعالیت هـای بانـك جهانـی  از توانمندسـازی دربـاره فقـر ارایـه می دهـد 

کـرد: یـر تعریـف  ایـن اسـاس توانمنـد سـازی را می تـوان بـه صـورت ز
1 . Empowerment
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"بـه توسـعه و بسـط دارایی هـا و توانایی هـای فقـرا بـرای مشـارکت، گفتگـو و چانه زنـی،  تأثیـر، کنتـرل 
می گذارنـد،  تأثیـر  آنـان  زندگـی  بـر  کـه  نهادهایـی  و  مؤسسـات  کـردن  پاسـخگو  و  مسـئولیت پذیر  و 

می شـود." گفتـه  توانمندسـازی 
از آنجایـی کـه فقـر، پدیـده ای چنـد ُبعـدی اسـت، فقـرا بـه طیفـی از دارایی هـا و قابلیت هـا در سـطح 
فـردی )ماننـد سـالمت، آمـوزش و مسـکن( و در سـطح جمعـی )ماننـد توانایـی بـرای سـازماندهی و 

بسـیج اقدامـات جمعـی بـرای حـل مسـائل و مشـکالت خـود( نیـاز دارنـد.
کـه از  توانمندسـازی زنـان و مـردان فقیـر مسـتلزم حـذف موانـع نهـادی رسـمی و غیررسـمی اسـت 
بهبـود رفـاه آنـان- چـه بـه صـورت فـردی و چـه بـه صـورت جمعـی- پیشـگیری، و دامنـه انتخاب هـای 
آنـان را محـدود می کنـد. از نهادهـای رسـمی می تـوان بـه قوانیـن و مقـررات، ضوابـط مصـوب دولت هـا، 
بـه  می تـوان  نیـز  غیررسـمی  نهادهـای  از  کـرد.  اشـاره  بین المللـی  نهادهـای  و  مدنـی  جوامـع  بازارهـا، 

کـرد. هنجارهـای همبسـتگی های اجتماعـی، مشـارکت، محرومیـت اجتماعـی و فسـاد اشـاره 

چهار عنصر کلیدی توانمندسازی
یگـران  باز سـایر  و  فقـرا  آن  در  کـه  می زنـد  رقـم  را  شـرایطی  دولت هـا  اقدامـات  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
کتـاب بـر اصالحـات دولتـی  تصمیم گیـری می کننـد، لـذا، موضوعـات و مباحـث مطـرح شـده در ایـن 
در زمینه بهبود ارایه خدمات اساسـی و اصالحات محلی و ملی، حکمرانی، توسـعه بازار به سـود افراد 
کیـد می کنـد. چنیـن اصالحاتـی مباحثـی را در خصـوص ارزش هـای  فقیـر و دسـتیابی بـه عدالـت تأ
مطـرح شـده توسـط مـردم بـه عنـوان شـریك و آغازگـر توسـعه- بـه جـای تلقـی مشـکل و مسـئله فـراروی 
کارکردهـای جوامـع مدنـی بـرای  کتـاب بـر نقش هـا و  توسـعه- مطـرح می کنـد. بـه همیـن دلیـل در ایـن 
کید شـده اسـت. حمایت و پشـتیبانی سیاسـت ها و اقدامات معطوف به مردم فقیر در کلیه سـطوح تأ

نیـز  نهادهـا  و  اقتصـادی متغیـر هسـتند  و  کـه شـرایط اجتماعـی،  فرهنگـی، سیاسـی  آنجایـی  از 
یـژه1 هسـتند، در نتیجـه، اصالحـات راهبـردی نیـز بایـد متغیـر باشـند. هـر چنـد، هیـچ مـدل  زمینـه- و
و  کـه عناصـر  امـا تجربـه نشـان می دهـد  نـدارد،  توانمندسـازی وجـود  بـرای  گیـری  فرا و  نهـادی سـاده  
کـه باعـث می شـوند تـا تالش هـا و اقدامـات توانمندسـازی  مؤلفه هـای خاصـی همـواره وجـود دارنـد 
کـرده و حکمرانـی طـرف  موفقیت آمیـز شـوند. چنیـن عناصـر و مؤلفه هایـی بـه صـورت هم افـزا2 عمـل 
کـه بایـد مبنـا و شـالوده اصالحـات  کلیـدی توانمندسـازی  یـت می کننـد. چهـار عنصـر  تقاضـا3 را تقو

یـر هسـتند: نهـادی باشـند، شـامل عناصـر ز
1 . Context- Specific 
2 . Synergy
3 . Demand Side of Governance
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یـان دو 	  دسترسـی بـه اطالعـات اطالعـات بـه معنـای داشـتن قـدرت اسـت. برقـراری جر
یه اطالعـات از دولـت بـه شـهروندان و از شـهروندان بـه دولـت بـرای تحقـق شـهروندی  سـو
گاه  مسـئوالنه و پاسـخگو، حکمرانی خوب و مسـئوالنه بسـیار حیاتی اسـت. شـهروندان آ
بـه نحـو بهتـری بـرای اسـتفاده از مزیت هـا تجهیـز می شـوند و بـه نحـو مؤثرتـری می تواننـد 
یگـران دولتـی  کننـد و سـرانجام می تواننـد باز بـه خدمـات و حقـوق خـود دسترسـی پیـدا 
کـه دسترسـی بـه  کننـد. از حوزه هـای اساسـی  و غیردولتـی را پاسـخگو و مسـئولیت پذیر 
اطالعـات در آنهـا بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند، می تـوان بـه عملکـرد بخش هـای دولتـی 
گاهـی از حـق و حقـوق افـراد  و خصوصـی، خدمـات مالـی و بازارهـا، قوانیـن و مقـررات و آ
ری هـای اطالعاتـی و ارتباطاتـی  کـرد. اغلـب فناو در خصـوص خدمـات اساسـی اشـاره 

نقـش محـوری در دسترسـی و اشـاعه اطالعـات ایفـاء می کننـد.
عنـوان 	  بـه  فقیـر  مـردم  بـا  مشـارکت،  بـرای  توانمندسـازی  یکـرد  رو مشـارکت1  گیـری/  فرا

کنتـرل تصمیمـات و  کـه از اقتـدار و اختیـار الزم بـرای  یـك همـکار تولیـد رفتـار می کنـد 
گیـری مـردم  تخصیـص و هدایـت منابـع بـه پایین تریـن سـطوح جامعـه برخـوردار اسـت. فرا
فقیـر و در نظـر گرفتـن نیازهـای آنـان و سـایر گروه هـای محـروم در تصمیم گیری هـا بـه منظـور 
یت هـا و دانـش محلـی،  تضمیـن تخصیـص بهینـه منابـع محـدود دولتـی براسـاس اولو
کار باعـث می شـود تـا مـردم فقیـر بـه تغییـرات پا ی بنـد  بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. ایـن 
گاهانـه، مسـتلزم تغییـر  گیـری و مشـارکت آ شـوند. بـا ایـن وجـود، اسـتمرار و پایـداری فرا
کـره مـردم دربـاره ایـن  قواعـد و فرایندهایـی بـرای ایجـاد بسـتر و فضـای مناسـب بـرای مذا
یت بنـدی ملـی و محلـی و تعییـن بودجـه و دسترسـی  مسـائل و مشـارکت آنـان بـرای اولو

بـه خدمـات اساسـی و مالـی اسـت.
عمومـی، 	  بخـش  کارکنـان  دولتـی،  مقامـات  مسـئولیت پذیری2  و  پاسـخگویی 

و  بایـد پاسـخگوی سیاسـت ها  کارکنـان و سیاسـت مداران  تولیدکننـدگان خصوصـی، 
کـه بـر رفـاه شـهروندان تأثیـر می گذارنـد، باشـند. در اینجـا سـه سـازوکار اصلـی  اقداماتـی 
یی سیاسـی احـزاب و نماینـدگان  یی و مسـئولیت پذیری وجـود دارد. پاسـخگو پاسـخگو
یی اداری   از طریـق سـازوکارهای انتخاباتـی اتفـاق می افتـد. پاسـخگو

ً
سیاسـی معمـوال

نهادهـای دولتـی از طریـق سـازکارهای مسـئولیت پذیری درونـی3- هـم بـه صـورت افقـی و 

1 . Inclusion/Participation
2 . Accountability
3 . Internal Accountability
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هـم عمـودی- در درون و بیـن نهادهـا تضمیـن می شـود. سـازوکارهای مسـئولیت پذیری 
اجتماعـی و عمومـی، نهادهـا را بـرای شـهروندان پاسـخگو می کننـد و می توانـد آنـان را بـه 

یی سیاسـی و اداری ملـزم نمایـد. پاسـخگو
کار و فعالیت  با یکدیگر، خودسازماندهی 	  ظرفیت سازمانی محلی1 به توانایی مردم برای 

و بسـیج منابـع بـرای حـل مشـکالت و دسـتیابی بـه عالئـق مشـترك، ظرفیـت سـازمانی 
محلـی گفتـه می  شـود. جوامـع و گروه هـای سـازماندهی شـده از امکانـات و قابلیت هـای 
گیـری  تـر تصمیـم  بیشـتری بـرای رسـاندن صـدا و انتقـال تقاضاهـای خـود بـه سـطوح باال
کـه رفـاه آنـان را تحـت  کراتـی  برخوردارنـد. در ایـن صـورت می تواننـد بـر سیاسـت ها و مذا

تأثیـر قـرار می دهـد، تاثیرگـذار باشـند.
در حـال حاضـر ایـن چهـار عنصـر در برخـی از فعالیت هـای در حـال اجـرای بانـك جهانـی در پروژه هـا مـورد توجـه  
می باشـند، بـا ایـن وجـود سـرمایه گذاری در ظرفیـت سـازمانی محلـی کمتـر بسـط و توسـعه یافتـه اسـت. بـه همیـن 
دلیـل، در سیاسـت های اعطـای وام و کارهـای تحلیلـی کمتـر بـه ایـن مسـئله پرداختـه شـده اسـت. لـذا ضـروری 
اسـت تا موضوع ظرفیت سـازمانی محلی به صورت نظام مندتری در راهبردهای کمك به کشـورها توسـط بانك 

جهانـی، حمایـت از راهبردهـای کاهـش فقـر و دسـتورالعمل های تحلیلـی و بیانیه هـا، منعکـس شـود.

کاربرد رویکردهای توانمندسازی
جهانـی  بانـك  فعالیت هـای  از  گسـترده ای  طیـف  در  می تـوان  را  توانمندسـازی  یکردهـای  رو
در  غیربانکـی،  و  بانکـی  فعالیت هـای  سیاسـی  روشـنگری های  از  برخـی  ارایـه  بـرای  کـرد.  مشـاهده 

می شـود: کیـد  تأ یـر  ز شـرح  بـه  حـوزه  پنـج  در  توانمندسـازی  چارچـوب  بـرد  کار بـه  کتـاب  ایـن 
تأمین نیازهای اساسی	 
بهبود حکمرانی محلی	 
بهبود حکمرانی ملی	 
توسعه بازارهای حامی فقرا2	 
دسترسی افراد فقیر به عدالت و برابری	 

بـا  و  رسـمی  نظام هـای  بـر  فقـر  کاهـش  و  حکمرانـی  بهبـود  راهبردهـای  گذشـته  در  حالیکـه  در 
کـه در جامعـه فعالیـت می کردنـد، معطـوف بـوده اسـت،  کسـانی  رابطـه ای ضعیـف بـا شـهروندان و 
یـت و توانمندسـازی  یکـرد توانمندسـازی بـرای اصالحـات دولتـی می تـوان بـه عنـوان تقو زه بـه رو امـرو

1 . Local Organizational Capacity
2 . Pro- Poor Market
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ین قوانین  یکـرد طـرف تقاضـا بـر تدو حکمرانـی طـرف تقاضـا بـرای اثربخشـی بیشـتر دولـت، نـگاه کـرد. رو
قـادر می سـازد  را  فقیـر  اقشـار  و سـازمان  کـه شـهروندان  کیـد دارد  تأ یه هایـی  رو و  و مقـررات،  ضوابـط 
گاهـی  یکـردی بـر آمـوزش و ارتقـای آ تـا تعامـل مؤثرتـری بـا دولت هـای خـود داشـته باشـند. چنیـن رو
گیـری و مشـارکت آنـان و بـر توانمندسـازی و  شـهروندان، ایجـاد و خلـق سـازوکارهای نهـادی بـرای فرا

گروه هـای شـهروندی سـرمایه گذاری می کنـد. و  فقیـر  اقشـار  قـوی  ظهـور سـازمان های 

تأمین نیازهای اساسی
به بهبود دسترسـی مردم فقیر به اسـتفاده کارآمد از خدمات اساسـی از جمله مراقبت از سـالمت، 

آموزش، آب و جاده های دسترسـی و.. تأمین خدمات اساسـی گفته می شـود.
طریـق  از  جامعـه  مختلـف  سـطوح  بـه  منابـع  ایـن  رسـاندن  بـرای  دولت هـا  تالش هـای  از  بانـك 
نقـش  ارتقـای  بـه  می تـوان  خصـوص  ایـن  در  کـه  می کنـد  حمایـت  و  پشـتیبانی  نهـادی،  مدل هـای 
یگـران خصوصـی و دولتـی، سـازمان ها و نهادهـای مرکـزی، نهادهـای بخشـی، مسـئوالن ذی صـالح  باز

کـرد. اشـاره  فرابخشـی اجتمـاع محـور  و  ژه هـای بخشـی  پرو دولت هـای محلـی، 
مشـترك1  تولیـد  راهبردهـای  از  انواعـی  بـر  اساسـی  نیازهـای  تأمیـن  بـرای  توانمندسـازی  یکـرد  رو
کیـد می کنـد. از مهمتریـن ایـن راهبردهـا می تـوان بـه 1( قـرار دادن اطالعـات درخصـوص عملکـرد  تأ
گیـری و مشـارکت از  بـرای فرا و خدمـات دولتـی در رسـانه های همگانـی  2( طراحـی سـازوکارهایی 
کـه افـراد فقیـر بتواننـد راهبردهـای طـرف تقاضـا را بـه اجـرا  گونـه ای  جملـه خدمات رسـانی بـه مـردم بـه 
طریـق  از  محلـی  سـازمانی  ظرفیت هـای  و  اجتماعـی  یی  پاسـخگو ارتقـای  و  توسـعه   )3 و،  رنـد  درآو
ژه هـای  کلیـدی و منابـع مالـی در پرو کنتـرل بـر تصمیمـات  گروه هـای اجتماعـی و  یـض اختیـار بـه  تفو
ژه هـای فرابخشـی یـا بخشـی ماننـد  توسـعه ای اجتمـاع محـور2 اشـاره کـرد. مـوارد یـاد شـده می تواننـد پرو

تأمیـن آب روسـتایی، بهداشـت یـا آمـوزش باشـند.

1 . Co-production
2 . Community- driven Development Projects
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بهبود حکمرانی محلی
بهبود حکمرانی خوب برای ارایه خدمات بهتر و پاسـخگویی بیشـتر به مشـکالت مردم فقیر بسـیار حیاتی 
است. تاکنون تمرکززدایی1 و اصالحات دولت محلی در وهله اول بر نظام های رسمی طرف عرضه2 معطوف 
بـوده و کمتـر بـر تقویـت و توانمندسـازی طـرف تقاضـا- از طریـق اقداماتـی کـه شـهروندان را بـرای اسـتفاده کارآمـد 
از فضـای ایجـاد شـده بواسـطه تسـهیل قوانیـن و مقـررات- توجـه شـده اسـت. دولت هـای توانمنـد محلـی )بـا 
اقتدار و منابع کافی( باید جوامع محلی را از طریق سازوکارهایی که دسترسی شهروندان به اطالعات را افزایش 
می دهد، و توانمندسـازی و فراگیری و مشـارکت آنان را تسـهیل می کند، و پاسـخگویی دولت ها به شـهروندان 
را ارتقـاء می دهـد، سـرمایه گـذاری کننـد تـا ظرفیت هـای سـازمانی محلـی توسـعه پیـدا کنـد. در مجمـوع در چنـد 
سال اخیر، توجه کافی به رابطه بین شهروندان و دولت های محلی نشده است و تنها در موارد بسیار معدودی 
بـرای تقویـت و توانمندسـازی سـازمان های فقـرا یـا سـایر جوامـع مدنـی محلـی میانجـی بـرای قـادر سـاختن آنـان 

بـرای ایفـای نقش هـای جدیـد و مؤثـر،  سـرمایه گذاری شـده اسـت.

بهبود حکمرانی ملی
بـرای  فضـا  کـردن  بـاز  حـال  در  کـه  هسـتند  حوزه هایـی  اقتصـادی،  کالن  سیاسـت های  گزینه هـای 
کـه فرایندهـا و سیاسـت های ملـی، دسترسـی مـردم فقیـر  مشـارکت های اجتماعـی می باشـند. از آنجایـی 
را بـه منابـع و فرصت هـا تعییـن می کننـد، لـذا ایـن مؤلفه هـا بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند و بایـد ایـن چهـار 
گردنـد. از مهمتریـن اقدامـات در ایـن خصـوص می تـوان  کلیـدی در فراینـد توانمندسـازی ادغـام  عنصـر 
یـن سیاسـت ها و همچنیـن  یـزی و تدو بـه برقـراری جریـان اطالعاتـی از مـردم فقیـر بـه فرایندهـای بودجه ر
کردن هـا یـا بازخـورد شـهروندی3 از طریـق سـازوکارهای  مشـارکت جوامـع مدنـی در پیگیـری نحـوه هزینـه 
یـت و توانمندسـازی ظرفیت هـای سـازمانی  کار مسـتلزم تقو کـرد. ایـن  مسـئولیت پذیری اجتماعـی اشـاره 
یی  اقشـار فقیـر و سـایر گروه هـای جوامـع مدنـی اسـت کـه بایـد ایـن کارکردهـای جدیـد را بـرای تـداوم پاسـخگو
برنامه هـای  از  برخـی  در  بایـد  مشـارکتی  فرایندهـای  دهنـد.  انجـام  ملـی  دولت هـای  مسـئولیت پذیری  و 
ادغـام  فقـر  کاهـش  ملـی  راهبردهـای  یـن  تدو در  و  برنامـه  ای5  وام هـای  سیاسـت4،  بـه  معطـوف  وام دهـی 
 شـوند. در حـال حاضـر، سـازوکارهایی بـرای راهبردهـای مشـارکتی نهـادی و ارتقـای اثربخشـی آنـان از طریـق 

یکپارچـه سـازی سـه عنصـر دیگـر در چارچـوب توانمندسـازی مـورد نیـاز می باشـد.

1 . Decentralization 
2 . Supply Side
3 . Citizen Feedback
4 . Policy-based Lending
5 . Programmatic Loans
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توسعه بازارهای حامی فقرا1
گیـر، کـه موتـور محرکـه آن فعالیـت بخـش خصوصـی اسـت، کاهـش  فقـر و آسـیب پذیری بـدون رشـد فرا
کارآمـد در فعالیت هـای تولیـدی حـذف  گـر مـردم فقیـر از مشـارکت مؤثـر و  نخواهـد یافـت. بـا ایـن وجـود، ا
شـوند، در ایـن صـورت رشـد اقتصـادی نمی توانـد اسـتمرار داشـته باشـد. هـر چنـد، محیـط سـرمایه گذاری 
کارآفرینـی2،  ایجـاد شـغل، رقابـت و امنیـت مالکیت هـا و حـق انتفـاع  یـج  کـه باعـث تسـهیل و ترو عمومـی 
می شـود، بـرای مشـارکت مـردم فقیـر درفعالیت هـای بـازار بسـیار حیاتـی هسـتند، امـا ایـن پیش  شـرط کافـی 
بـه  بـا محدودیت هـا و محرومیت هـا مواجـه هسـتند،  کـه  کوچکـی  بنگاه هـای خـرد و  نیسـت. وضعیـت 
 مـردم 

ً
کالن بهبـود پیـدا نمی کنـد. معمـوال صـورت خـودکار از طریـق اصالحـات در فضـای سـرمایه گذاری 

اعتبـار  ارتباطـات، مهارت هـا،  اطالعـات،  فقـدان  و  تبعیض هـا  مقـررات،  و  قوانیـن  وجـود  دلیـل  بـه  فقیـر 
مؤلفه هـای  و  عناصـر  می شـوند.  محـروم  عادالنـه  اقتصـادی  فرصت هـای  بـه  دسترسـی  از  سـازماندهی  و 
کـه مانـع  یـی و فائـق شـدن بـه بسـیاری از ایـن تنگناهـا  یارو یکردهـای توانمندسـازی می تواننـد بـرای رو رو
کمـك نمایـد. تغییـرات در قوانیـن و مقـررات می توانـد  رود اقشـار فقیـر بـه بازارهـای جدیـد می شـوند،  از و
کنـد. در  ری و توسـعه محصـوالت جدیـد ترغیـب  یگـران بخـش خصوصـی را بـرای نـوآو نقـش آفرینـان و باز
یـادی از اقشـار فقیـر قـرار  ایـن صـورت ایـن کاالهـا و خدمـات می تواننـد بـه صـورت بالقـوه در اختیـار شـمار ز

کننـد. گیرنـد تـا آسـیب پذیری خودشـان را مدیریـت 

دسترسی به عدالت و کمک های قانونی
قواعـد حقوقـی و کارکـرد نظـام قضایـی نـه تنهـا بـرای محیـط سـرمایه گذاری حائـز اهمیـت هسـتند، 
جدیـد  نسـل  ژه هـای  پرو می باشـند.  حیاتـی  نیـز  آنـان  معیشـت  و  فقیـر  اقشـار  حمایـت  بـرای  بلکـه 
اصالحـات قانونـی و قضایـی در حـال خلـق محیطـی قانونـی و ضابطه منـد بـرای حکمرانـی پاسـخگو 
و مسـئولیت پذیر، و همچنیـن توانمندسـازی اقشـار فقیـر از طریـق افزایـش دسترسـی آنـان بـه عدالـت 
گـون هسـتند. در حـال حاضـر، بیـش از 400 بانـك تأمین کننـده منابـع  گونا بـا ترکیبـی از راهبردهـای 
ایـن، حـدود 30  بـر  ژه هـا، دارای بخش هـای اصالحـات قانونـی و قضایـی هسـتند. عـالوه  مالـی پرو
ژه هـا بـر: الـف( بهبـود و اصـالح نظـام قضایـی و  کار در پنـج منطقـه وجـود دارد. ایـن پرو ژه آمـاده بـه  پـرو
یی و ارتقـای  تصمیم سـازی مسـئولیت پذیر و قابـل دسـترس بـرای شـهروندان عـادی، ب( پاسـخگو
اسـتقالل نظـام قضایـی، ج( بهبـود آمـوزش نظـام حقوقـی، د( بهبـود و ارتقـای وضعیـت فرهنگـی، 

کیـد می نماینـد. فیزیکـی و دسترسـی مالـی بـه خدمـات قضایـی و هــ( آمـوزش تأ

1 . Pro-Poor Market Development
2 . Entrepreneurship
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جمع بندی 
می کنـد.  کیـد  تأ فقـرا  عمـل  و  انتخـاب  دامنـه  آزادی  ارتقـای  بـر  توانمندسـازی  یکردهـای  رو
توانمندسـازی اقشـار فقیـر در نفـس خـود، هـدف نهایـی اسـت و بـرای اثربخشـی توسـعه بسـیار حیاتـی 
ایفـای نقـش در توسـعه اسـت  یکـرد یـك راهبـرد مجـزا و منفعـل نیسـت، بلکـه روش  ایـن رو اسـت. 
یکردهـای  رو را عهـده دار شـوند.  فقـر  کاهـش  تـا خودشـان وظیفـه  را مجـاب می کنـد  فقیـر  اقشـار  کـه 
بـه  و  می دهـد  نفـس  بـه  اعتمـاد  مـردم  بـه  کـه  اسـت  الگوهایـی  و  رفتارهـا  برگیرنـده  در توانمندسـازی 

می گـذارد. احتـرام  آنـان  توانایـی  و  شایسـتگی 
کـه  یکـرد توسـط بانـك جهانـی و سـایر مؤسسـات در حـال اجراسـت  نمونه هـای فراوانـی از ایـن رو
کـه بـه  بـرد نظام منـد چهـار عنصـر توانمندسـازی  کار کتـاب اشـاره می شـود.  بـه برخـی از آنهـا در ایـن 
بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت، بـه هدایـت و رهبـری،  گسـترده در فعالیت هـای بانـك جهانـی  صـورت 
نیـاز  موجـود  دسـتورالعمل های  در  عناصـر  ایـن  تلفیـق  همچنیـن  و  ظرفیت سـازی  و  رسـانی  ز  رو بـه 
خواهنـد داشـت. داده هـا و اطالعـات موثـق و قابـل قبـول بایـد بـرای پایـش فرایندهـای توانمندسـازی و 
بـرد آنهـا در بخش هـای  ری شـوند و ابزارهـای تشـخیصی بـرای هدایـت و راهبـری کار ردها گـردآو دسـتاو
کافـی بـرای  مختلـف بسـط و توسـعه داده شـود. افـزون بـر ایـن،  بـه طـور یقیـن،  تجربـه و پژوهش هـای 

حرکـت بـه جلـو و یادگیـری از طریـق اجـرا 1 و مشـارکت ها وجـود دارد.

1 . Learning Through Doing
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مقدمه

یشـه کنی فقر دیدگاهی چند بعدی  گزارش توسـعه جهانی )WDR(1 در سـال 2001 ـ 2000 به عنوان ر
گـزارش بـر اهمیـت افزایـش دسترسـی فقـرا بـه فرصت هـا، امنیـت و  یـژه در ایـن  از فقـر ارائـه می دهـد. بو
کیـد شـده اسـت. مبنـای گـزارش توسـعه جهانـی  توانمندسـازی بـرای رشـد اقتصـادی و کاهـش فقـر تأ
گـزارش چارچـوب راهبـردی بانـک جهانـی بـر دو حـوزه برتـر شـامل الـف( ایجـاد  در سـال 2001 ـ 200، و 
بـرای سـرمایه گذاری، اشـتغال و رشـد ب( توانمندسـازی فقـرا و سـرمایه گذاری در  محیـط مناسـب 
کید  دارایی های2  آنان به منظور حمایت و پشـتیبانی بانک جهانی برای ارتقای اثر بخشـی توسـعه3 تأ
یکـرد بانـک جهانـی بـرای توانمندسـازی جهـت رشـد اقتصـادی و  کتـاب مرجـع رو شـده اسـت. ایـن 

کاهـش فقـر را تبییـن می کنـد )1(.
و  جهانـی،  بانـک  در  آن  بـرد  کار چگونگـی  و  توانمندسـازی  مفهـوم  دربـاره  یـادی  ز پرسـش های  البتـه 
کتـاب  بـرای پیشـبرد اهـداف توانمندسـازی انجـام شـود، مطـرح می باشـد.  بایـد  کـه  همچنیـن اقداماتـی 
حاضـر بـه ایـن سـه موضـوع می پـردازد. بـرای تنظیـم مباحـث در متـن، در ایـن مقدمـه بـه صـورت خالصـه 
شـواهد و مسـتنداتی از رابطـه توانمندسـازی و توسـعه اثـر بخـش ارائـه می شـود و سـپس مزیـت نسـبی بانـک 
از فصـل مقدمـه،  کتـاب پیـش رو در چهـار فصـل پـس  ایـن خصـوص توضیـح داده می شـود.  جهانـی در 
سـازماندهی شـده اسـت. در فصـل دوم توانمندسـازی از منظـر نهـادی تبییـن می شـود و دربـاره رابطـه بیـن 
جمعـی  اقدامـات  بـرای  قابلیت هـا  یـژه  بو قابلیت هـا،  و  اشـتراکی  دارایی هـای  و  خصوصـی  دارایی هـای 
یژگی هـای اجتماعـی ـ فرهنگـی، سیاسـی و نهـادی نمی تـوان مدلـی  بحـث می شـود. بـه دلیـل تفـاوت در و
کلیدی برای توانمندسـازی  کرد، به همین علت در این فصل چهار عنصر  سـاده برای توانمندسـازی ارایه 
کـه بایـد  یکردهـای  کـه بـرای تعییـن و انتخـاب نـوع رو تشـریح می شـوند. در ادامـه فصـل برخـی از شـرایطی 

در حوزه هـای مختلـف قابلیـت اجـرا داشـته باشـند، توضیـح داده می شـوند.
یکـرد توانمندسـازی در پنـج حـوزه مختلـف مداخلـه توسـط بانـک جهانـی  بـرد رو در فصـل سـوم کار
توضیـح داده می شـود و در فصـل چهـارم نیـز بـه صـورت خالصـه درس هـای آموختـه شـده بـرای اجـرای 
یکـرد توانمندسـازی ارایـه می شـود. فصـل پنجـم نیـز شـامل 20 " ابـزار و تمریـن4" اسـت  نظام منـد رو
کـه بـه صـورت خالصـه ابزارهـای تحلیلـی و تمرین هـا و تجربیـات منتخـب بانـک جهانـی در رابطـه بـا 

حمایـت از توانمندسـازی اقشـار فقیـر از سـطح جامعـه تـا سـطح ملـی، ارایـه می شـود.

1 . World Development Report
2 . Assets 
3 . Development Effectiveness
4 . Tools and Practices 
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توانمندسازی و اثر بخشی توسعه1
رت گسـترش و ارتقـای منابـع کمیـاب توسـعه تـا حـد امـکان ـ چـه بـه شـکل منابـع مالـی یـا بـه  ضـرو
از دغدغه هـای اصلـی توسـعه قلمـداد می شـود.  ـ  کمک هـای فنـی  صـورت توصیه هـای سیاسـی و 
کـه می تواننـد از طریـق  کلیـدی  بـه همیـن دلیـل در ایـن فصـل بـه صـورت خالصـه دربـاره مباحـث 
کلیـدی  توانمندسـازی بـه توسـعه اثـر بخـش منتهـی شـود، توضیـح داده می شـود. ایـن سـه مبحـث 
شـامل اثـرات توانمندسـازی بـر رشـد و حکمرانـی خـوب، اثـرات بـر رشـد اقتصـادی حامـی اقشـار فقیـر 
ژه هـا هسـتند )2(. البتـه توجـه بـه رابطـه هم افزایـی2 در بیـن  ردهای توسـعه در پرو و اثـرات بـر دسـتاو
اهـداف  اثـر بخشـی  و  توانمندسـازی  افزایـش  بـه منظـور  کلیـدی3  بیـن مداخله هـای  و  ایـن متغیرهـا 
توسـعه نیـز بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. بـرای مثـال، حمایـت و پشـتیبانی بـرای توسـعه و تسـهیل 
دسترسـی مـردم بـه آموزش هـای پایـه و مراقبـت از سـالمت در کانـون توجـه موضـوع توانمندسـازی قـرار 
دارد. افـزون بـر ایـن، بهینه سـازی اثـر بخشـی بلنـد مـدت راهبردهـای توسـعه از جملـه ایجـاد محیـط 
کیـد کـرد کـه توانمندسـازی باعـث  یـا نیـز بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. سـرانجام بایـد تأ سـرمایه گذاری پو
گسـترش دامنـه انتخـاب مـردم می شـود و ایـن آزادی بـه آنـان اجـازه می دهـد تـا زندگـی خودشـان را شـکل 
دهنـد و بـه همیـن دلیـل توانمندسـازی، ابـزاری بـرای رسـیدن بـه سـایر اهـداف نیـز قلمـداد می شـود. 

توانمندسـازی بسـیار ارزشـمند اسـت و هـدف اصلـی توسـعه قلمـداد می شـود.

توانمندسازی و اثربخشی توسعه: رشد و حکمرانی خوب
حکمرانـی خـوب بـه صـورت فزاینـده ای بـه عنـوان پیـش نیـاز اصلـی رشـد و توسـعه اثـر بخـش شـناخته 
یکـرد بـرای تضمیـن محیـط سـرمایه گذاری مثبـت و مناسـب بسـیار حائـز اهمیـت  شـده اسـت. ایـن رو
یرا، حکمرانی خوب، توانمندسازی  است. حکمرانی خوب رابطه دو جانبه ای با توانمندسازی دارد. ز
را تقویـت و توسـعه می دهـد و توانمندسـازی نیـز باعـث بهتـر شـدن حکمرانـی خـوب می شـود. اجـزای 
تشـکیل دهنـده حکمرانـی خـوب دامنـه گسـترده ی را شـامل می شـوند. برخـی از مؤلفه هـا و رابطـه آنـان بـا 

یـر مـورد بحـث قـرار می گیرنـد. توانمندسـازی و توسـعه اثـر بخـش بـه صـورت خالصـه بـه شـرح ز
 Kraay و Dollar قوانیـن و مقـررات یکـی از ارکان حکمرانـی خـوب قلمـداد می شـوند. براسـاس نظـرات
سـازوکارهای  و  چابـک،  و  مسـتقل  بی طـرف،  قضایـی  نظـام  بـه  دسترسـی(  عـدم  )یـا  دسترسـی   ،)2000(
اجرایـی مرتبـط بـرای ایجـاد محیـط مناسـب بـرای سـرمایه گذاری و در نتیجـه چشـم اندازهای رشـد، بـرای 

1 . Development Effectiveness
2 . Synergistic Relationship
3 . Key Interventions
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یافتند که رابطه  کشورها بسیار حائز اهمیت هستند. Kaufmann، Kraay و Lobaton ـ Zoido )1999( در
علـی و معنـی داری بیـن قوانیـن و مقـررات و درآمـد کشـورها )همچنیـن بیـن قوانیـن و مقـررات، باسـوادی و 
کـودکان( وجـود دارد. در خصـوص برابـری و عدالـت )یـا عـدم تسـاوی یـا بی عدالتـی(،  کاهـش مـرگ و میـر 
گـر مـردم بتواننـد بـه نظـام قضایـی بی طـرف  قوانیـن و مقـررات بـر توانمندسـازی تأثیـر می گذارنـد: بـرای مثـال ا
ل، توانمندسـازی  دسترسـی داشـته باشـند، در این صورت آزادی آنان بیشـتر می شـود. لذا با همین اسـتدال
یـژه از طریـق افزایـش دسترسـی و اشـاعه  کیفیـت نظـام قضایـی و اجرایـی بو بـه بهبـود و توسـعه  می توانـد 

اطالعـات در خصـوص چگونگـی کارکـرد نظـام منجـر شـود.
 فسـاد1 هـم عالمـت و هـم عامـل حکمرانـی ضعیـف اسـت. ایـن پدیـده باعـث تحلیـل رفتـن محیـط 
اقشـار  بـر  را  یـادی  ز بسـیار  پدیـده ای هزینه هـای  اثـر بخـش می شـود. چنیـن  توسـعه  و  سـرمایه گذاری 
فقیـر جامعـه کـه منابـع کمتـری بـرای پرداخـت رشـوه دارنـد، تحمیـل می کنـد. مطالعـه ای کـه در کشـور 
ر انجـام شـد، نشـان داد کـه فقـرا و بنگاه هـای کوچـک در مقایسـه بـا افـراد ثروتمنـد و بنگاه هـای  کـوادو ا
کردنـد )3(. توانمندسـازی مـردم از  بـزرگ سـهم بیشـتری از درآمـد خودشـان را بـرای رشـوه پرداخـت 
در  اطالعـات  بـه  مـردم  بیشـتر  دسترسـی  بـه  می توانـد  مشـارکت  و  مدنـی  آزادی هـای  اعطـای  طریـق 
خصـوص وجـود فسـاد و همچنیـن فشـار افـکار عمومـی بـرای حـذف و محـو آن از جامعـه منتهـی شـود 
یه بیـن توانمندسـازی  و حکمرانـی خـوب حکایـت دارد. بـرای  کـه ایـن موضـوع دوبـاره از رابطـه دو سـو
کـه  یـت آزادی هـای مدنـی در جامعـه، در مطالعـه ای  تبییـن اهمیـت توانمنـد سـازی در خصـوص تقو
گرفـت،  کشـور انجـام شـد نتیجـه  توسـط Kaufmann )2000( بـا اسـتفاده از داده هـا و اطالعـات 150 
یـاد اسـت، فسـاد در سـطح پایینـی قـرار دارد، امـا  کـه میـزان آزادی هـای مدنـی در آنهـا ز در کشـورهایی 
کـه میـزان آزادی مدنـی نسـبی وجـود دارد، حـدود چهـار برابـر و ایـن پدیـده  کشـورهایی  میـزان فسـاد در 

کشـورهای آزاد اسـت. کشـورهای فاقـد آزادی هـای مدنـی حـدود 24 برابـر بیـش از  در 
کـه الزم  یکـی از جنبه هـای مهـم توانمندسـازی، افزایـش مشـارکت و ارتقـای حقـوق زنـان اسـت 
بـا شـفافیت فضـای  بـه آن پرداختـه شـود. توانمندسـازی زنـان  اسـت در اینجـا بـه صـورت شایسـته 
یـژه هـر چقـدر مشـارکت  کسـب و کار و دولـت و همچنیـن حکمرانـی خـوب ارتبـاط تنگاتنگـی دارد. بو
و  مشـابه،  درآمد هـای  بـا  کشـورهای  در  حتـی  فسـاد  میـزان  شـود،  بیشـتر  اجتماعـی  زندگـی  در  مـردم 
همچنیـن آزادی هـای مدنـی، آمـوزش و نهادهـای قانونـی مشـابه، کمتـر می شـود )4(. در سـطح خـرد، 
کار، تمایـل چندانـی  کسـب و  کـه زنـان در مقایسـه بـا مـردان در فضـای  مطالعـات نشـان داده اسـت 
تـری  یـرا اسـتانداردهای اخالقـی در میـان زنـان در سـطح باال بـه رشـوه دادن بـه مقامـات دولتـی نـدارد ز

1 . Corruption
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گرجسـتان نشـان داد،  کشـور  گریزتـر1 هسـتند. مطالعـه و بررسـی 350 بنـگاه در  یسـک  قـرار داشـته و ر
کـه توسـط  بـا بنگاه هایـی  برابـر در مقایسـه  اداره می شـدند، حـدود دو  کـه توسـط مـردان  بنگاه هایـی 
کنتـرل وضعیـت  بنگاه هـا، بخش هـا و  زنـان اداره می شـدند، رشـوه پرداخـت می کردنـد. البتـه پـس از 
ارایـه آمـوزش  بـه مالـک یـا مدیـر بنـگاه، ایـن اختـالف کاهـش پیـدا کـرد، امـا هنـوز ایـن تفـاوت معنـی دار 

اسـت )5(.
توانمندسـازی ـ از طریـق فراگیـری، رسـاندن صـدای افـراد فقیـر بـه مسـئولین و مسـئولیت پذیری ـ 
ژه هـا را بهتـر  کنـد  یـت، و ثبـات دولت هـا و عملکـرد پرو می توانـد همبسـتگی و اعتمـاد اجتماعـی را تقو
که این فرآیندها، نتایج سودمندی برای  و سرانجام محیط مساعدی را برای اصالحات فراهم  کند 
توسـعه اثربخـش و رشـد اقتصـادی فراهـم می کنـد. ) Ritzen، Esterly و Woolcock 2000( اهمیـت 
بـرای ایجـاد اعتمـاد جهـت اجـرای موفقیت آمیـز اصالحـات  را  همبسـتگی اجتماعـی و فراگیـری 
و  همـکاری  و  اعتمـاد  معیارهـای  و  رشـد  بیـن  رابطـه   )1997(  Keefer و   Knack داده انـد.  نشـان 
مشـارکت مدنـی را اثبـات کردنـد. Porra La و همـکاران )1997( همبسـتگی مثبـت بیـن اعتمـاد و 
کیفیـت بوروکراتیـک، پرداخـت  مالیـات و مشـارکت مدنـی  کارآیـی نظـام قضایـی، مبـارزه بـا فسـاد، 
از  پـس  را  رشـد  کاهـش  کـه سـریع ترین  کشـورهایی  کـرد،  ثابـت   )1999( Rodrik کردنـد.  اثبـات  را 
کشـورهایی قلمـداد می شـدند  کـرده بودنـد، در زمـره  تکانه هـای خارجـی2 بعـد از سـال 1975 تجربـه 
کـه از منظـر شـاخص های اجتماعـی ماننـد نابرابـری درآمـد، جدایی هـای قومـی و زبانـی  یـا تضادهـا 
و اعتمـاد اجتماعـی، جوامعـی طبقاتـی بودنـد و از نهادهـای ضعیفـی بـرای حـل و فصـل و مدیریـت 

تعارضـات برخـوردار بودنـد.
تضادهـای  و  جنـگ  بـه  می تـوان  اجتماعـی  اعتمـاد  و  همبسـتگی  پاشـی  فرو بـارز  نمونه هـای  از 
بـه  متعـدد  پژوهشـی  مطالعـات  توسـط  زمینـه  ایـن  در  متقـن  مـدارک  و  شـواهد  کـرد.  اشـاره  داخلـی 
اثبـات رسـیده اسـت. بـرای مثـال، Collier )2000( نشـان داد کـه جنگ هـای داخلـی سـرانه محصـول 
کاهـش می دهـد )6(. در مطالعـه ای  کشـور را بیـش از 2 درصـد در سـال در مقایسـه بـا شـرایط صلـح 
کـه تعارضـات داخلـی می توانـد باعـث بدتـر شـدن محیـط  دیگـر در ایالت هـای هنـد، نشـان داده شـد 

بـر عملکـرد رشـد تأثیـر سـوء بگـذارد )7(.  سـرمایه گذاری شـود و 
کـه اثـرات و پیامدهـای بسـیار شـدیدی بـر چشـم انداز  یکـی از جنبه هـای مهـم حکمرانـی ضعیـف 
رشـد دارد، انحصار دولتی توسـط شـرکت های بزرگ اسـت. اخیرًا مطالعات پیمایشـی فضای کسـب 
پایـی شـرقی و آسـیای مرکـزی انجـام شـده، شـدت ایـن  کشـور ارو کـه در 20  کار و عملکـرد بنگاه هـا  و 

1  .Risk_Averse
2  .Exogenous Shocks
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قانون گـذاری در مجلـس، دادگاه هـای  بـر  آنـان  تأثیرگـذاری  بـر حسـب ظرفیـت  را  آن  اثـرات  و  پدیـده 
جنایـی و مالـی و تصمیم گیری هـای بانـک مرکـزی در ایـن کشـورها را بـه اثبـات رسـانید. مطالعـه مزبـور 
کـه در آنهـا انحصـار شـرکت های بـزرگ،  کشـورهایی  کـه بیـن سـال های 1997 و 1999، در  نشـان داد 
کمتـر اسـت، فقـط  آنهـا  بـزرگ در  کـه انحصـار شـرکت های  کشـورهای  بـا  بیشـتر اسـت، در مقایسـه 
یه  کردنـد. در اینجـا نیـز دوبـاره اهمیـت و نقـش رابطـه دو سـو بـه فـروش و سـرمایه گذاری دسـت پیـدا 
گسـترش  بـه  توانمندسـازی و حکمرانـی خـوب مشـخص می شـود. حکمرانـی خـوب می توانـد  بیـن 
یق بـه توسـعه آزادی هـای مدنـی منتهـی شـود. بـه همیـن دلیـل کشـورهایی  توانمندسـازی از طریـق تشـو
کمتـر  کشـورها  ایـن  در  دولتـی  بنگاه هـای  انحصـار  باشـند،  توانمنـد  مدنـی  آزادی هـای  منظـر  از  کـه 

اسـت )8(.
سـرانجام، بـا توجـه بـه اینکـه رشـد و توسـعه اثـر بخـش بـه اقدامـات عمومـی و دولتـی، ماننـد هزینـه 
مدیریـت  نتیجـه  در  دارد،  بسـتگی  توسـعه،  یت هـای  اولو خصـوص  در  دولتـی  منابـع  کارآمـد  کـرد 
ری حکمرانـی خـوب محسـوب می شـود. در اینجـا نیـز  هزینه هـای عمومـی یکـی از ارکان اصلـی و ضـرو
مؤلفه هـای توانمندسـازی از جملـه تأمیـن و ارایـه اطالعـات بـه شـهروندان و تعهـد دولـت بـه شـفافیت 
یی در خصـوص هزینـه کـرد منابـع عمومـی، می توانـد نقـش حیاتـی داشـته باشـد. وقتـی کـه  و پاسـخگو
ذینفعـان مختلـف از جملـه جامعـه مدنـی، بخـش خصوصـی و سـایر ذی نفعـان )از جملـه مـردم فقیـر( 
کننـد، در ایـن صـورت ایـن عملکردهـا  ردها و عملکـرد هزینه هـای عمومـی را پایـش  بتواننـد دسـتاو
کـردن منابـع عمومـی در آمـوزش نـکات جالبـی را ارائـه  کشـور اوگانـدا هزینـه  بهبـود پیـدا می کنـد. در 
کـرد، سـهم  یـب  کـه کشـور اوگانـدا پایـش منابـع عمومـی را بـرای مـدارس ابتدایـی تصو می دهـد. وقتـی 
تخصیص هـای بـدون مـزد در مـدارس از 22 درصـد در سـال 1995 بـه حـدود 80 تـا 90 درصـد در سـال 
2000 رسـید )9(. در اینجـا مثالـی از چگونگـی تأثیـر مؤلفه هـای توانمندسـازی و عملکـرد دولتـی )و 
کـردن بـرای بهبـود ارایـه خدمـات آمـوزش بـرای توانمندسـازی  توسـعه اثربخـش( ارائـه می شـود: هزینـه 

بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
آمـوزش  زمینـه  در  مالـی  منابـع  تـا  می کنـد  تضمیـن  شـهروندی1  پایـش  صـورت  بـه  توانمندسـازی 
کار باعـث افزایـش اثـر بخشـی فعالیت هـای عمومـی و  صرفـًا بـرای منافـع مـورد نظـر هزینـه شـود. ایـن 

می شـود. رشـد  چشـم انداز 

1 . Citizen Monitoring
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توانمندسازی و اثربخشی توسعه: خلق رشد حامی  فقرا1
یـاد و فراوانـی دربـاره تجـارب توسـعه در زمینـه رابطـه بیـن توانمندسـازی، رشـد و کاهـش  مطالعـات ز
فقـر وجـود دارد )بـه مطالعـات Stern، 2000، و بانـک جهانـی 2000 مراجعـه نماییـد(. فقـر درآمـدی2 در 
کـرده اسـت، برعکـس، فقـر  کاهـش پیـدا  کردنـد، بـه سـرعت  یـا رشـد  کـه بـه صـورت پو اقتصادهایـی 
یـاد باقـی مانـد یـا افزایـش  در کشـورهایی کـه رشـد اقتصـادی ضعیفـی را تجربـه کـرده بودنـد همچنـان ز

یافته اسـت.
کاهـش فقـر قابـل قبـول و پایـدار،  کـه رشـد صـرف، بـرای تضمیـن  همچنیـن تجربـه نشـان می دهـد 
کـه نرخ هـای رشـد برابـر  کشـورها نشـان می دهـد  ری شـده از  گـردآو کافـی نیسـت. داده هـا و اطالعـات 
نـرخ  هـر  بـرای   .)10( شـود  منتهـی  کشـورها  بیـن  در  متفاوتـی  فقـر  کاهـش  ردهای  دسـتاو بـه  می توانـد 
یـع درآمـد در آنهـا متعادل تـر باشـد، ماننـد اوگانـدا در مقایسـه بـا  کـه توز کشـورهایی  رشـد معینـی، در 
یـع درآمـد در آنهـا عادالنـه نباشـد، ماننـد بنـگالدش فقـر سـریع تر کاهـش پیـدا می کنـد  کشـورهایی کـه توز
یـع درآمـد بـا رشـد اقتصـادی، نابرابـر و ناعادالنه تـر نمی شـود، تفـاوت  کـه توز کشـوری  )11(. حتـی در 
کاهـش بـرای یـک رشـد اقتصـادی معیـن،  ردهای  کشـورها در آغـاز نابرابـری باعـث می شـود تـا دسـتاو
گـر کاهـش فقـر بـه منزلـه معیـار توسـعه اثربخـش در نظـر گرفتـه شـود،  بسـیار متفـاوت باشـد. از ایـن رو، ا

در ایـن صـورت، اثـر بخشـی توسـعه حاصـل از فعالیت هـای رشـد بـا میـزان نابرابـری تغییـر می کنـد.
یکـرد توانمندسـازی، کاهـش نابرابـری از طریـق توسـعه قابلیت هـای  یکـی از جنبه هـای اساسـی رو
گیـر و مراقبـت از سـالمت بـه همـراه اتخـاذ تمهیـدات الزم  انسـانی )بـرای مثـال از طریـق آمـوزش فرا
بـه  دسترسـی  یـا  زمیـن  ماننـد  ملمـوس3  دارایی هـای  یـع  توز بهبـود  و  اجتماعـی(  حمایت هـای  بـرای 
کاهـش فقـر حاصـل از سیاسـت های رشـد و  یکـردی می توانـد اثـرات  سـرمایه اسـت )12(. چنیـن رو
سـرمایه گذاری از طریـق توانمندسـازی مـردم بـرای مشـارکت بیشـتر در بازارهـا را افزایـش دهـد. عکـس 
)از  و دارایی هـا  قابلیت هـا  فاقـد  فقـرا  باشـد،  یـاد  ز نابرابـری  زمانیکـه  نیـز صـادق اسـت.  ایـن موضـوع 
سـواد تـا تأمیـن وثیقـه بـرای وام( هسـتند، بنابرایـن نمی تواننـد از مزیت هـای فرصت هـای اقتصـادی 
بهـره ببرنـد. ایـن موضـوع قابلیت هـای بالقـوه جامعـه را بـرای رشـد بـه طـور عـام، و رشـد حامـی فقیـران 

بـه طـور اخـص، و در نتیجـه اثـر بخشـی فعالیت هـای توسـعه را محـدود می کنـد )13(.
تبعیـض جنسـیتی4 چـه بـه صـورت قانونـی و چـه بـه صـورت عرفـی، از مؤلفه هـای مهـم نابرابـری 
قلمـداد می شـود. بـا محـروم شـدن سـهم و فعالیت هـای اقتصـادی نیمـی از جمعیـت )یعنـی زنـان(، 
1 . Making Growth Pro-Poor
2 . Income Poverty
3  .Tangible Assets
4 . Gender Discrimination 
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شـرایطی  می شـود،  محـدود  تـر  باال زندگـی  اسـتانداردهای  بـه  رسـیدن  و  رشـد  بـرای  کلـی  چشـم انداز 
بـرای آمـوزش زنـان در آینـده، پیش بینـی  کافـی  بـرای نسـل آینـده در نتیجـه عـدم سـرمایه گذاری  کـه 

.)14( می شـود 
یکردهـای پاییـن بـه بـاال 1 بـرای دسـتیابی بـه  توانمندسـازی بـه معنـای مشـارکت بیشـتر و اتخـاذ رو
یکـرد  اهـداف توسـعه اسـت. در حـال حاضـر اجمـاع کاملـی در مـورد توانمندسـازی وجـود دارد. ایـن رو
در  را  اثربخـش  توسـعه  تـا  می دهـد  اقتصـادی  تصمیم گیری هـای  بـرای  فقـرا  بـه  بیشـتری  آزادی هـای 
یـزی و اجـرا پیگیـری نماینـد. از مثال هایـی بـارز در زمینـه  پیامدهـای  سـطح محلـی از طریـق برنامه ر
کالن در  کـرد. دو اصالحـات  کشـور چیـن اشـاره  اقدامـات  بـه  مـردم می تـوان  توانمندسـازی  مثبـت 
و  آزادی  روسـتا3،  ـ  شـهر  بنگاه هـای  جنبـش  و  خانـوار2  مسـئولیت پذیری  نظـام  شـامل  چیـن،  کشـور 
مشـارکت فقـرا را بـرای انتخـاب گزینه هـای اقتصـادی در نواحـی روسـتایی توسـعه داد. در نتیجـه ایـن 
کشـور چیـن بـرای رسـیدن بـه رشـد سـریع  کارآفرینـی فقـرا آزاد، و از ایـن طریـق بـه  اصالحـات، انـرژی 
فقـرا کمـک شـایانی کـرد. بـه دنبـال ایـن اصالحـات، شـمار افـراد فقیـر در نواحـی روسـتایی چیـن از 250 
کاهـش پیـدا  میلیـون نفـر در سـال 1979 )اولیـن سـال اصالحـات( بـه 34 میلیـون نفـر در سـال 1990 

کاهـش بیـن سـال های 1978 و 1985 اتفـاق افتـاد )15(. کـه حـدود نیمـی از ایـن  کـرد 
کشـور  کاهـش فقـر، توانمندسـازی می توانـد منافـع اجتماعـی- سیاسـی4 در  بـرای فعالیت هـای 
گیـری  بـه همـراه داشـته باشـد. همانگونـه کـه در قسـمت  قبـل عنـوان شـد، جوامعـی کـه در راسـتای فرا
یی و مسـئولیت پذیری  گام برداشـته اند، صـدای آنـان رسـاتر شـده و پاسـخگو گسـترده تری  اجتماعـی 
دولت هـای آنـان بیشـتر می شـود و بـه همیـن دلیـل وفـاق اجتماعـی و ظرفیـت آنـان بـرای فعالیت هـای 
یـادی وجـود دارد کـه ایـن کشـورها از  اجتماعـی بـرای اصالحـات بیشـتر می شـود. همچنیـن احتمـال ز
کـه ایـن فرآیندهـا در پایـان بـه توسـعه  پایـدار و متعـادل بـرای  ثبـات سیاسـی بیشـتری برخـوردار شـوند 

اقشـار فقیـر منتهـی می شـود.

توانمندسازی و اثر بخشی توسعه: شواهد در سطح پروژه5
کالن اقتصـادی بیـن توانمندسـازی و توسـعه اثـر بخـش معطـوف  مباحـث قبـل عمدتـًا بـر روابـط 
کـه ایـن موضـوع نقـش حیاتـی  ژه ارایـه می شـود  بـوده اسـت. در ایـن قسـمت شـواهدی در سـطح پـرو

1 . Bottom Up Approaches
2 . Household Responsibility System
3 . Township and Village Enterprise
4 . Sociopolitical Benefits
5 . Project-level Evidence
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توانمندسـازی بـرای رسـیدن بـه اهـداف توسـعه را نشـان می دهـد.
ژه های منفرد و خرد رابطه بین  ژه های بزرگ و هم در سـطح پرو تجزیه و تحلیل ها هم در سـطح پرو
توانمندسـازی برحسـب متغیرهایـی ماننـد اطالع رسـانی، مشـارکت و آزادی هـای مدنـی ـ توسـعه اثـر 
  )1997( Pritchett و Isham، Kaufmann .ردها1، را به اثبات رسـانده اسـت بخش بر حسـب دسـتاو
ژه دولتـی در 56  کـه رابطـه تجربـی تنگاتنگـی بیـن آزادی هـای مدنـی و عملکـرد 1500 پـرو یافتنـد  در
ژه هـا حـدود 8  یـاد، نـرخ بازگشـت2 سـرمایه پرو کشـورهای بـا آزادی هـای مدنـی ز کشـور وجـود دارد. در 
تـا 22 درصـد بیـش از کشـورهایی بـود کـه آزادی هـای مدنـی در آنهـا وجـود نداشـت. حتـی در زمانـی کـه 
ایـن سـطح از دمکراسـی حفـظ می شـد، بـاز هـم ایـن رابطـه حفـظ می شـده اسـت. بنابرایـن، آزادی هـای 
یی دولتـی می توانـد اثـر  یـژه بـه شـکل صـدای شـهروندی اطـالع رسـانی، مشـارکت و پاسـخگو مدنـی، بو

بخشـی اقدامـات و فعالیت هـای دولتـی را بیشـتر نمایـد.
توانمندسازی از طریق فراگیری و مشارکت شهروندان در سطح محلی می تواند رسیدن خدمات 
بـا  را در مقایسـه  ایـن طریـق هزینه هـای عملیاتـی و نگهـداری  از  و  کنـد  بـه فقـرا را تضمیـن  اساسـی 
 3)DED( یابـی عملیـات بانـک مدیریت هـای متمرکـز، کاهـش دهـد. در مطالعـه ای کـه توسـط اداره ارز
موفـق  شـده اند،  مدیریـت  محلـی  جوامـع  توسـط  کـه  ژه هایـی  پرو کـه  گردیـد  مشـخص  شـد،  انجـام 
یـژه توانمندسـازی  کـه توسـط سـایر نهادهـا مدیریـت شـده بودنـد )16(. بو ژه هایـی بودنـد  آمیزتـر از پرو
از طریـق مشـارکت بـرای مدیریـت کاالهـای عمومـی ماننـد آبرسـانی، بهداشـت، جنگل هـا، جاده هـای 
کـز سـالمت، از کارآیـی و عملکـرد بهتـری برخـوردار بودنـد )17(. هدف گیـری  دسترسـی، مـدارس و مرا
فقـر در برنامـه غـذا بـرای آمـوزش4 در سـطح روسـتا از طریـق مشـارکت اجتماعـی بهبـود پیـدا می کنـد 
توانمندسـازی،  بـا  از متغیرهـای مرتبـط  از طیفـی  بـا اسـتفاده  )18(. همچنیـن در مطالعـه ای دیگـر 
کمیته هـای بهداشـت و آب مناطـق روسـتایی در دو ایالـت  یـه و تحلیل هـای تفصیلـی در مـورد  تجز
هنـد، انجـام شـد. ایـن مطالعـه، از رابطـه تنگاتنـگ شـفافیت اطالعـات بـا مدیریـت اثـر بخـش سیسـتم 

گیـری حکایـت داشـت )19(. آبرسـانی، عملیـات و نگهـداری آن از طریـق مشـارکت و فرا
یـض اختیـارات و تصمیمـات بـه جوامـع محلـی لزومـًا بـه معنـای حـل و فصـل تمامـی مشـکالت  تفو
یـزی نهـادی بـرای  ژه بـه شـرایط محلـی و طراحـی و برنامه ر ردهای پـرو نیسـت. پیشـرفت ها در دسـتاو
در  آقاخـان5  روسـتایی  حمایـت  برنامـه  مطالعـه  در  مثـال،  بـرای  دارد.  بسـتگی  اهـداف  بـه  رسـیدن 

1 . Outcomes
2 . Rate of Return
3 . Bank’s Operation Evaluation Department
4 . Food – for – Education Program
5 . Aga Khan Rural Support Program
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کسـتان، تجانـس اجتماعـی1، نابرابری هـای همگانـی2 و رهبـری )یـا فقـدان آن( عامـل نیمـی  کشـور پا
یژگی هـای  یـر بناهـای محلـی بـوده اسـت، امـا و از تغییرپذیـری در عملکـرد جمعـی3 نگـه داری و حفـظ ز
ژه می توانسـت بـر عوامـل جامعـه بـه شـدت تأثیـر بگـذارد )20(. سـاز و کارهـای نهـادی بـرای  طراحـی پـرو
اصالحات و تضمین اثر بخشـی توسـعه، بسـته به انحصار طلبی نخبگان محلی در شـرایط مختلف 
و همچنیـن درک سـاختار قـدرت جوامـع محلـی و همچنیـن سـرمایه گذاری در ظرفیت هـای محلـی 

در شـرایط مختلـف، متفـاوت اسـت.
ژه را می تـوان بـا یـک مؤلفـه مهـم از توانمندسـازی، یعنـی برابـری  سـرانجام، اثـر بخشـی در سـطح پـرو
و عدالـت جنسـیتی بیشـتر افزایـش داد. مطالعـات انجـام شـده در سـطح مزرعـه در مـورد خانوارهایـی 
کنتـرل متوازن تـر نهاده هـا و درآمدهـای مزرعـه  کـه  کنیـا نشـان داد  کامـرون و  کشـور بورکینافاسـو،  در 
توسـط زنـان و مـردان باعـث افزایـش محصـول مزرعـه به انـدازه یـک پنجـم محصـول شـده اسـت )21(.

جمع بندی 
در ایـن فصـل برخـی از روابـط بیـن توانمندسـازی و توسـعه اثربخـش بـر حسـب حکمرانـی خـوب، 
کرد که  کید  ژه به صورت خالصه ارایه می شـود. اما باید تأ ردها در سـطح پرو رشـد حامی فقرا و دسـتاو
یـژه توانمندسـازی افـراد فقیـرـ  بـه جـای یـک واقعیـت ـ  بـه عنـوان یـک آرمـان در بیشـتر  توانمندسـازی، بو
کشـورهای در حـال توسـعه همچنـان مطـرح اسـت. مطالعـات در خصـوص رسـاندن صـدای فقـرا کـه 
کـه علیرغـم تفاوت هـای فاحـش اقتصـادی، اجتماعـی  انجـام شـد نشـان داده اسـت  کشـور  در 60 
یژگی هـای  از مهمتریـن و اقشـار فقیـر  نارسـایی صـدای  و  توانایـی  کشـورها، عـدم  ایـن  و سیاسـی در 
کشورهاسـت )22(. بنابرایـن اتخـاذ تدابیـر مناسـب بـرای ارتقـای توانمنـدی یکـی از  مشـترک در ایـن 
کشـورهای در حـال توسـعه و شـرکای خارجـی آنـان اسـت. ایـن مسـئله  چالش هـای اساسـی فـراروی 
هـم یـک چالـش اخالقـی، و هـم یـک چالـش عملـی سـخت اسـت. کاهـش ناتوانـی و اسـتیصال افـراد 
روی  کـردن انـرژی مـردم بـرای نقـش آفرینـی بیشـتر در جامعـه از طریـق توانمندسـازی، دو فقیـر و آزاد 
یـک سـکه هسـتند، کـه نـه تنهـا دروندادهـا و موتـور محرکـه اصلـی توسـعه اثربخـش قلمـداد می شـوند، 
کـه تالش هـای توسـعه در قـرن بیسـت و یکـم براسـاس آن قضـاوت خواهـد  بلکـه معیـاری هسـتند 

شـد )پیرابنـد 1ـ1(.

1 . Social Heterogeneity
2 . Communal Inequality
3 . Collective Performance
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1ـ چــرا توانمندســازی اهمیــت دارد؟ 1ـ پیرابنــد 

• کلیدی برای:	 توانمندسازی 
• کیفیت زندگی و منزلت انسان	
• حکمرانی خوب	
• رشد حامی فقرا	
• ژه ها و بهبود ارایه خدمات	 اثر بخشی بهتر پرو

نقش بانک جهانی
کار توانمندسـازی به عنوان یک مؤلفه مکمل کاهش  مزیت نسـبی بانک جهانی برای پیگیری دسـتور 
فقـر بـه ارتبـاط آن بـا بیـش از 100 دولـت در جهـان برمی گـردد. بـه طـور آشـکار، مزیـت نسـبی بانـک جهانـی، کار 
و فعالیـت در سـطح جوامـع محلـی نیسـت، امـا بـه دولت هـا توصیـه می کنـد تـا فعالیت هـای خودشـان را بـر 
کار رابطـه سـرمایه گذاری مالـی را تسـهیل می کنـد و جوامـع  مبنـای چارچوب هـای تحلیلـی بنـا نهنـد. ایـن 
کار توانمندسـازی فعالیـت  تـا بـه صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم در چارچـوب دسـتور  را قـادر می سـازد 
یـه و تحلیـل،  کننـد. بانـک جهانـی سیاسـت های خـود را بـرای حمایـت، در چهـار حـوزه شـامل الـف( تجز

کـرده اسـت. یابـی و توصیـه ب( جمع بنـدی  ج( همگرایـی و د( ظرفیـت سـازی متمرکـز  ارز

الف( تجزیه و تحلیل، ارزیابی و توصیه ها
از مسـائل و مشـکالت، از حکمرانـی  گسـترده وسـیعی  بـه دولت هـا در خصـوص  بانـک جهانـی 
کشـورهای  تـا اصالحـاِت بخشـی تـا راهبردهـای رشـد اقتصـادی ـ توصیه هایـی را ارایـه می کنـد و از 
گیرنـده می خواهـد تـا توصیه هـا را بـر مبنـای تحلیل هـای مناسـب مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد و  کمـک 
ژه هـای سـرمایه گذاری مشـترک بـا بانـک جهانـی الگوبـرداری کننـد. در حقیقـت، بانـک جهانـی  از پرو
بـه  ارایـه می کنـد.  ماننـد سـایر سـازمان ها  بـه  تغییـرات نظام منـد  بیشـتری در خصـوص  توصیه هـای 
همیـن دلیـل بانـک جهانـی بـه انجـام تحلیل هـای دقیـق در خصـوص مسـائل توانمندسـازی و روابـط 
کـه اصالحـات نهـادی خـرد  کیـد می کنـد. ایـن موضـوع تضمیـن می کنـد  کاهـش فقـر تأ آنهـا بـا رشـد و 
کـه در نتیجـه ایـن فرآینـد، فقـرا  از طریـق افزایـش دارایی هـا  یـت یکدیگـر می شـوند،  کالن باعـث تقو و 
کارآیـی اقتصـادی، بـه خدمـات اساسـی  و قابلیت هـای خـود توانمنـد می شـوند و همزمـان بـا بهبـود 
کننـده  کـه بـه فقـرا بـه عنـوان مصـرف  یـن راهبردهایـی  دسترسـی پیـدا می کننـد. ایـن موضـوع در تدو
کارگـر( و بـه عنـوان  کارآفریـن  و  رز،  کننـده )کشـاو )غـذا، بـرق، آب، حمـل ونقـل( و بـه عنـوان تولیـد 
یـک شـهروند )دسترسـی بـه عدالـت، بهداشـت، حفاظـت از جـرم و جنایـت و جنـگ( نـگاه می کننـد، 

بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
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ب( همگرایی شرکا1 
توانمندسـازی فقـرا مسـتلزم قوانیـن و مقـررات جدیـد و مشـارکت مبتنـی بـر احتـرام و بردبـاری در 
بیـن دولـت، قانون گـذاران، جامعـه مدنـی، سـازمان های فقـرا، مؤسسـات پژوهشـی، بخـش خصوصـی 
بانـک جهانـی می توانـد نقـش بسـیار سـودمندی در  کننـده اسـت.  کمـک  و نهادهـای  و سـازمان ها 
کـره، توافـق و همگرایـی و ائتـالف  کنـار یکدیگـر جهـت بحـث و مذا ری ذی نفعـان مختلـف در  گـردآو

بـرای اصالحـات داشـته باشـد.

ج( قادرسازی2
کلیـدی توانمندسـازی مـورد توجـه بانـک جهانـی می توانـد فضـای مناسـبی را بـرای سـایر  چهـار عنصـر 
بازیگـران در سـطح محلـی و بین المللـی بـرای حمایـت و پشـتیبانی از رویکردهـای توانمندسـازی کـه از خـارج 
از توانایـی بانـک جهانـی اسـت، بوجـود آورد. بانـک جهانـی می توانـد نقـش بسـیار مهـم و حیاتـی در حمایـت 
کالن  و پشـتیبانی از اشـاعه اطالعـات و ارتقـای سـاز و کارهای پاسـخگویی دولتـی بـرای پایـش اصالحـات 
اقتصادی، هزینه های عمومی و اصالحات بخشی ایفاء نماید که همه این راه ها به سرمایه گذاری در جوامع 
ختم می شود. ایجاد محیطی شفاف و دسترسی عمومی به اطالعات می تواند جامعه مدنی و سایرین  را  به 
گونه ای توانمند کند تا بتوانند در ایجاد و تشـکیل دولت های پاسـخگو نقش مهمی ایفاء نمایند. این فرآیند، 
یابـی دسـتاوردهای  تقاضاهایـی را بـرای ظرفیت سـازی محلـی بـه منظـور پژوهـش، تجزیـه و تحلیـل، پایـش و ارز
اجتماعـی و اقتصـادی بوجـود مـی آورد. مزیـت نسـبی بانـک جهانـی در وهلـه اول کار کـردن بـا دولت هـا بـه منظـور 
تغییـر قوانیـن و مقـررات و راهبردهـای سـرمایه گذاری بـرای توانمندسـازی سـازمان های محلـی قـوی اسـت کـه 

در انتهـا می تواننـد بـه عنـوان یـک شـریک مؤثـر  بـا دولت هـای خـود کار کننـد.

د( ظرفیت سازی3
جامعـه مدنـی قـوی و نهادهـای دولتـی ـ در سـطوح محلـی و ملـی ـ و یادگیـری و اسـتفاده از تجربیـات 
ژه هـا و برنامه هـای مـورد حمایـت  مالـی بانـک جهانـی  ری هسـتند. پرو آنـان، بـرای کاهـش مسـتمر فقـر ضـرو

کننـد. کـه مسـتلزم ظرفیت سـازی سـازمانی محلـی هسـتند نیـز بایـد در ظرفیت سـازی سـرمایه گذاری 

1  . Convening
2 . Enabeling
3 . Capacity Building
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عـالوه بـر ایـن، بانـک جهانـی نقـش مهمـی در توانمندسـازی بلنـد مـدت بـرای حمایـت از مؤسسـات 
کننـده و بخـش خصوصـی، بانـک  کمـک  محلـی دارد. در همـکاری و مشـارکت بـا سـایر نهادهـای 
جهانـی می توانـد از ظرفیت هـای سـازمان های واسـطه ای، مؤسسـات پژوهشـی و سـازمان های غیـر 
یابـی حکمرانـی، حمایـت و  ارز و  نهـادی، اجتماعـی  فقرزدایـی،  کـه فعالیت هـای   )NGOs( دولتـی
یابـی و تبـادل اطالعـات بـا شـهروندان از جملـه  پشـتیبانی  کنـد. ظرفیت هـای محلـی بـرای پایـش، ارز
جهانـی  بانـک  هسـتند.  حیاتـی  بسـیار  دولـت،  برنامه هـای  ردهای  دسـتاو بهبـود  بـرای  فقیـر،  مـردم 
می توانـد در ایجـاد و توسـعه شـبکه جهانـی یادگیـری از تجربیـات سـازمان های فقـرا و جامعـه مدنـی 

کنـد. کمـک و پشـتیبانی  واسـطه ا ی، در زمینـه توانمندسـازی فقـرا 

یادداشت  پایانی
یـن شـد،  1ـ چارچـوب توانمندسـازی بـه راهبردهـای توسـعه اجتماعـی بانـک جهانـی کـه اخیـرًا تدو

اضافـه شـده اسـت )بـه بانـک جهانـی 2002 مراجعـه نماییـد(
یـل سـال 2002 کمیتـه توسـعه بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول  ر 2ـ گـزارش بـرای جلسـه آو
کیـد شـده اسـت  کـه در آن بـر توانمندسـازی فقـرا بـه عنـوان یـک رکـن توسـعه اثـر بخـش تأ تهیـه شـد 

)کمیتـه توسـعه، 2002(.
3. Hellman and others 2000.
4. World Bank 2001c.
5. World Bank 2001c.
6ـ Collier نیـز رابطـه بیـن فقـر، تعارضـات مدنـی و وابسـتگی اقتصـادی بـه صـادرات کاالهـای سـاده 

اولیـه )ماننـد المـاس( را ثابـت کرد.
7. Dollar 2000.
کاهـش انحصـار دولتـی شـامل  کـه اقدامـات بـرای  کردنـد  8ـ Hellman و سـایرین )2000( عنـوان 
یی و مسـئولیت پذیری  یق به اعتراض مدنی، شـفافیت در اصالحات، پاسـخگو اقداماتی مانند تشـو

سیاسـی و افزایـش رقابـت اقتصـادی اسـت.
9. Reinikka 2001; Reinikka and Svensson 2002.
10. Ravallion 2001.
11. Appleton and others 1999; Wodon 1997, 1999, 2000; World Bank 2000c.
12. Stern 2002.
بـا  مقایسـه  در  کـه  ایالت هایـی  در  داد  نشـان  انجـام شـد،  ایالـت هنـد  در 15  کـه  13ـ مطالعـه ای 
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رزی بهتر، اسـتاندارد زندگی روسـتایی  ری محصوالت کشـاو تر، بهره و نواحی شـهری دارای باسـواد باال
تربودنـد و در آنهـا افـراد فاقـد زمیـن و مـرگ و میـر نـوزدان کمتـر بـود، رشـد محصـوالت روسـتایی غیـر  باال
یـل، مکزیـک و ایـاالت متحـده  رزی بیشـترحامی فقـرا بـود در مطالعـه ای دیگـر، نابرابـری در برز کشـاو
یـل باعـث نابرابـری  یـاد درآمـد کشـور برز آمریـکا مقایسـه شـد . در ایـن مطالعـه مشـخص شـد کـه نابرابـر ز

دسترسـی بـه آمـوزش و تشـدید نابرابـری شـده اسـت.
و  آفریقـا  صحـرای  یـر  ز آسـیا،  جنـوب  کشـورهای  گـر  ا کـه  اسـت  شـده  رد  بـرآو مطالعـه ای  در  14ـ 
کاهـش شـکاف جنسـیتی  کشـورهای شـرق آسـیا در سـال 1960  رمیانـه و شـمال آفریقـا بـه ماننـد  خاو
در مـورد متوسـط سـال های آمـوزش را آغـاز می کردنـد، شـکاف جنسـیتی در زمینـه آمـوزش در ایـن 
کشـورها نیـز ایـن شـکاف بسـته می شـد،  کـه در شـرق آسـیا مشـاهده شـد، در ایـن  کشـورها همانگونـه 
کـه ایـن  کنـد رشـد قابـل توجـه ای  و درآمـد سـرانه آنهـا می توانسـت، 0/5 تـا 0/9 در سـال سـریع تر رشـد 

نـرخ واقعـًا قابـل دسـترس بـود.

15. Stern 2002.
16. OED 2000.
17. Baume,Juarez, and Standing2001; Hoddinot and 
others2000;Jimenez and Sawada; 1998; Katz and Sara 1997; Narayan 
1995; Venkataraman and Falconer 1998.
ردها در دهکده هـا و  کـه دسـتاو نیـز نشـان داد  ایـن مطالعـه   .)2000( Ravallion Galasso و  18ـ 

کـه جـدا افتـاده بودنـد یـا مالکیـت زمیـن نابرابـر بـود، بدتـر شـده اسـت. روسـتاهایی 
19. Abhyankar and Iyer 2001; World Bank 2001h.
20. Khwaja 2000.
21. Dollar and Gatti 1999; Klasen 1999; World Bank 2001c.
کشـوری انجـام شـده بـرای درک فقـر از منظـر  22ـ پژوهـش صـدای افـراد فقیـر یـک پژوهـش چنـد 
افـراد فقیـر اسـت. یافته هـای ایـن پژوهـش در سـه جلـد منتشـر شـد. آیـا کسـی صـدای مـا را می شـنود؟ 
گـزارش، صـدای بیـش از 40000 زن و مـرد فقیـر از 50  )Narayan و سـایرین، 2000(. در ایـن جلـد از 
یـاد  ری شـد. در گـزارش فر یابـی فقـر توسـط بانـک جهانـی، گـردآو کشـور دنیـا، بـا اسـتفاده، از گـزارش ارز
بـرای تغییـر )Narayan و سـایرین، 2000(، مباحـث جدیـدی دربـاره 20000 زن و مـرد فقیـر از 23 کشـور 
 )2002 Peteschg و Narayan(گـزارش از سـرزمین هـای مختلـف ری شـد. در  گـردآو در سـال 1999 

کشـورها یـاد شـده اسـت. الگوهـای منطقـه ای و مطالعـه مـوردی 
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مفهوم توانمندسازی

گـزارش توسـعه جهـان سـال 2001 – 2000 و مطالعـه »صـدای فقـرا1« ثابـت کـرد کـه در بیـن جنبه هـای 
کـه منجـر بـه طـرد  بسـیار متفـاوت اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی، عناصـری مشـترکی 
گـوش برسـد. در  کـه مانـع می شـود تـا صـدای آنـان بـه  فقـرا می شـود، بـی صدایـی و بـی قدرتـی اسـت 
کـره بـا صنـف بازرگانـان، وام دهنـدگان،  مواجهـه بـا روابـط نابرابـر قـدرت، فقـرا  قـادر بـه تأثیرگـذاری یـا مذا
بـرای انباشـت دارایی هـا  آنـان  بـر توانایـی  دولت هـا و جامعـه مدنـی نیسـتند. ایـن مسـئله بـه شـدت 
گردونـه فقـر تأثیـر می گـذارد. بـا توجـه بـه وابسـتگی فقـرا بـه دیگـران بـرای بقـا، بـرای مـردان و  و خـروج از 
یـت فرهنگـی خـود دفـاع کننـد. زنـان فقیـر غیرممکـن اسـت کـه بتواننـد از شـأن و منزلـت، احتـرام و هو
در ایـن فصـل در ابتـدا توصیفـی از توانمندسـازی ارایـه می شـود و سـپس دربـاره چهارعنصـری کـه بـه 
نظـر می رسـد چـه بـه صـورت مجـزا و چـه بـه صـورت ترکیـب بـا سـایر عناصـر، در بسـیاری از تالش هـای 
یرکشـیدن  موفق برای توانمندسـازی فقرا حائز اهمیت هسـتند، بحث می شـود. برای تبیین و به تصو
بـرای  نهـادی  بـر اصالحـات  آن  در  کـه  ترسـیم می شـود  یـک چارچـوب مفهومـی  ابتـدا  ایـن عناصـر، 
کارکـرد ایـن  کیـد دارد، و در ادامـه دربـاره چگونگـی  سـرمایه گذاری در دارایی هـا و قابلیت هـای فقـرا تأ
ایـن فصـل دربـاره  انتهـای  توسـعه مباحثـی مطـرح می شـود. در  ردهای  بهبـود دسـتاو بـرای  فرایندهـا 

یکردهـای توانمندسـازی در حوزه هـای مختلـف بحـث می شـود. چگونگـی تغییـر رو

تعریف توانمندسازی
اصطالح توانمندسـازی در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی دارای مفاهیم متفاوتی 
کرد. تبیین اصطالح محلی مرتبط  اسـت و به همین دلیل نمی توان آن را به سـادگی به همه زبان ها ترجمه 
با توانمندسـازی در جهان، به مباحث جالب توجه ای منتهی شـده اسـت. از مهمترین این اصطالحات 
کنتـرل، خوداتکایـی، حـق انتخـاب، منزلـت و شـان زندگـی بـر اسـاس ارزش هـای  ری،  می تـوان بـه خودبـاو
فـردی، ظرفیـت بـرای رسـیدن بـه حـق خـود، اسـتقالل، حـق تصمیم گیـری، آزادی عمـل ، بیـداری و قابلیـت 

رهـای نظام هـای محلـی نهفتـه هسـتند. یـف در ارزش هـا و باو اشـاره کـرد. ایـن تعار
کـه ارزش ابـزاری3 نیـز دارد. توانمندسـازی هـم در سـطح  توانمندسـازی یـک ارزش ذاتـی2 اسـت 
یـا  اجتماعـی  اقتصـادی،  توانمندسـازی  می توانـد  و  می شـود  مطـرح  اجتماعـی  سـطح  در  هـم  و  فـرد 
یگـران  سیاسـی باشـد. ایـن اصطـالح را می تـوان بـرای تبییـن روابـط بیـن خانوارهـا یـا بیـن فقـرا و سـایر باز

1 . Voice of the Poor
2 . Intrinsic Value
3 . Instrumental Value
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در سـطوح جهانـی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار داد. البتـه تفاوت هـای بسـیار مهمـی در عوامـل، شـکل ها 
یـف احتمالـی  و پیامدهـای توانمندسـازی و عـدم توانمندسـازی وجـود دارد. بـه همیـن دلیـل، تعار

یـف مبتنـی بـر حقـوق1 وجـود دارد )1(.  یـادی از توانمندسـازی از جملـه تعار ز
گسـترش و بسـط آزادی انتخـاب و عمـل اسـت )2(. در  کلـی، توانمندسـازی بـه معنـای  بـه بیـان 
کـه  کنتـرل بـر منابـع و تصمیماتـی اسـت  توصیفـی دیگـر، توانمندسـازی مفهـوم افزایـش اختیـار فـرد و 
ایـن صـورت  را تجربـه می کننـد، در  واقعـی  انتخـاب  مـردم  کـه  وقتـی  تأثیـر می گـذارد.  فـرد  زندگـی  بـر 
کنتـرل بـر زندگـی خودشـان را  افزایـش دهنـد. انتخاب هـای فقـرا بـه دلیـل فقـدان دارایی هـا  می تواننـد 
بـا نهادهـای رسـمی و غیررسـمی بسـیار محـدود  کـره و چانه زنـی  بـرای مذا آنـان  ناتوانـی  و همچنیـن 
اسـت. از آنجایـی کـه ناتوانایـی فقـرا در ماهیـت روابـط نهـادی نهفتـه اسـت، بـه همیـن دلیـل در حـوزه 
کاهـش فقـر، ارایـه یـک تعریـف نهـادی از توانمندسـازی بسـیار مناسـب اسـت. ایـن تعریـف منطبـق 
کلـی توانمنـد سـازی را می تـوان بـه صـورت  بـا فعالیت هـای بانـک جهانـی نیـز اسـت. در یـک بیـان 

کـرد: یـر تعریـف  ز
تأثیرگـذاری،  کـره،  مذا و  چانه زنـی  مشـارکت،  بـرای  فقـرا  قابلیت هـای  و  دارایی هـا  گسـترش  »بـه 
ینـد«. کـه بـر زندگـی آنـان تأثیـر می گذارنـد، توانمندسـازی می گو کـردن نهادهایـی  کنتـرل و پاسـخگو 

قابلیت  ها و دارایی های اقشار فقیر
زنـان و مـردان فقیـر بـه طیفـی از دارایی هـا و قابلیت  هـا بـرای افزایـش رفـاه و امنیـت خـود و همچنیـن 
کـره و چانه زنـی کننـد. بـا توجـه بـه اینکـه  اعتمـاد بـه نفـس نیـاز دارنـد، تـا بتواننـد بـا گروه هـای قوی تـر مذا
فقـر پدیـده  ای چنـد بعـدی اسـت بـه همیـن دلیـل دارایی هـا و قابلیت هـا در ایـن زمینـه بسـیار حائـز 

اهمیت هسـتند.
مهمتریـن  از  اسـت.  مالـی  و  فیزیکـی  دارایی هـای  شـکل  بـه  مـادی  دارایی  هـای  مبیـن  دارایی هـا 
کـه مـردم را قـادر  کـرد  پایـان، پس اندازهـا و جواهـرات اشـاره  دارایی  هـا می تـوان بـه زمیـن، مسـکن، چار
کمبـود  دهنـد.  گسـترش  را  خـود  انتخاب هـای  افـق  و  کننـد  مقاومـت  تکانه هـا  برابـر  در  تـا  می سـازد 
شـدید دارایی هـای مالـی و فیزیکـی مـردم فقیـر، قابلیت هـای آنـان را بـرای چانه زنـی منصفانـه محـدود 

افزایـش می دهـد. را  آنـان  و آسـیب پذیری  می کنـد 
دارایی هـای  تـا  می سـازد  قـادر  را  آنـان  و  اسـت  مـردم  ذاتـی  یژگـی  و قابلیت هـا،  دیگـر،  سـوی  از 
گیرنـد. از مهمتریـن قابلیت هـای  کار  خودشـان را بـه روش هـای مختلـف بـرای افزایـش رفـاه خـود بـه 

1 . Rights-based Definitions
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مهارت  افـزا  دارایی هـا  سـایر  یـا  تولیـد  آمـوزش،  مناسـب،  سـالمت  و  بهداشـت  بـه  می تـوان  انسـانی1 
روابـط  رهبـری،  و  تعلـق اجتماعـی، هدایـت  بـه  نیـز می تـوان  قابلیت هـای اجتماعـی  از  کـرد.  اشـاره 
کـه بـه زندگـی معنـا می بخشـند و ظرفیـت  یـت، ارزش هایـی  مبتنـی بـر اعتمـاد متقابـل، احسـاس هو
کـرد. قابلیت هـای سیاسـی نیـز شـامل ظرفیـت انتقـال نظـرات بـه دیگـران،  بـرای سـازماندهی، اشـاره 
دسترسـی به اطالعات، تشـکیل انجمن ها و مشـارکت در حیات سیاسـی جامعه و کشـور می باشـد.
دارایی هـا و قابلیـت  می تواننـد بـه صـورت انفـرادی یـا اشـتراکی باشـند. بـا توجـه بـه نارسـایی صـدای 
افـراد فقیـر و ناتوانـی آنـان و همچنیـن موانـع متعـدد اجتماعـی، حتـی در بسـیاری از دمکراسـی های 
فـردی  یـا حقـوق  دارایی هـای خـود  در  بـرای سـرمایه گذاری  از فرصت هـا  نمی تواننـد  فقـرا  نیـز  رسـمی 

خـود بهـره ببرنـد. 
بـرای مـردم فقیـر، ظرفیـت سـازماندهی و بسـیج قابلیت هـا، قابلیتـی جمعـی بـرای حـل مشـکالت 
گرفتـن  کمبـود منابـع و در حاشـیه قـرار  کـه بـه آنـان کمـک می کنـد تـا بـر مشـکالت  محسـوب می شـود 
کـه امـکان اقدامـات جمعـی  در جامعـه چیـره شـوند. سـرمایه های اجتماعـی، شـبکه ها و هنجارهـا 
و مشـارکتی را فراهـم می سـازند، ایـن امـکان را بـرای فقـرا فراهـم می کننـد تـا دسترسـی خودشـان را بـه 
منابـع و فرصت هـای اقتصـادی افزایـش دهنـد و بـه خدمـات اساسـی و مشـارکت در حکمرانـی محلـی 
کـه موردنیـاز بـرای  کننـد. البتـه تفاوت هـای جنسـیتی مهمـی در سـرمایه های اجتماعـی  دسـت پیـدا 
گروهـی فقـرا، پیوندهـای بسـته و  یـی هسـتند، وجـود دارد )3(. سـرمایه اجتماعـی درون  یارو ایـن رو
گروهـی  سـطوح بـاالی اعتمـاد بـا سـایر افـراد مشـابه خودشـان، بـاال اسـت. ایـن پیوندهـای بسـته درون 
گروه هـای مـردم فقیـر،  کنـار بیاینـد. در برخـی مـوارد،  بـه فقـرا کمـک می کنـد تـا بـا شـرایط فقیرانـه شـان 
پیوندهـا و ارتباطـات نزدیکـی بـا سـایر گروه هـای غیـر شـبیه خـود برقـرار می کننـد تـا  پل هـای ارتباطـی بـا 
سـایر منابعـی  کـه توسـط گروه هـای دیگـر اداره می شـوند، ایجـاد   کننـد. بـه صـورت سـنتی، ایـن پیوندهـا 
کـه سـازمان  های  کـه ایـن موضـوع بـه سـابقه و پیشـینه ایـن روابـط بـر  می گـردد. زمانـی  نابرابـر هسـتند 
فقـرا بـا سـایر سـازمان های دولتـی، حامعـه مدنـی یـا بخـش خصوصـی ارتبـاط برقـرار می کننـد، در ایـن 
کننـد و در  صـورت ایـن ارتبـاط آنـان را قـادر می سـازد تـا بـه منابـع اضافـی و مکملـی دسترسـی پیـدا 

کامل تـر و همـه جانبه تـری در جامعـه مشـارکت می کننـد. ایـن شـرایط بـه صـورت 

رابطه قابلیت ها و دارایی های فردی و جمعی
کـه بـه صـورت اشـتراکی عمـل  رابطـه دو جانبـه ای بیـن دارایی هـا و قابلیت هـای فـردی و دارایی هایـی 
می کننـد، وجـود دارد. ایـن رابطـه دو جانبـه، در مـورد همـه گروه هـا در جامعـه صـادق اسـت. بـا ایـن وجـود، در 

1 . Human Capabilities
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اینجـا کانـون توجـه فقـرا می باشـند. افـراد فقیـری کـه سـالم و آمـوزش دیـده باشـند می تواننـد سـهم بیشـتری در 
اقدامـات و فعالیت هـای اشـتراکی و جمعـی داشـته باشـند و همزمـان اقدامـات جمعـی می توانـد دسترسـی 
کـز درمانـی را بهبـود دهـد. آزادی انتخـاب فقـرا و فعالیت هـا و اقدامـات آنـان  فقـرا بـه مـدارس مناسـب یـا مرا
کنـد. سـرمایه  گذاری در بهداشـت، آمـوزش و مهارت هـای  می توانـد بـه روش هـای مختلـف توسـعه پیـدا 
افزایـش دهنـد. دسترسـی  را  افـراد  کـه می تواننـد درآمدهـای اقتصـادی  زندگـی، ارزش هـای ذاتـی هسـتند 
کار بـه صـورت خـودکار انجـام نمی شـود.  بـه درآمـد و اشـتغال می توانـد امنیـت را افزایـش دهـد. البتـه ایـن 
کـرد. سـازمان ها،  بـرو هسـتند را حـذف  کـه فقـرا بـا آن رو بـه همیـن علـت بایـد موانـع اجتماعـی، ارتباطـی را 
کار می کنند، می توانند منابع را به منظور بهبود سـالمت، آموزش و  که با دیگران  گروه ها و شـبکه های فقرا  
ارتقـای امنیـت دارایی هـای گروه هـای اجتمـاع محـور و فقـرا بسـیج نماینـد و ترجیحـات آنـان را تعییـن کننـد 
و صـدای آنـان را بـه گـوش سیاسـت مداران برسـانند و سـرانجام دولت هـا و ارایه دهنـدگان خدمـات دولتـی 
کننـد تـا مسـئولیت پذیر و پاسـخگو باشـند و خدمـات مناسـبی را در زمینـه آمـوزش، بهداشـت و  را  وادار 
رزی و سـایر حوزه هـا ارایـه نماینـد. اقدامـات مشـارکتی از طریـق سـازمان های مـردم نهـاد  کشـاو سـالمت، 
کنـد و بازارهـای جدیـدی را توسـعه  کار و خدمـات مالـی را تسـهیل  کسـب و  فقیـر می توانـد دسترسـی بـه 
کاالهـای مـورد نیـاز خـود را خریـداری و تولیـدات خـود را در آنجـا بـه  کـه در آن مـردم بتواننـد اقـالم و  دهـد 
فـروش برسـانند. ایـن قابلیت هـای جمعـی ایـن امـکان را بـرای فقـرا فراهـم می کنـد تـا منابـع خـود را بسـیج 
کننـد، هنـوز بـه صـورت نظام منـد در راهبردهـای  نماینـد و خـود را بـرای حـل مشـکالت سـازماندهی 

کاهـش فقـر مدنظـر قـرار نگرفته انـد.

توانمندسازی و اصالحات نهادی
در حوزه هـای نهـادی، توانمندسـازی بـه مسـئله تغییـر و دگرگونـی در نابرابـری نهـادی می پـردازد. 
نهادهـا شـامل قوانیـن و مقـررات، هنجارهـا و رفتارهایـی هسـتند کـه ممکـن اسـت بـه شـکل سـازمانی 
کـه بـر زندگـی فقـرا  تأثیـر می گذارنـد بـه دو دسـته نهادهـای رسـمی و  یـا غیرسـازمانی باشـند. نهادهایـی 
غیررسـمی طبقه بندی می شـوند. از مهمترین نهادهای رسـمی می توان به قوانین و مقررات و ضوابط 
کشـور، بخـش خصوصـی، سـازمان های جامعـه مدنـی در سـطوح محلـی، ملـی و جهانـی  موجـود در 
بـه وضعیـت   نیـز می تـوان  از نهادهـای غیررسـمی  کـرد.  و همچنیـن سـازمان های بین المللـی اشـاره 
یشـاوندی،  یافـت رشـوه، شـبکه های خو چشـم داشـت بـرای در "فرادسـت و فرودسـت1"،  و پایـگاه 
فعـال  خوشـه های  و  زنـان  بـر  شـده  تحمیـل  غیررسـمی  محدودیت هـای  همسـایگان،  و  دوسـتان 

کـرد. درخصـوص تعامـل بـا زنـان بیـوه اشـاره 

1 . Inferior or Superior Status
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یگـران و نقـش  سیاسـت  های دولتـی و فرهنـگ نهادهـای دولتـی، اقدامـات و فعالیت هـای سـایر باز
آفرینـان ماننـد زنـان و مـردان فقیـر، سـایر گروه هـای محـروم، بخـش خصوصـی، جامعـه مدنـی از جملـه 
در  دولت هـا  کـه  زمانـی  می دهنـد.  شـکل  را  بین المللـی  نهادهـای  و  دینـی  سـازمان های  اتحادیه هـا، 
گروه هـای ثروتمنـد و پرقـدرت باشـد، فسـاد، طـرد، تبعیـض و سـوء اسـتفاده در آنهـا نهادینـه  سـیطره 
می شـود کـه در نتیجـه ایـن پدیـده، سیاسـت ها و برنامه هـا بـرای افزایـش سـرمایه گذاری ها بـرای کاهـش 
فقـر بـا شکسـت مواجـه می شـود. بـه همیـن دلیـل توجـه بـه فرهنگ هـا، ارزش هـا و اخـالق نهـادی بسـیار 
یرا این متغیرها می توانند به شکسـت قواعد رسـمی منتهی شـوند. یافته های  حائز اهمیت هسـتند، ز
حاصل از »فریادهای مردم فقیر« ثابت می کند، وقتی که چنین نهادهایی نمی توانند هیچ مشـکلی را 
حـل کننـد، گـوش فـرادادن بـه صـدای افـراد فقیـر و برخـورد محترمانـه بـا آنـان می تواند برای حل مشـکالت 
 افـراد فقیـر از مشـارکت در نهادهـای دولتـی کـه در تصمیم گیری هـا نقـش دارنـد 

ً
گام موثـری باشـد. معمـوال

و منابـع را مدیریـت می کننـد و ایـن تصمیمـات بـر زندگـی آنـان تأثیـر می گذارنـد، محـروم هسـتند. ایـن 
 فقـرا بـر مبنـای آن اعتقـاد دارنـد کـه هیـچ کـس صـدای فقـرا را نمی شـنود. 

ً
مسـئله ای اسـت کـه معمـوال

کـه افـراد فقیـر و ثروتمنـد بـا هـم  گـوش می رسـد یـا وقتـی  بـه همیـن دلیـل همـواره صـدای ثروتمنـدان بـه 
رقابـت می کننـد، ایـن افـراد ثروتمنـد هسـتند کـه همـواره در اولویـت قـرار می گیرنـد )4(. بـه همیـن دلیـل، 
اصالحـات نظام منـد بـه تغییـر، دگرگونـی و تحـول در نابرابری هـای روابـط نهـادی نیـاز دارد کـه بتوانـد ایـن 
نابرابری هـای را منعکـس  سـازد. دگرگونـی و تغییـر روابـط نهـادی نابرابـر بـه اقدامـات بـاال بـه پاییـن1 بـرای 
یه هـا، قواعـد، ارزش هـا، اخالقیـات و انگیزه هایـی  بهبـود حکمرانـی، بـه تغییـر در قوانیـن و مقـررات، رو
بسـتگی دارد که رفتار مسـئولین دولتی و بخش خصوصی را هدایت و شـکل می دهند. همچنین این 
گاه و سـازماندهی شـده بسـتگی دارد. ایـن کار بـه  یـژه بـه وجـود شـهروندان و فقـرا آ موضـوع بـه صـورت و
قوانیـن و مقـررات و سـرمایه گذاری در منابـع عمومـی و دولتـی بـرای تقویـت و توانمندسـازی حکمرانـی 
کـه زنـان و مـردان  طـرف تقاضـا نیـز نیـاز دارد. چنیـن دگرگونی هایـی می تواننـد شـرایطی را بوجـود آورنـد 

فقیـر را قـادر  سـازد تـا بـا نهادهـای خـود فعالیـت کننـد. 
و  فقـرا  قابلیت هـای  از  پشـتیبانی  و  اساسـی در حمایـت  نقـش  واسـطه جامعـه مدنـی2  گروه هـای 
کمـک می کننـد تـا بـا بخش هـای خصوصـی  ترجمـه و تفسـیر اطالعـات بـرای آنـان را دارنـد و بـه آنـان 
گروه هایـی بایـد همـواره هوشـیار و مراقـب باشـند  کننـد. بـا ایـن وجـود، چنیـن  و دولتـی ارتبـاط برقـرار 
کـه آنـان نماینـدگان واقعـی فقـرا هسـتند و لـذا بایـد نسـبت  تـا نماینـدگان دولت هـا را متقاعـد سـازند 

بـه آنـان پاسـخگو  باشـند. 

1 . Top – Down Approach
2 . Intermediate Civil Society Groups
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اهمیـت  حائـز  بسـیار  توانمندسـازی  یکردهـای  رو بـرای  نیـز  فرهنگـی  و  اجتماعـی  مولفه هـای 
و  باشـند  فقـرا  دارایی هـای  کننـده  یـت  تقو بایـد  تالش هـا  و  دولتـی  اصالحـات  بنابرایـن،  هسـتند. 
ظرفیت سـازی های سـازمانی نیـز بایـد منعکس کننـده هنجارهـا، ارزش هـا و رفتارهـای محلـی باشـند. 
در برخـی مـوارد، روش هـای توانمندسـازی مناقشـه برانگیـز خواهنـد بـود. بـرای مثـال، تقاضـای زنـان 
بـه دلیـل هنجارهـای فرهنگـی  بـه منابـع ممکـن اسـت  بـرای اسـتقالل و دسترسـی عادالنـه  محلـی 
کنـد تـا بـر مبنـای  طـرد و طـرد زنـان، بـا اسـتقبال مواجـه نشـود. فراینـد اصالحـات همـواره بایـد تـالش 
یـی بـا موانـع و طـرد و تغییـر سیاسـت های حامـی فقیـران حرکـت  یارو قابلیت هـای فرهنگـی بـرای رو

کند.

عدم وجود مدل منفرد برای توانمندسازی
آنـان  بـه  و  قـرار دارد  یـت مـردم فقیـر، در بطـن توسـعه  بـرای پیشـرفت و تقو توانمندسـازی  یکـرد  رو
یـت آنـان ارج  یکـرد بـه هو بـه جـای مشـکل بـه عنـوان یـک منبـع و راه حـل  مهـم نـگاه می کنـد. ایـن رو
نهـاده و آن را بـه رسـمیت می شناسـد. ایـن مفهـوم بـر تغییـر و دگرگونـی در عقایـد و افـکار و رفتارهایـی 
یگـران خارجـی را وارد مباحـث کاهـش فقـر می کنـد. بنابرایـن، روش توانمندسـازی  لـت دارد کـه باز دال
ری هـا و انگیزه هـای آنـان بـرای حـل  بایـد بـر نقـاط قـوت مـردم فقیـر، دانـش، مهارت هـا، ارزش هـا، نوآو
یکـرد بـا فقـرا بـا  گردونـه فقـر بنـا نهـاده شـود. ایـن رو مشـکالت و مدیریـت منابـع بـه منظـور خـروج از 

احتـرام و متناسـب بـا شـأن و منزلـت آنـان رفتـار می کنـد.
قبیلـه،  قومیـت،  گروه هـا،  حسـب  بـر  عمدتـا  و  نیسـتند  همگـن  اجتماعـی  نظـر  از  جوامـع  بیشـتر 
بـرای  نهـادی  راهبردهـای  نیـز  دلیـل  همیـن  بـه  می شـوند،  شـناخته  جنسـیتی  تفاوت هـای  و  دیـن 
کـه زنـان فقیـر را بـرای دارایی هـای خـود  توانمندسـازی مـردم فقیـر، متفـاوت خواهـد بـود. راهبردهایـی 
کـه مـدارس محلـی را بـرای والدیـن پاسـخگو می کننـد و نگرانـی  توانمنـد سـازد، راهبردهایـی هسـتند 
از  کـدام  هـر  ملـی منعکـس می نمایـد.  بودجه هـای  در  را  نـژادی  و  قومـی  اقلیت هـای  و دغدغه هـای 
یژگی  هـای سیاسـی، نهـادی، فرهنگـی و اجتماعـی متغیـر  ایـن راهبردهـا نیـز بـه نوبـه خـود بسـته بـه و
خواهنـد بـود. همچنیـن ایـن راهبردهـا در طـول زمـان و در هـر حـوزه ای تغییـر و تحـول پیـدا می کننـد. در 
 ایـن راهبردهـا، از تکیـه بـر سـازوکارهای رسـمی، بـه سـوی سـازوکارهای غیررسـمی 

ً
طـول زمـان، معمـوال

کرده انـد.  گرایـش پیـدا  و از شـکل  مسـتقیم و زمان بـر بـه سـوی مشـارکت بـه شـکل های غیرمسـتقیم 
مشـارکت غیررسـمی شـامل سـازوکارهای بـازار و پرداخـت عـوارض بـه جـای مدیریـت مشـترک اسـت.

مسـتلزم  کـه  اسـت  توانمندسـازی  کلیـدی  عناصـر  شناسـایی  اصلـی  چالـش  ترتیـب،  ایـن  بـه 
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نهـادی1  یـزی  نتیجـه، طرح ر در  و سیاسـی اسـت.  نهـادی  بیـن حوزه هـای اجتماعـی،  در  سـازگاری 
دهـد. قـرار  توجـه  کانـون  در  را  توانمندسـازی  اصـول  یـا  عناصـر  ایـن  یکپارچه سـازی  بایـد 

چهارعنصر کلیدی توانمندسازی
کـه توسـط مـردم فقیـر، دولت هـا، جامعـه  یکردهـای توانمندسـازی وجـود دارنـد  هـزاران نمونـه از رو
بـرای توانمندسـازی مـردم فقیـر، آزادی  مدنـی و بخـش خصوصـی اجـرا شـده اند. تالش هـای موفـق 
کـه اغلـب در چهـار مولفـه بـه  آنـان بـرای انتخـاب و اقـدام را در حوزه هـای مختلـف افزایـش می دهـد 

می شـود: طبقه بنـدی  یـر  ز شـرح 
دسترسی به اطالعات. 1
مشارکت و فراگیری. 2
یی و مسئولیت پذیری. 3 پاسخگو
ظرفیت های سازمانی محلی. 4

یـر بررسـی می شـوند، امـا ایـن عناصـر  هرچنـد ایـن چهـار عنصـر بـه صـورت مجـزا در قسـمت های ز
ارتبـاط تنگاتنگـی بـا هـم دارنـد و بـه صـورت هم افـزا عمـل می کننـد )5(. بنابرایـن، گرچـه دسترسـی بـه 
موقع به اطالعات در خصوص برنامه ها یا درباره عملکرد دولت یا فسـاد، پیش شـرط الزم برای عمل 
یـرا  و اقـدام اسـت. بـا ایـن وجـود، فقـرا یـا شـهروندان ممکـن اسـت بـه صـورت گسـترده اقـدام نکننـد، ز
سـازوکارهای نهـادی بـرای عملکـرد مسـئوالنه وجـود نـدارد و از سـوی دیگـر، هزینه هـای اقـدام فـردی 
یـاد باشـد. همچنیـن تجربـه نشـان می دهـد کـه افـراد فقیـر در فعالیت هایـی کـه آنهـا  نیـز ممکـن اسـت ز
یـرا سـازو کارهایـی  می داننـد مشـارکت آنـان تأثیـر چندانـی در تصمیمـات نـدارد، شـرکت نمی کننـد، ز
بـرای پاسـخگو کـردن ارایـه دهنـدگان خدمـات وجـود نـدارد. حتـی در جاهایـی کـه سـازمان های محلـی 
قـوی نیـز وجـود داشـته باشـد، هنـوز هـم ممکـن اسـت پیونـد آنـان بـا دولت هـای محلـی و بخش هـای 

خصوصـی بـه دلیـل عـدم توانایـی بـرای دسترسـی بـه اطالعـات قطـع شـود.

دسترسی به اطالعات
بـرای مسـئولیت  بـه دولـت،  از شـهروندان  و  بـه شـهروندان  از دولـت  یه اطالعـات  جریـان دو سـو
یی دولت هـا حائـز اهمیـت هسـتند. شـهروندان  شـهروندی و همچنیـن مسـئولیت پذیری و پاسـخگو
گاه بـه نحـو بهتـری از فرصت هـا اسـتفاده می کننـد و بهتـر می تواننـد بـه خدمـات دسترسـی پیـدا کننـد  آ
گفتگوهـا بـه صـورت موثـری ظاهـر می شـوند و بخش هـای دولتـی و غیردولتـی را  و در چانه زنی هـا و 

1 . Institutional Design



53
... 
فب

وپ
 ش
روت

گین
ند

ها
.. ق

.

پاسـخگو و مسـئولیت پذیر نگـه می دارنـد. بـدون داشـتن اطالعـات مناسـب و بـه موقـع و ارایـه آنهـا 
کـه فقـرا بتواننـد اقدامـات موثـری در ایـن زمینـه انجـام دهنـد.  بـه شـکل قابـل درک، غیرممکـن اسـت 
کـه اشـاعه اطالعـات صرفـًا بـه نوشـته ها محـدود نمی شـود بلکـه بحث هـای  البتـه بایـد متذکـر شـد 
ماننـد  گروهـی  رسـانه های  انـواع  از  اسـتفاده  و  خیابانـی  تئاترهـای  کـره،  مذا و  بحـث  شـعر،  گروهـی، 
اطالعـات،  آزادی  درخصـوص  مقـررات  و  قوانیـن  می گیـرد.  بـر  در  نیـز  را  اینترنـت  و  یزیـون  تلو رادیـو، 
گاهانـه  یـژه اشـاعه اطالعـات در رسـانه ها بـا زبـان محلـی و بومـی، محیـط توانمنـدی بـرای اقدامـات آ بو
شـهروندان فراهـم می کنـد. دسترسـی بـه موقـع بـه اطالعـات بـه زبـان محلـی از منابـع مسـتقل در سـطح 
یـادی از کشـورها اختیـارات الزم را بـه  محلـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، بـه همیـن دلیـل نیـز شـمار ز

کرده انـد )6(. یـض  دولت هـای محلـی بـرای اشـاعه اطالعـات بـه زبـان محلـی، تفو
ژه هـای اصالحـات نهـادی، چـه آنهـا کـه در سـطح جامعـه و  ژه هـا و پرو بیشـتر سـرمایه گذاری در پرو
محلـی انجـام می شـوند و چـه آنهـا کـه در سـطح ملـی و بین المللـی انجـام می شـوند، کمتـر بـه اهمیـت 
بـه  اشـاعه اطالعـات بهـا می دهنـد )7(. از حوزه هـای خـاص در زمینـه اشـاعه اطالعـات می تـوان 
اطالعـات دربـاره قوانیـن و مقـررات و حقـوق اساسـی و خدمـات اساسـی دولـت، عملکـرد بخـش 
کـرد.  خصوصـی و دولتـی و همچنیـن اطالعـات دربـاره خدمـات مالـی، بازارهـا و قیمت هـا اشـاره 
انـواع  بـا  فقـرا  دادن  ارتبـاط  در  مهمـی  نقـش  می تواننـد   )ICT( ارتباطـی  و  اطالعاتـی  ری هـای  فناو
در  تمرینـات"  و  "ابزارهـا  باشـند. بخـش  بزرگتـر داشـته  بـا یکدیگـر و جوامـع  اطالعـات و همچنیـن 
فصـل پنجـم کتـاب مثال هایـی از ایـن دسـت را نمایـان می سـازد. ابزارهـا و تمرین هـای 7 نیـز مثال هـای 

تفضیلـی از اشـاعه راهبردهـای اطالعاتـی اسـتفاده شـده در حوزه هـای مختلـف ارایـه می کنـد.
روش هـای  بایـد  دولت هـا  فقیـر،  مـردم  بـه  یی  پاسـخگو از  یافتـن  اطمینـان  بـرای  ایـن،  بـر  افـزون 
کننـد. بـه همیـن علـت،  یت هـای فقـرا و ترجیحـات آنـان را نهادینـه  ری اطالعـات دربـاره اولو گـردآو

شـود. نهادینـه  آنهـا  از  اطالعـات  نظام منـد  بازخـورد  بـرای  الزم  سـازوکارهای  بایـد 

مشارکت و فراگیری
کـه مشـارکت  گیـرد؟ در حالـی  کسـی بایـد مدنظـر قـرار  کسـی اسـت و چـه  گیـری بـه مفهـوم چـه  فرا
کـه چگونـه بایـد افـراد مـورد توجـه قـرار بگیرنـد و مشـارکت داده شـوند و چـه نقشـی  بـه ایـن می پـردازد 
یکـرد توانمندسـازی بـرای مشـارکت بـه فقـرا بـه عنـوان یـک همـکار تولیـد نـگاه  بایـد ایفـاء نماینـد. رو
یـژه منابـع مالـی – را در پایین تریـن  می کنـد کـه بایـد اقتـدار و اختیـار و کنتـرل بـر تصمیمـات و منابـع – بو

سـطوح داشـته باشـند.
یـاد مواجـه هسـتند، یـا در جوامـع  مشـارکت مسـتمر فقـرا در جوامعـی کـه بـا هنجارهـای طـرد بسـیار ز
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کـه بـه سـازوکارهای  کـه پیشـینه تعـارض و اختـالف دارنـد، فراینـدی پیچیـده اسـت  چنـد قومیتـی 
یـن، منابـع، تسـهیالت، هوشـمندی مسـتمر و تجربـه نیـاز دارد. نهـادی نو

مـوارد  برخـی  در  و  دارنـد  گرایـش  متمرکـز  تصمیم گیری هـای  بـه  دولتـی  نهادهـای  بیشـتر  البتـه 
جلسـات عمومـی بی پایـان بـدون هرگونـه تأثیـر بـر سیاسـت ها یـا تصمیم گیری هـا درخصـوص منابـع 
کنـد؛ بـدون  بـه فقـرا تحمیـل  برگـزار می کننـد. بنابرایـن، مشـارکت هنـوز هـم می توانـد هزینه هایـی را 

آنـان داشـته باشـد. بـرای  اینکـه سـودی 
یت بنـدی و تأمیـن بودجـه در سـطح ملـی و محلـی  گروه هـای محـروم در اولو شـمول فقـرا و سـایر 
یت هـای محلـی هزینـه شـوند،  بـرای اطمینـان یافتـن از اینکـه منابـع محـدود بـر اسـاس دانـش و اولو
و همچنیـن تعهـد بـه ایجـاد تغییـر، بسـیار حیاتـی اسـت. البتـه تصمیم گیـری مشـارکتی همـواره مـورد 
یت هـا محـل بحـث و مناقشـه باشـند؛ لـذا سـازوکارهای حـل  یـرا ممکـن اسـت اولو توافـق نیسـت؛ ز

تضادهـا و تعارضـات بایـد بـر مدیریـت ایـن اختالفـات بنـا نهـاده شـود.
مشـارکت می توانـد شـکل های مختلفـی داشـته باشـد. در سـطح محلـی، بسـته بـه نـوع مسـئله، 

یـر انجـام شـود: مشـارکت ممکـن اسـت بـه صـورت ز
مشارکت مستقیم.  •

گروه ها یا انجمن ها. مشارکت نمایندگی1 با انتخاب نمایندگان عضو   •
مشارکت سیاسی از طریق نمایندگان منتخب.  •

ری داده هـا و اطالعـات و ارایـه مسـتقیم اطالعـات از طریـق  گـردآو مشـارکت اطالعات محـور  بـا   •
ملـی. و  محلـی  تصمیم گیـران  بـه  واسـطه ها 

مشـارکت بـر اسـاس سـازوکارهای رقابتـی بـازار. بـرای مثـال، حـذف محدودیت هـا و سـایر منابـع،   •
کاال  کسـی می تـوان  کننـد، بـه چـه  افزایـش انتخـاب در مـورد اینکـه چگونـه مـردم می تواننـد رشـد 

کاال خریـد . کسـی می تـوان  فروخـت یـا از چـه 
بیشتر  فقرا  مشارکت  جهانی  بانک  ژه های  پرو یزی  برنامه ر در  و  توانمندسازی  عنصر  چهار  میان  در 
کشورها  کمک های بانک جهانی  کرد و به صورت فزاینده ای در آماده سازی راهبردی  توسعه پیدا 
گزارش  تهیه  فرایند  پایین،  درآمد  با  کشورهای  در   .)8( است  گرفته  قرار  مدنظر   2)BCASs(
توسط  کردن مشارکت  نهادینه  زمینه  در  را  ینی  نو PRSPs(3( فرصت های  فقر  کاهش  راهبردهای 
تصمیم گیری،  و  یت بندی  اولو برای  خصوصی  بخش  گروه های  و  شهروندی  گروه های  فقیر،  مردم 

کشورها قرار داده است. فراروی 

1 . Representational
2 . Bank Country Assistance Strategies
3 . Poverty Reduction Strategy Papers
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پاسخگویی و مسئولیت پذیری 
یـا  خصوصـی  کارکنـان  دولتـی،  مقامـات  از  درخواسـت  بـه  مـردم  توانایـی  بـه  مسـئولیت پذیری 
گفتـه  منابـع  از  اسـتفاده  و  اقدامـات  بـه سیاسـت ها،  بـودن  پاسـخگو  بـرای  ارایه دهنـدگان خدمـات 
ز  و  تعـّدی مقامـات و ادارات دولتـی بـه منافـع شـخصی و  گسـترش فسـاد بـه عنـوان تجـاو می شـود. 
خصوصـی توصیـف می شـود کـه ایـن پدیـده بـه فقـرا بیشـتر آسـیب می رسـاند. بـه همیـن دلیـل احتمـال 
کننـد و از  کـه آنهـا بتواننـد بـه صـورت مسـتقیم بـه مقامـات رسـمی دسترسـی پیـدا  کمـی وجـود دارد 
بـرای  را  گزینه هـا  کمتریـن  آنـان  همچنیـن  کننـد.  اسـتفاده  خدمـات  بـه  دسـتیابی  بـرای  ارتباطـات 

گزینـه در اختیـار دارنـد )9(. اسـتفاده از خدمـات خصوصـی بـه عنـوان یـک 
یی سیاسـی، اجرایـی و عمومـی وجـود دارد.  یی شـامل پاسـخگو سـه نـوع سـازوکار اصلـی پاسـخگو
 .)10( می شـود  محقـق  انتخابـات  طریـق  از  نماینـدگان،  و  سیاسـی  احـزاب  سیاسـی  یی  پاسـخگو
بـه صـورت  یی داخلـی1، هـم  پاسـخگو از طریـق سـازوکارهای  نهادهـای دولتـی  اداری  یی  پاسـخگو
یی عمومـی و اجتماعـی،  افقـی و عمـودی و هـم بیـن نهادهـا انجـام می شـود. سـازوکارهای پاسـخگو
یی اجتماعـی می توانـد  پاسـخگو مـی دارد.  نگـه  پاسـخگو  بـه شـهروندان  نسـبت  را  نهادهـای دولتـی 

یـت نمایـد. را تقو یی اداری و سیاسـی  سـازوکارهای پاسـخگو
ردهای  یی نهادها در قبال اقدامات و دستاو انواعی از ابزارها برای تضمین و اطمینان از پاسخگو
یی  عمومـی وجـود دارنـد. دسترسـی بـه اطالعـات توسـط شـهروندان بـرای بهبـود حکمرانـی و پاسـخگو
یت هـا بـرای هزینه هـای ملـی، دسترسـی بـه مـدارس خـوب، اطمینـان از  یـن و تعییـن اولو در زمینـه تدو
اینکـه منابـع مالـی بـرای احـداث جاده هـا بـه خوبـی هزینـه می شـوند و اینکـه داروهـا در اختیـار بیمـاران 
کـز درمانـی قـرار می گیرنـد، بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. دسترسـی بـه قوانیـن و مقـررات و عدالـت  و مرا
بی طرفانـه و منصفانـه بـرای حمایـت از حقـوق فقـرا و گروه هـای حامـی فقـرا بسـیار حیاتـی اسـت و آنـان 

یی را از دولت هـا و بخـش خصوصـی طلـب نماینـد. را قـادر می سـازد مسـئولیت پذیری و پاسـخگو
از طریـق مدیریـت مالـی  پاسـخگویی در قبـال مصـرف منابـع عمومـی در همـه سـطوح می توانـد 
بران برای خدمات مختلف تضمین شود. برای مثال، در سطح جامعه،  شفاف و حق انتخاب به کار
ایـن کار مسـتلزم دادن حـق انتخـاب بـه گروه هـای فقیـر بـرای خریـد کمک هـای فنـی از فـرد مـورد دلخـواه، 
کمک هـای فنـی از سـوی دولـت اسـت. بخش هـای مالـی می تواننـد از  بـدون اجبـار آنـان بـه پذیـرش 
و  مسـئولیت پذیری  شـوند.  تحمیـل  زمـان  طـول  در  یارانه هـا  کاهـش  و  محدودیت هـا  اعمـال  طریـق 
که فقرا تصمیم بگیرند آیا خدمات به صورت تعهد  پاسـخگویی پیمانکاران موقعی تضمین می شـود 
کـه مـردم فقیـر، ارایه کننـدگان  شـده ارایـه شـوند یـا پیمانـکاران بایـد پولـی در ایـن زمینـه بپردازنـد. زمانـی 

1 . Internal Accountability
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کنتـرل و نظـارت بـر آنـان ممکـن می شـود. خدمـات را پاسـخگو نگـه می دارنـد، 

ظرفیت های  سازمانی محلی
از یکدیگـر، خـود سـازماندهی می شـده اند.  مراقبـت  بـرای  و جوامـع  گروه هـا  ر  گذشـته های دو از 
ظرفیـت سـازمان های محلـی، بـه توانایی هـا و قابلیت هـای مـردم بـرای فعالیـت و کار در کنـار یکدیگـر، 
خـود سـازماندهی و بسـیج منابـع بـرای حـل و فصـل مشـکالت مشـترک اطـالق می شـود. اغلـب در 
زانـه خـود اقـدام  خـارج از نظام هـای رسـمی، فقـرا بـا همـکاری یکدیگـر بـرای حـل و فصـل مشـکالت رو
 نهادهـای مـردم فقیـر، غیررسـمی هسـتند کـه در ایـن خصـوص می تـوان بـه گروه هـای 

ً
می کننـد. معمـوال

کـه بـه همدیگـر پـول یـا برنـج قـرض می دهنـد. البتـه ممکـن اسـت ایـن سـاختارها،  کـرد  زنـان اشـاره 
کـه در ایـن خصـوص  کننـد  یـا بـدون ثبـت قانونـی نیـز فعالیـت  بـا ثبـت قانونـی  بـه صـورت رسـمی، 
گروه هـا در  ایـن  کـرد.  یـا باشـگاه همسـایگان اشـاره  رزی  کشـاو گروه هـا و تشـکل های  بـه  نیـز می تـوان 
گروه هـای مقاومـت در زمـان جنـگ، از ظرفیت هـای جمعـی خارق العـاده ای  سـطح جهـان، ماننـد 
کـه خـارج از  بـرای تصمیم گیری هـای عقالیـی، مدیریـت منابـع و حـل مشـکالت  برخـوردار هسـتند 

تصـور اسـت )12(.
کوچک تـر دارنـد، از امکانـات  کـه سـازمان های  جوامـع سـازماندهی شـده  در مقایسـه بـا جوامعـی 
بیشـتری بـرای رسـاندن صـدا و تقاضاهـای خـود برخـوردار هسـتند. سـازمان های مـردم نهـاد در تأمیـن 
نیازهـای زندگـی بسـیار کارآمـد عمـل می کننـد؛ امـا ایـن قابلیت هـا عمومـًا بـه دلیـل محدودیـت منابـع 
 آنـان فاقـد سـرمایه های اجتماعـی و ارتباطـی 

ً
و دانـش فنـی محـدود می شـود. افـزون بـر ایـن، معمـوال

هسـتند و بـه همیـن دلیـل ممکـن اسـت نتواننـد بـه سـایر گروه هـا یـا بـه منابـع جامعـه مدنـی یـا دولت هـا 
بـا یکدیگـر  کـه  تبدیـل  شـوند  بزرگـی  بـه فدراسـیون های  زمانـی می تواننـد  فقـط  گروه هـا  وصـل شـوند. 
کـه در ایـن صـورت  کننـد  از طریـق جامعـه و بـه شـکل شـبکه ها یـا انجمن هـا ارتبـاط و پیونـد برقـرار 
بـر تصمیم گیری هـای دولتـی  نهایتـًا  و  نماینـد  یـا ملـی اظهـار وجـود  بـه صـورت منطقـه ای  می تواننـد 
کارکنـان و وام دهنـدگان  کننـدگان مـواد خـام، خریـداران،  گذاشـته و قـدرت چانه زنـی بـا تأمیـن  تأثیـر 

را پیـدا  کننـد )13(.
ظرفیت سـازمانی محلی کلید اصلی توسـعه اثربخش اسـت )14(. سـازمان های فقرا، انجمن ها، 
نهـادی  کلیـدی اصالحـات  و  یگـران اصلـی  باز فدراسـیون ها، شـبکه ها و جنبش هـای اجتماعـی، 
هسـتند. امـا هنـوز ایـن نهادهـا بـه عنـوان یـک بخـش نظام منـد فعالیت هـای تحلیلـی یـا عملیاتی بانک 
جهانـی، در بخش هـای خصوصـی یـا عمومـی یـا در بیشـتر راهبردهـای بخشـی بـه رسـمیت شـناخته 
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نشـده اند. در قسـمت "ابزارهـا و تمریـن 9" کتـاب مثال هایـی از سـرمایه گذاری در ظرفیت هـای محلـی 
ژه هـای اجتمـاع محـور ارایـه شـده اسـت. ابزارهـا و تمریـن 13 نیـز مثال هایـی را از  نقـش سـازمان های  پرو
رزان در مناطـق روسـتایی و انجمن هـای زاغه نشـینان در نواحـی  مـردم فقیـر، ماننـد سـازمان های کشـاو

شـهری ارایـه می دهـد.

چارچوب توانمندسازی
شـکل 1-2 بـه صـورت خالصـه چارچـوب توانمندسـازی را نشـان می دهـد. ایـن چارچـوب رابطـه 
می دهـد.  نشـان  فقـرا  بـرای  یـژه  به و را  توسـعه  ردهای  دسـتاو بهبـود  و  توانمندسـازی  و  نهادهـا  بیـن 
اصالحـات دولتـی کـه از سـرمایه گذاری در زمینـه بهبـود زندگـی افـراد فقیـر و سـازمان های آنـان حمایـت 
خدمـات،  گیرتـر  فرا و  بهتـر  کارکـرد  حکمرانـی،  ماننـد  توسـعه  ردهای  دسـتاو بهبـود  باعـث  می کنـد، 
یـت جامعـه مدنـی و سـازمان های فقـرا و افزایـش دارایی هـا و آزادی  دسترسـی عادالنه تـر بـه بازارهـا، تقو

انتخـاب آنـان می شـود.
اصالحـات نهـادی بـرای حمایـت از توانمندسـازی فقـرا بـه معنـای تغییـر و دگرگون سـازی روابـط 
دارایی هـای  بـر  بـر سـرمایه گذاری  اسـت. چنیـن اصالحاتـی  آنـان  و سـازمان های  فقـرا  و  دولـت  بیـن 
فقـرا و قابلیت هـای آنـان اعـم از قابلیت هـای فـردی و ظرفیت هـای جمعـی، بـه منظـور سـازماندهی 
کـه  گونـه ای  کیـد دارد؛ بـه  و توانمندسـازی آنـان بـرای مشـارکت مؤثـر در جامعـه و تعامـل بـا دولـت تأ
یـت حکمرانـی طـرف تقاضـا شـود. اصالحـات دولتـی، در سـطح ملـی و دولتـی یـا  ایـن فراینـد باعـث تقو
دولت هـای محلـی عمدتـًا بـر قوانیـن و مقـررات، ضوابـط، سـازوکارهای نهـادی، ارزش هـا و رفتارهایـی 
کیـد دارنـد کـه از چهـار عنصـر توانمندسـازی حمایـت می کنـد. تغییـر و دگرگونـی در قوانیـن و مقـررات  تأ
رسـمی بایـد بـا سـایر اقدامـات بـرای توانمندسـازی مـردم و سـایر شـهروندان بـه منظـور تعامـل مؤثـر بـا 

دولت هـا و پایـش حکمرانـی ارتبـاط داشـته باشـد.
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 چارچوب توانمندسازی -2-4شکل 
 

برای دسترسی به اطالعات ب(  فقراالف( طراحی سازوکارهایی برای حمایت  ؛به این ترتیب، کانون توجه اصالحات بر
د(  ،پـذیر اجتمـاعی و   حمایت از سازوکارهایی برای فراگیری و مشارکت ج( ایجاد سازوکارهای پاسـخگو و مسـئولیت  

و نماینـدگان   فقراهای سازمانی محلی برای حل و فصل مشکالت است. مشارکت مستقیم  گذاری در ظرفیت سرمایه
بینانه نیست. جامعه مدنی میانجی مانند مؤسسات پژوهشی، سازمان های غیر  پذیر یا واقع ای، امکان آنان در هر حوزه

گیـران   فقیر بـه تصـمیم   های مذهبی نقش بسیار مهمی در هدایت و رساندن صدای افراد ( و سازمانNGOsدولتی )
 محلی و ملی دارند.

 حمایت از توانمند سازی
 اطالعات -

 فراگیری / مشارکت -

 پاسخگویی -

 ظرفیت سازمانی محلی  -

اصالحات دولتی، نهادی، ملی و 
 محلی 

 ها دارایی ها و قابلیت
 سطح فردی:

 مواد خام-
 سرمایه انسانی-
 سیاسی -

 سطح جمعی:
 صدا -
 سازمان ها -
 نمایندگان -
 

و را فقسرمایه گذاری برای 
 سازمان های آنان 

 دستاوردهای توسعه
  بهبود حکمرانی و

 دسترسی به عدالت
  کارکردها و فراگیری

 ارایه خدمات
 تقویت جوامع مدنی 
  افزایش دارایی ها و

 آزادی انتخاب

 ماهیت ساختارهای اجتماعی و سیاسی

شکل 1-2- چارچوب توانمندسازی

کانـون توجـه اصالحـات بـر  الـف( طراحـی سـازوکارهایی بـرای حمایـت فقـرا در  بـه ایـن ترتیـب، 
گیـری و مشـارکت ج( ایجـاد  راسـتای دسترسـی بـه اطالعـات ب( حمایـت از سـازوکارهایی بـرای فرا
و، د( سـرمایه گذاری در ظرفیت هـای سـازمانی  و مسـئولیت پذیر اجتماعـی  پاسـخگو  سـازوکارهای 
محلـی بـرای حـل و فصـل مشـکالت اسـت. مشـارکت مسـتقیم فقـرا و نماینـدگان آنـان در هـر حـوزه ای، 
امکان پذیـر یـا واقع بینانـه نیسـت. جامعـه مدنـی میانجـی از قبیـل مؤسسـات پژوهشـی، سـازمان های 
غیـر دولتـی )NGOهـا( و سـازمان های مذهبـی، نقـش بسـیار مهمـی در هدایـت و رسـاندن صـدای 

افـراد فقیـر بـه تصمیم گیـران محلـی و ملـی دارنـد.
بـه سـاختار اجتماعـی و سیاسـی در طـول زمـان  نـوع اصالحـات دولتـی امکان پذیـر و مناسـب، 
و  اجتماعـی  سـاختارهای  بـر  کـه  دارنـد  وجـود  بازخـوردی  حلقه هـای  زمـان،  طـول  در  دارد.  بسـتگی 
کـه سـرانجام ایـن بازخوردهـا بـه تغییـرات و دگرگونی هایـی در سـازوکارهای  سیاسـی تأثیـر می گذارنـد 
بـه  دسترسـی  کـه  همانگونـه  مثـال  بـرای  می شـوند.  منتهـی  توانمندسـازی  از  حمایـت  بـرای  دولتـی 
کننـد و در  اطالعـات آشـکارتر می شـود، کشـورها ممکـن اسـت قانـون جدیـد آزادی اطالعـات را اجـرا 

ری اطالعـات بـرای تسـهیل دسترسـی عمومـی بـه اطالعـات سـرمایه گذاری نماینـد. فنـاو
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توانمندسازی در متن اجتماع1: تغییر و دگرگونی شرایط
همانگونـه کـه عنـوان شـد، هیـچ مـدل سـاده ای بـرای مدل سـازی و همچنیـن هیـچ طـرح و نسـخه 
عامی برای اصالحات وجود ندارد. آنچه امکان پذیر اسـت و آنچه مناسـب اسـت. بر اسـاس شـرایط 
تغییـر می کنـد. بـا ایـن وجـود، امـکان شـناخت شـرایط اصلـی تأثیرگـذار امکان پذیـر اسـت کـه می تـوان 

یـر اشـاره نمـود: بـه مـوارد ز
ماهیت اقدامات عمومی.  •

الگوهای طرد و تعارضات اجتماعی.  •
گستره تمرکززدایی.  •

قدرت نهادهای محلی و جامعه مدنی .  •
میزان آزادی های سیاسی.  •

ماهیت اقدامات عمومی
اقدامـات عمومـی می تواننـد از مداخلـه در سـطح محلـی تـا مداخلـه بـرای تغییـرات کالن اقتصـادی 
کـه در سـطح محلـی ارایـه می شـود، برخـی یـا همـه چهـار  کاالیـی  متفـاوت باشـد. بسـته بـه ماهیـت 
یـا  عمومـی  خدمـات  عرضـه  و  تأمیـن  گـر  ا داشـت.  خواهنـد  اهمیـت  توانمندسـازی  اصـل  و  یژگـی  و
اقدامـات در سـطح محلـی مبتنـی بـر مدیریـت مشـارکتی، بـا جوامـع محلـی باشـد، بـرای مثـال، تأمیـن 
آب روسـتایی یـا آمـوزش ابتدایـی، همـه چهـار اصـل ظرفیـت سـازمان محلـی مهـم قلمـداد می شـوند. از 
گـر خدمـات دارای مدیریـت دولتـی باشـد و همچنیـن بـه داده هـای مدیریتـی کمـی نیـاز  سـوی دیگـر، ا
باشـد یـا مبتنـی بـر عـوارض بـرای ارائـه خدمـات باشـند، سـازوکارهای نهـادی بـرای اشـاعه اطالعـات 

یی، کافـی باشـد. گیـری و سـازوکارهای پاسـخگو بـه منظـور افزایـش فرا
ره و  گـر اقدامـات و اصالحـات عمومـی، بخشـی یـا اقتصـادی باشـد، بهتریـن راهبـرد، فراینـد مشـاو ا
کره برای تصمیم گیری اسـت که پس از اشـاعه اطالعات در مورد تصمیم و سـازوکارهای  بحث و مذا
نهادینـه شـده، از بازخوردهـای به دسـت آمـده از فقـرا و سـایر شـهروندان در مـورد اثـرات سیاسـت های 

اصالحات دنبال می شـود. البته ممکن اسـت مشـارکت مسـتمر در چنین مواردی مناسـب نباشـد.

الگوهای تعارضات و طرد اجتماعی
همـه جوامـع، بـا شـدت و ضعف هایـی، جوامـع طبقاتـی محسـوب می شـوند. زمانـی کـه شـکاف ها 
یژگی هـای اشـخاص تعییـن  عمیـق و نظام منـد باشـد، دسترسـی بـه خدمـات و فرصت هـا بـر اسـاس و

1 . Empowerment in Context
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نمی شـود؛ بلکـه براسـاس سـاختار اجتماعـی و نابرابـری تعییـن می شـود. در ایـن صـورت ممکـن اسـت 
رود و خـروج افـراد  گزینه هـای و گروه هـای اجتماعـی قوی تـر،  گروه هـای اجتماعـی حـذف  شـوند.  کل 
کامـل در زندگـی اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی در سـطح جامعـه و سـطح ملـی  را در مشـارکت 
تیـن بسـیاری از مـردم بومـی یـا افریقایـی تبارهـا، بـه صـورت  کنتـرل می کننـد. بـرای مثـال در امریـکای ال
مسـتمر از مشـارکت محـروم هسـتند و تبعیـض در مـورد آنهـا فرهنگـی غالـب اسـت و بـه همیـن دلیـل 
نـژاد، دیـن،  نتیجـه، طبقـه اجتماعـی،  باقـی می ماننـد. در سـایر مناطـق، طـرد در  گروه هـا فقیـر  ایـن 
یژگی هـای آموزشـی و اقتصـادی رخ می دهـد. همچنیـن در بسـیاری مـوارد، جنسـیت  قومیت هـا، و

نیـز باعـث طـرد می شـود.
درک الگوهـای طـرد اجتماعـی و فرهنـگ حامـی طـرد و حـذف، بـرای اتخـاذ تدابیـر و سیاسـت های 
یشـه کنی فرهنـگ طردسـازی بسـیار  یـزی بـرای مداخله هـا در راسـتای ر گاهانـه و همچنیـن برنامه ر آ
کنـده فقـرا  ری آمارهـای پرا گـردآو کـردن طـرد از طریـق  گام تشـخیص و روشـن  حیاتـی اسـت. اولیـن 
یـی بـا طـرد، مسـتلزم تغییـر قوانیـن و مقـررات  یارو توسـط گروه هـای اجتماعـی اسـت. تالش هـا بـرای رو
گروه هـای محـروم بـرای اسـتفاده از  و حـذف موانـع تبعیض آمیـز اسـت. افـزون بـر ایـن، توانمندسـازی 
فرصت هـای جدیـد بـرای مشـارکت بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و بـه همیـن دلیـل سـرمایه گذاری در 
ری می باشـد. زمانـی  قابلیت هـای ایـن گروه هـا بـه روش هایـی کـه بـرای آنـان قابـل پذیـرش باشـد، ضـرو
کـه جوامـع تحـت تأثیـر تعارضـات قـرار می گیرنـد، پیشـینه و سـابقه تعارضـات و برخوردهـا، ماهیـت 
کشـورهای فقیـر بـه شـدت بدهـکار بـا  کشـور از جملـه  کـرد. از 47  و نـوع مداخلـه را تعییـن خواهـد 
گذشـته، 90  نمـره بدهـکاری 20 )43 درصـد( در معـرض تعـارض و تنـش قـرار داشـتند. تنهـا در دهـه 
گـر برخوردهـا و تعارضـات  برخـورد و تعـارض، عمدتـًا بیـن دولت هـا در جهـان روی داده اسـت )16(. ا
بر اسـاس طرد اجتماعی باشـد، در این صورت، اقدامات صلح و حل و فصل تعارضات باید شـامل 
کـه ایـن کار در طـول زمـان باعـث افزایـش  اقداماتـی ماننـد توسـعه سـرمایه اجتماعـی بین گروهـی باشـد 

گروههـای اجتماعـی متخاصـم می گـردد. تعامـل اجتماعـی بیـن 

گستره تمرکززدایی
کار بـه تصمیم گیری هـای  تمرکززدایـی بـه معنـای تصمیم گیری هـای نزدیـک بـا مـردم اسـت. ایـن 
در  می دهـد.  بازتـاب  بهتـری  نحـو  بـه  را  محلـی  یت هـای  اولو و  می شـود  منتهـی  بهتـری  عمومـی 
کشـورهایی کـه اختیـارات، منابـع و تصمیم گیـری  بـه سـطوح پاییـن و گروه هـای سیاسـی توسـعه بسـط 
پیـدا کـرده اسـت بـرای اعضـای جامعـه، مشـارکت در حکمرانـی محلـی، امـکان پذیـر می باشـد. بـا ایـن 
گـر تمرکززدایـی بـه سـطوح پایین تـر جامعـه تسـری پیـدا نکنـد و اطالعـات درسـت و شـفاف  وجـود، ا
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بـرای تصمیمـات دولتـی فراهـم نشـود و انگیزه هـای الزم در دولت هـای محلـی بـرای توانمندسـازی 
کنـد، غیرممکـن اسـت تمرکززدایـی  جوامـع محلـی فراهـم نشـود تـا آنـان را پاسـخگوی ایـن اطالعـات 

بتوانـد بـه حکمرانـی خـوب و عدالـت بیشـتر منتهـی شـود.
ژه هـای آزمایشـی اجتمـاع محورمی توانـد بـه  کشـورهای بـا نظام هـای متمرکـز تصمیم گیـری، پرو در 
کمـک نمایـد. بـا  گروه هـای محلـی بـرای مدیریـت منابـع و توسـعه جوامـع خـود  ر و اعتمـاد  ایجـاد بـاو
یابـی و اشـاعه  کامـل پایـش شـوند و نتایـج آنهـا نیـز بایـد ارز ایـن وجـود، ایـن تجربه هـا بایـد بـه صـورت 
کنـد تـا بـرای سیاسـت های ملـی بـا هـدف ایجـاد سـاختار حکمرانـی غیرمتمرکـز در کشـور مـورد  پیـدا 

اسـتفاده قـرار گیرنـد.

تقویت نهادهای سطح محلی و جامعه مدنی 
مداخـالت در سـطح محلـی بـه گروه هایـی نیـاز دارد کـه بتواننـد منافـع فقـرا را نمایندگـی نماینـد. ایـن 
موضـوع نیـز بـه نوبـه خـود بـه درک و شـناخت از نهادهـای محلـی، الگوهـای هدایـت و رهبـری آنـان و 
فعالیت هـا و تضادهـای آنـان بسـتگی دارد. چنیـن نهادهایـی تمایـل چندانـی بـه شناسـنامه دار شـدن 
کـه ایـن نهادهـا در نتیجـه مشـکالت سیاسـی، جنـگ یـا مهاجـرت  یـا رسـمیت یافتـن ندارنـد. زمانـی 
یـت سـازمان های محلـی می شـوند بـدون  کـه تصـور می شـود باعـث تقو از بیـن می رونـد راهبردهایـی 
دلیـل  همیـن  بـه  یافـت.  نخواهنـد  دسـت  موفقیـت  بـه  معیـن،  زمانـی  ره  دو یـک  در  سـرمایه گذاری 
گیـری نهادهـای محلـی را از طریـق تغییـر در قوانیـن و مقـررات و همچنیـن  می تـوان ظهـور و شـکل 
گروه هـا بـه منابـع، از جملـه منابـع اطالعـات دسترسـی  کـرد و اجـازه داد تـا ایـن  یق  قوانیـن اداری تشـو
کننـد. مؤسسـات و نهادهـای جامعـه مدنـی از موسسـات پژوهشـی تـا مجالـس و اتحادیه هـای  پیـدا 
یگـران مهمـی در حـوزه اقدامـات و فعالیت هـای عمومـی  کارگـری، سـازمان ها و نهادهـای واسـط، باز
قلمداد می شـوند. البته قوانین و مقررات ممکن اسـت فعالیت ها، دسترسـی به منابع مالی، توانایی 
از  برخـی  در  نماینـد.  را محـدود  آنـان  اسـتقالل  و  بـه اطالعـات  انجمن هـا،  دسترسـی  تشـکیل  بـرای 
کـه بـر قـدرت جامعـه مدنـی تأثیـر می گذارنـد، ممکـن اسـت مؤثرتـر  حوزه هـا، تغییـر قوانیـن و مقرراتـی 

از سـایر مداخله هـا باشـد.

گستره آزادی های سیاسی
یـن راهبردهـا بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.  بـه منظـور تدو از وضعیـت سیاسـی  درک و شـناخت 
زنامه هـای آزاد، آزادی بیـان و مباحـث عمومـی، آزادی  یـژه آزادی اطالعـات، رو آزادی هـای سیاسـی، بو
تشـکیل انجمن هـا و اتحادیه هـا و دسترسـی عادالنـه بـه سیسـتم قضایـی – شـرط اصلـی اصالحـات 
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نهـادی قلمـداد می شـوند- کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیرنـد. توانمندسـازی در جاهایـی کـه ایـن آزادی هـا 
ژه آزمایشـی در یـک محـدوده  محـدود هسـتند، سـه راهبـرد را مطـرح می کنـد. راهبـرد اول اجـرای یـک پـرو
ژه در مقیـاس  کاری بایـد انجـام داد. بـا ایـن وجـود، اجـرای پـرو کـه چـه  معیـن اسـت تـا مشـخص شـود 
کنـد. دومیـن راهبـرد ایجـاد شـفافیت  کـه محیـط توانمندسـاز تغییـر  بـزرگ، زمانـی امکان پذیـر اسـت 
یی دولتـی  رو بـه پاییـن1 اسـت.  یـان آزاد اطالعـات و سـازوکارهای مسـئولیت پذیری و پاسـخگو و جر
کارآمـد و مؤثـر  کـه توسـط بانـک جهانـی حمایـت می شـوند، اسـتفاده  ژه هایـی  کار حداقـل در پرو ایـن 
کـه ممکـن اسـت بیشـتر در نقطـه شـروع مناسـب باشـد،  از منابـع را تضمیـن می کنـد. سـومین راهبـرد 
و  خریـداران  تولیدکننـدگان،  اقتصـادی  تصمیم گیری هـای  و  فعالیت هـا  در  عمـل  آزادی  افزایـش 

فروشـندگان اسـت.

یادداشت پایانی
یـف  یـف توانمندسـازی تنـوع و عـام بـودن ایـن تعریـف را آشـکار می سـازد. بیشـتر تعار ر تعار 1(  مـرو
کیـد  کنتـرل بـر تصمیمـات و منابعـی تأ توانمندسـازی بـر مسـائل دسـتیابی بـه قـدرت و توانمنـدی و 
کـه بـر  کـه نقـش تعیین کننـده بـر زندگـی فـرد دارنـد. همچنیـن بیشـتر بـر نابرابری هـای سـاختاری  دارنـد 
یژگی هـای فـردی- تأثیـر می گذارنـد، توجـه می شـود. چارچـوب  همـه گروه هـای اجتماعـی- بـه جـای و
گاهـی و شـناخت از  توانمندسـازی و برابـری زنـان یونیسـفUNICEF2001( 2(، بـر دسترسـی زنـان، آ
عوامـل نابرابـری، ظرفیت سـازی بـرای دسـتیابی بـه عالئـق و خواسـته ها و کنتـرل و اقـدام بـرای برچیـده 
کیـد می کننـد. معیارهـای توانمندسـازی جنسـیتی  شـدن و حـذف موانـع بـه منطـور کاهـش نابرابـری تأ
کاهـش نابرابـری در اقتصـاد و مشـارکت  برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـدUNDP1995( 3( نیـز بـر 
یسـندگان بـه توانمندسـازی  کیـد دارنـد. سـایر نو سیاسـی و قـدرت تصمیم گیـری بـر منابـع اقتصـادی تا
کید دارند  در سـطوح مختلف، ازجمله فرد، مشـارکت برای ایجاد اعتماد به نفس و ظرفیت سـازی تا
کـره و چانه زنـی و تأثیـر بـر روابـط و تصمیمـات و فعالیت هـای  کـه همـه آنهـا بـه توانایـی افـراد بـرای مذا
جمعی توجه می کنند )Rowlands، 1995(. تعریف اسـتفاده شـده از توانمندسـازی توسـط صندوق 
رزی، هـم بـر دسترسـی بـه منابـع مولـد و هـم بـر ظرفیت سـازی بـرای  بین المللـی پـول بـرای توسـعه کشـاو
کیـد می کنـد )ائتـالف عمومـی  کـه بـر زندگـی مـردم تأثیـر می  گـذارد، تأ مشـارکت در تصمیماتـی اسـت 
  Kabeer ،یشـه کنی فقـر و گرسـنگی4، 1995(. در یـک بیـان و تعریـف عمومـی از توانمندسـازی بـرای ر
1 . Downward Accountability
2 . Unicef Woman’s Equality and Empowerment Framework
3 . United Nations Development Program
4 . Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty
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گزینه هـای راهبـردی زندگـی اهمیـت  کـه تعریـف ظرفیت سـازی بـرای  )2000، 1999( بـر سـه بعـدی 
کیـد می کنـد. رها، تأ دارنـد، یعنـی دسترسـی بـه منابـع، نهادهـا و دسـتاو

تـی را دربـاره اهمیـت آزادی و آزادی  گسـترده ای مقاال 2(  آمارتیـا سـن )1999، 1985( بـه صـورت 
رده اسـت. ردهای مختلـف توسـعه، بـه رشـته تحریـر در آو فـردی بـرای انتخـاب و دسـتیابی بـه دسـتاو
3. Narayan and Shah 2000b.
4. Narayah and others 2000.
کشـور بولیـوی انجـام شـده، نشـان  کـه اخیـرًا دربـاره مقامـات رسـمی دولتـی در  5(  در مطالعـه ای 
کاهـش  یـاد شـهروندان، بـه نتایـج بهتـری بـرای  یـاد و مشـارکت ز کـه شـهرداری هایی بـا شـفافیت ز داد 
کمتـر بـوده اسـت )بانـک  کرده انـد و میـزان رشـوه و خریـد و فـروش شـغل نیـز در آنهـا  فقـر دسـت پیـدا 
یـه و تحلیل هـای تفصیلـی کمیته هـای بهداشـت و آب در 45 دهکـده ای کـه بـه  جهانـی، 2001(. تجز
کمـک مالـی بانـک  جهانـی انجـام شـد، نشـان داد  صـورت تصادفـی از دو ایالـت هنـد بـا همـکاری و 
یادتـر  کـه شـفافیت اطالعـات در آنهـا ز ژه هـای بهداشـت و آبرسـانی در دهکده هایـی  کـه اجـرای پرو
ژه هـا  پرو عملکـرد  بودنـد،  کـرده  اسـتفاده  مالکیـت  و  گیـری  فرا و  مشـارکت  یکـرد  رو از  و  اسـت  بـوده 

اثربخشـی بهتـری داشـته اسـت.
کـه فقـدان  کشـورهای فیلیپیـن و اوگانـدا نشـان داد  6(  مطالعـه و بررسـی حکمرانـی غیرمتمرکـز در 
محلـی،  دولت هـای  فعالیت هـای  دادن  پوشـش  بـرای  زنامه هـا  رو و  محلـی  گروهـی  رسـانه های 
کـرده  شـهروندان را بـه رهبـران محلـی و سـایر مقامـات رسـمی بـرای دسـتیابی بـه اطالعـات وابسـته 
و فعالیت هـای دولتـی  گروهـی دربـاره سیاسـت ها  از رسـانه های  مـردم اطالعـات مسـتقلی  اسـت. 
گاه و بی اطـالع نمی تواننـد  ملـی در مقایسـه بـا دولت هـای محلـی خـود در اختیـار داشـتند. مـردم نـاآ
Meagher، 2001، بانـک  و   Azfar، Kahkomen( دولت هـا را مسـئولیت پذیر و پاسـخگو نگـه دارنـد

جهانـی 2001(.
کاالهـای عمومـی محلـی پدیـدار شـده اسـت، ایجـاد  کـه بـرای مدیریـت مؤثـر  کلیـدی  7(  راهبـرد 
بـر  بـر1 اسـت. بـا ایـن وجـود، در یـک بررسـی پیمایشـی کـه اخیـرًا از 2400 عضـو گروه هـای کار گروه هـای کار
کشـور هنـد انجـام  ژه منابـع طبیعـی مـورد حمایـت مالـی بانـک جهانـی در سـه ایالـت در  در سـه پـرو
یـرا  بـر حاضـر نمـی شـوند، ز کار گروه هـای  کـه حـدود دو سـوم اعضـاء در جلسـات  شـد، آشـکار شـد 
اطالعـات دربـاره جلسـات در اختیـار گروه هـای عضـو قـرار داده نشـده اسـت. بیشـتر اعضـاء اطالعـی 
کـرد آنهـا  گروهـی یـا چگونگـی مدیریـت منابـع مالـی یـا هزینـه  کمک هـای مالـی  از قوانیـن و مقـررات 

نداشـتند )Alsop و سـایرین، 2001(.

1 . User Groups
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ژه هـا از  کـه مشـارکت فقـرا در پرو یابـی عملیـات بانـک جهانـی1 نشـان داد  8(  مطالعـات اداره ارز
کمـک  24 درصـد در سـال 1994 بـه 70 درصـد در سـال 1998 افزایـش یافتـه اسـت. در راهبردهـای 
کشـوری2 نیـز مشـارکت فقـرا از 24 درصـد در سـال 1995 بـه 73 درصـد در سـال 2000 افزایـش یافـت. 
ژه هـا در زمـان اجـرا  از فراینـد مشـارکتی پیـروی کردنـد و فقـط 9 درصـد  بـا ایـن وجـود فقـط 12 درصـد پرو
بـه  کـردن مسـئولین  کلیـدی پاسـخگو  کـه روش  یابـی و پایـش مشـارکتی را  ژه هـا سـازوکارهای ارز پرو
افزایـش  بـرای  ایـن خصـوص مهمتریـن محدودیـت  در  ردنـد.  آو در  اجـرا  بـه  اسـت،  گروه هـای مدنـی 

مشـارکت، فقـدان منابـع مالـی عنـوان شـد )بانـک جهانـی، 2000(.
ر انجـام شـد،  کـوادو کشـور ا کـه در  9( فسـاد نوعـی مالیـات برگشـتی3 بـر فقراسـت. در مطالعـه ای 
مشـخص شـد کـه حـدود چهـار برابـر درآمـد کسـب وکارهـای کوچـک بـه صـورت رشـوه بـه شـرکت های 
بـزرگ پرداخـت می شـود. هزینـه رشـوه خانوارهـای کوچـک حـدود سـه برابـر هزینـه خانوارهـای بـا درآمـد 

.)2000 ،Lee و Kaufmann، Zoido-lobaton( باال بوده اسـت
گزارش راهبرد کاهش فقر PRSP، مجلس های چندین کشـور برای  10(  به عنوان بخشـی از فرایند تهیه 

کردند. حمایت از ظرفیت سـازی برای ایفای نقش های نظارتی خود از بانک جهانی درخواسـت حمایت 
ژه  پـرو در  محلـی  سـطح  در  فسـاد  بـا  مبـارزه  بـرای  راهبردهـا  مقدماتـی  تحلیل هـای  و  یـه  تجز  )11
کـه انگیزه هـای قـوی بـرای مبـارزه بـا فسـاد از  توسـعه "ِککا ماتـان )KDP( 4 " در اندونـزی نشـان داد 
یژه تشـکیل سـرمایه، اسـتفاده از هنجارهای اجتماعی  طریق تسـهیل دسترسـی مردم به اطالعات، بو
از سـوء اسـتفاده و حـل تضادهـا و تعارضـات و همـکاری و  بـرای جلوگیـری  و نهادهـای اجتماعـی 
همدلـی بـا تسـهیل گران بـرای درک حقـوق آنـان و تبدیـل شـدن بـه عاملـی بـرای مبـارزه بـا فسـاد وجـود 
دارد. منابـع مالـی KDP از تعـداد کمـی از نهادهـای واسـطه ای عبـور می کنـد و اختیـار و کنتـرل منابـع 
بـه جـای اینکـه بـه صـورت مسـتقیم بـه پیمانـکاران داده شـود، بـه جوامـع محلـی داده شـده اسـت. در 
ژه هـا بـوده اسـت  کمتـر از سـایر پرو ژه هـا 20 الـی 30 درصـد  یـر  پرو ایـن فراینـد، بـه طـور متوسـط هزینـه ز

.)2002 ،Woodhouse(
12(  در مطالعه ای دقیق در 48 دهکده در    اندونزی مشخص شد که 38 درصد فعالیت های توسعه 
اجتماع محور توسـط خود جوامع محلی و بدون مشـارکت دولت انجام شـده اسـت. معیارهای موفقیت 
پروژه هـا شـامل منافـع پـروژه، اسـتفاده از تسـهیالت، نگهـداری تاسیسـات و مشـارکت زنـان بـود. علیرغـم 
این مسـئله، هیچ رابطه ای بین ظرفیت سـازی جوامع محلی و فعالیت های توانمندسـازی دولتی وجود 
1 . Bank’s Operations Evaluation Department
2 . Country Assistance Strategy
3 . Regressive Tax
4 . Kecamatan Development Project



65
... 
فب

وپ
 ش
روت

گین
ند

ها
.. ق

.

نداشت )Narayan ،1999 ،Chandrairana  و دیگران، 2000(.
یـه و تحلیـل 18 مطالعـه مـوردی از برنامه هـای توسـعه روسـتایی بـزرگ در آسـیا، آفریقـا و  13( در تجز
ژه هـا، ایجـاد قابلیت هـای سـازمانی  تیـن مشـخص شـد کـه عامـل اصلـی موفقیـت ایـن پرو امریـکای ال
کـه  گونـه ای  کنـد، بـه  کـه توانسـت منابـع را بـه صـورت مؤثـری بسـیج و مدیریـت  در سـطح محلـی بـود 
سـود آن بـه جـای اینکـه عایـد تعـداد معـدودی از افـراد شـود، عایـد شـمار قابـل توجـه ای از مـردم محلـی 
آبرسـانی  ژه  پـرو از 121  Esman، 1997(. در یـک تحلیـل اقتصادسـنجی  و   krishna ، Uphoff( شـد
کارکـرد پایـدار سیسـتم های آبرسـانی اسـت  کلیـد  کـه ظرفیت هـای سـازمانی محلـی،  مشـخص شـد 
کشور تانزانیا نیز  )Isham، Narayan ،1995 ،Narayan  و Pritcher، 1995(. در مطالعه ای دیگر در 
گروه هـا  اندازه گیـری  کـه توسـط اعضـای  کـه دهکده هـای دارای سـرمایه انسـانی بـاال  مشـخص شـد 
شـده بـود، درآمدهـای بیشـتری بـرای خانوارهـا تولیـد می کننـد )Narayan و Pritchett، 1997(. در 
گـذار شـد، میـزان  بـران آب وا کار گروه هـای  کـه مسـئولیت از دولـت  مرکـزی بـه  سـاحل عـاج، زمانـی 
خرابـی سیسـتم های آبرسـانی از 50 درصـد بـه 11 درصـد و هزینه هـا نیـز حـدود 70 درصـد کاهـش یافـت. 
که سـازمان های مدنی حضور فعال داشـتند. با این وجود، این نتایج و عملکرد تا وقتی دوام داشـت 

گروه هـای اجتماعـی در بسـیاری  و  کمـک  گروه هـای داوطلـب  بـران،  کار گروه هـای  گـر چـه  ا   )14
بـه  امـا عمومـًا  تأمیـن مالـی می شـوند، مشـارکت داده می شـوند،  بانـک جهانـی  از  کـه  ژه هایـی  پرو از 
یـژه در  کیـد بـر مشـارکت بو کـه تأ صـورت ابـزاری بـه آنهـا نـگاه می شـده اسـت. البتـه بایـد متذکـر شـد 
زمینـه مدیریـت، لزومـًا بـه ظرفیت هـای سـازمانی محلـی منتهـی نمی شـود. در مطالعـه ای کـه اخیـرا در 
کشـور هنـد انجـام شـد، حـدود 40 درصـد  بـران در  کار گروه هـای  ژه هـای بـزرگ در خصـوص  مـورد پرو
بـران بـوده  ژه هـای سـرمایه گذاری بانـک جهانـی وابسـته بـه سـازمان های محلـی ماننـد گروه هـای کار پرو
بران  کار گروه های  که هرچند  گرفتند  یسـندگان نتیجه  که این موضوع بسـیار آموزنده اسـت. نو اسـت 
ژه خـوب عمـل می کننـد، امـا راهبردهـای جـاری، تمایـل چندانـی بـه مشـارکت  یـع منافـع پـرو در توز
 گروه هـا نتواننـد مبنایـی 

ً
پایـدار گروه هـای محـروم یـا مالکیـن محلـی ندارنـد. شـایان ذکـر اسـت احتمـاال

ژه های  برای سـازمان های محلی در بلندمدت باشـند )Alsop و دیگران، 2001(. سیاسـت اصلی پرو
کـه بـه گروه هـای مدنـی اختیـار الزم بـرای کنتـرل منابـع اعطـا  اجتمـاع محـور بانـک جهانـی ایـن اسـت 
کننـد. بـا  یـت  گروه هـا بتواننـد ظرفیت سـازی سـازمان های محلـی را در بلندمـدت تقو نمایـد، تـا ایـن 

یابی هـا از ایـن ظرفیـت سـازی هنـوز در مراحـل ابتدایـی قـرار دارد. ایـن وجـود، ارز
بـه تعـارض  مراحـل  و  برخوردهـا  و  تعارضـات  تیپولـوژی  و  بیشـتر  اطالعـات  بـرای    )15 

کنید.  Von Meijenfeldt )2001( مراجعه 
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کاربرد اصول توانمند سازی 

ظرفیـت  و  یی  پاسـخگو فراگیری/مشـارکت،  اطالعـات،   یعنـی  توانمندسـازی  عنصـر  چهـار 
گیـر شـدن و پاسـخگو شـدن نهادهـا بـا یکدیگـر  سـازمانی محلـی را می تـوان بـه منظـور مؤثرتـر شـدن، فرا
ترکیـب کـرد. چنیـن نهادهایـی مـردم فقیـر را بـرای توسـعه قابلیت هـای خـود، افزایـش دارایی هـا و خـروج 

از فقـر توانمنـد می کننـد.
در ایـن فرآینـد، دولـت نقـش محـوری در ایجـاد انگیـزه بـرای بهبـود عملکـرد ارایه دهنـدگان خدمـات 
خصوصـی و دولتـی دارد. دولـت می توانـد قوانیـن و مقـررات و فرهنـگ طـرد اجتماعـی و نابرابـری را 
تغییـر دهـد و محدودیت هـا را از سـر راه بـردارد و دامنـه انتخاب هـا را گسـترش دهـد و مسـئولیت پذیری 
یـت کنـد، بـه گونـه ای کـه خدمـات اساسـی بـرای مـردم فقیـر در دسـترس قـرار گیـرد. ایـن اهـداف  را تقو
و  مـردم  توسـط  ری  نـوآو بـه  یق  تشـو و  حکمرانـی  بهبـود  کـه  اسـت  دسـترس  قابـل  محیطـی  در  فقـط 
گیـرد و بـر مبنـای آنهـا سـازوکارهای نهـادی توسـعه پیـدا  کانـون توجـه قـرار  بخش هـای خصوصـی در 

کننـد. کنـد تـا مـردم بتواننـد بـه اهـداف توانمندسـازی دسـت پیـدا 
در ایـن فصـل تجربه هـای عملیاتـی بانـك جهانـی و همچنیـن برخـی از تجربه هـای خـارج از بانـك 
توانمندسـازی،  بـا  مسـتقیم  صـورت  بـه  می توانـد  جهانـی  بانـك  کـه  اقداماتـی  تبییـن  بـرای  جهانـی، 
دیگـران را مـورد حمایـت قـرار دهـد، ارایـه می شـود. چارچـوب توانمندسـازی بـرای پنـج حـوزه مهـم بـه 

کاهـش فقـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد: یـر بـرای  شـرح ز
تأمین خدمات اساسی  •
بهبود حکمرانی محلی  •

بهبود حکمرانی ملی  •
توسعه بازارهای حامی فقرا  •

کمك های قانونی دسترسی به عدالت و   •
توانمندسـازی  دیگـر  عنصـر  چنـد  یـا  یـك  بـه  اول  وهلـه  در  آنـان  اینکـه  بـه  بسـته  تجربه هـا،       
وابسـته باشـند، سـازماندهی می شـوند. بـا ایـن وجـود، برخـی از عناصـر تـا حـدودی مسـتقل هسـتند. 
یی و مسـئولیت پذیری، بـدون دسـتیابی بـه اطالعـات امکان پذیـر نیسـت. ظرفیت سـازی  پاسـخگو
یی ارایه کننـدگان خدمـات بـه فقـرا نیـاز دارد. سـازمانی محلـی، بـه اطالعـات،  مشـارکت و پاسـخگو

سـرمایه گذاری  بـرای  و  هسـتند  اطالعـات  بـه  دسترسـی  شـکل  سـاده ترین  نهـادی1  تقاضاهـای 
عناصـر  از  بیشـتری  شـمار  چقـدر  هـر  هسـتند.  اهمیـت  حائـز  بسـیار  محلـی  سـازمانی  ظرفیت هـای 
گـر  گیرنـد، تعـداد بیشـتری تقاضـای نهـادی مـورد نیـاز اسـت. از ایـن رو، ا توانمندسـازی مـد نظـر قـرار 

1 . Institutional demand
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کـردن  اثربخشـی فعالیت هـای عمومـی از طریـق افزایـش دسترسـی بـه اطالعـات یـا از طریـق نهادینـه 
گیـری  فرا باعـث  کـه  یـا طراحـی محصـوالت جدیـدی  بـه شـهروندان،  یی  پاسـخگو بـرای  سـازوکارها 
کیـد بـر فرایندهـای مشـارکتی و  کننـد، در ایـن صـورت، بـه جـای تأ فقـرا شـوند، و بتواننـد بهبـود پیـدا 
راهبردهـای مدیریـت مشـارکتی، بـه ظرفیت سـازی قـوی در سـازمان های فقـرا و مؤسسـات ارایه دهنـده 

می شـود. کیـد  تا خدمـات 
بـا توجـه بـه اینکـه عناصـر توانمندسـازی ارتبـاط تنگاتنگـی بـا یکدیگـر دارنـد، بیشـتر سیاسـت ها 
ژه هـای توصیـف شـده در قسـمت های بعـدی بیـش از یکـی از عناصـر را مـد نظـر قـرار می دهنـد.  و پرو
کـه بـه صـورت شـفاف درآمده انـد، در یـك ماتریـس قـرار داده می شـوند،  ژه، براسـاس عناصـری  هـر پـرو
یچـه ای سـودمند بـرای درك اهمیـت اصـول توانمندسـازی مـورد  امـا ایـن ماتریس هـا بایـد بـه عنـوان در
پنجـم  فصـل  در  تمرین هـا  و  ابزارهـا  در  مفصل تـر  صـورت  بـه  ژه هـا  پرو از  بسـیاری  گیرنـد.  قـرار  توجـه 

تشـریح می شـوند.

تأمین خدمات اساسی
رت تأمیـن خدمـات اساسـی ماننـد مراقبـت از سـالمت، آمـوزش، تامیـن آب،  درك اهمیـت و ضـرو
یـر بناهـای اساسـی بیشـتر فقـرا، در گـزارش  چارچـوب راهبـردی بانـك جهانـی  جاده هـای دسترسـی و ز
و در اهـداف توسـعه هـزاره )MDG( بـه عنـوان چارچـوب مرجـع ارایـه شـده اسـت. بانـك جهانـی از 
تالش هـای دولت هـا بـرای رسـانیدن منابـع بـه سـطوح پاییـن جامعـه بـا اسـتفاده از انـواع مدل هـای 
کمـك بخش هـای خصوصـی و عمومـی، نهادهـا  کار بـا  نهـادی، حمایـت و پشـتیبانی می کنـد. ایـن 
ژه  یـا مسـئولین غیرمتمرکـز دولت هـای محلـی، از طریـق پـرو یـا بخـش   و مؤسسـات مرکـزی، نهادهـا 
بـر  توجـه  و  کیـد  تأ راسـتا  می شـود.دراین  محورانجـام  اجتمـاع  توسـعه  ژه هـای  پرو یـا  بخشـی،  منفـرد 
موفقیـت  شـاخص های  بـر  بیشـتر  دلیـل  همیـن  بـه  و  اسـت  دگرگونـی  و  تغییـر  درحـال  عملکردهـای 

کیـد می شـود. تأ ردها  و دسـتاو دروندادهـا  منظـر  از  ژه  پـرو
عنصـر  چهـار  همـه  آنهـا  در  کـه  می کننـد  تغییـر  درحـدی  لزومـًا  ژه هـا  پرو و  بخشـی  سیاسـت های 
توانمندسـازی انتخـاب و پذیرفتـه شـوند. بـا ایـن وجـود، حـل و فصـل کامـل چهـار عنصـر توانمندسـازی 
بسـیار مشـکل اسـت، بـه همیـن دلیـل در ایـن قسـمت بـه سـه راهبـرد مختلـف بـرای ارایـه خدمـات 
اثربخـش بـه فقـرا، کـه مبتنـی بـر ماهیـت کاالهـا و خدماتـی اسـت کـه بایـد فراهـم شـوند، و راهبردهـای 
کیـد می شـود. اولیـن راهبـرد بـر بهبـود دسترسـی بـه اطالعـات  احتمالـی نهـادی در حوزه هـای خـاص، تأ
ارایـه  ایـن اطالعـات در مـورد عملکـرد دولـت در رسـانه های عمومـی  اول  کـه در وهلـه  کیـد دارد،  تأ
کیـد می کنـد. ایـن راهبـرد شـامل  گیـری و مشـارکت تأ بـرد سـازوکارهای فرا می شـود. دومیـن راهبـرد بـر کار
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یـزی بـرای دسترسـی بـه خدمـات اساسـی  راهبردهـای بخـش خصوصـی اسـت کـه بـه طراحـی و برنامـه ر
کننـد. همچنیـن ایـن راهبـرد، راهبردهـای  کـه فقـرا می تواننـد هزینه هـای آن را پرداخـت  بسـتگی دارد 
یـژه آمـوزش و سـالمت را نیـز شـامل می شـود. سـومین راهبـرد بـر ظرفیـت  تأمیـن مالـی طـرف تقاضـا1، به و
کیـد  سـازمانی محلـی و از جملـه چهـار عنصـر توانمندسـازی کـه بـه صـورت هم  افـزا عمـل می کننـد، تأ
ژه هـای  ژه هـای فرابخشـی اجتمـاع محـور و همچنیـن پرو دارد. از نمونه هـای آن نیـز می تـوان بـه انـواع پرو

کـرد )جـدول 1-3(. ژه هـای آبرسـانی روسـتایی و بهداشـت اشـاره  بخشـی سـاده ماننـد پرو

دسترسی به اطالعات
اطالعـات مناسـب، مـردم را بـرای دسترسـی بـه خدمـات عمومـی و خصوصـی توانمنـد می کنـد. 
بـرای مثـال بـا داشـتن اطالعـات در مـورد زمان بنـدی حرکـت اتوبوس هـا، مـردم بـه موقـع از اتوبـوس 
کـه  کلینیك هـای درمانـی را در سـاعاتی  یزیـت  بـرای مسـافرت اسـتفاده می کننـد و زمـان مالقـات و و
ری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی نقـش  آنهـا مشـغول بـه کار هسـتند، تنظیـم می کننـد. در ایـن زمینـه فناو
محـوری ایفـاء می کننـد. جابجایـی کیوسـك های کامپیوتـر در فضاهـای عمومـی در نواحـی روسـتایی 
ایـن امـکان را بـرای روسـتائیان فراهـم می کنـد تـا بـه اطالعـات زمین هـای خـود، ماننـد برنامـه گیانـدوت2 
کننـد. ایـن فراینـد نـه تنهـا متـداول شـده اسـت، بلکـه باعـث  در مادیـا پـرادش3 هنـد، دسترسـی پیـدا 
کنـی فسـاد و افزایـش امنیـت دسترسـی مـردم بـه زمین هـای خـود شـده اسـت. در بنـگالدش،  یشـه  ر
گرامیـن4 هسـتند، بـرای خریـد تلفن هـای همـراه، وام می گیرنـد  کـه عضـو بانـك  زنـان فقیـر فاقـد  زمیـن 
یت هـا می شـود.  کـه نتیجـه ایـن کار باعـث دسترسـی آنـان بـه سـایر دهکده هـا بـرای پرداخـت حـق عضو
تجزیه و تحلیل الگوها در بین اعضای انجمن خود اشـتغالی زنان )SEWA(5 در هند نشـان می دهد 
کـز درمانـی،  کار مرا کـه زنـان از تلفـن بـرای دسترسـی بـه اطالعـات خدمـات اساسـی ماننـد سـاعات 
فعـال بـودن بازارهـا و دسترسـی بـه داروهـا و دکترهـا، اسـتفاده می کننـد )2( )بـه ابزارهـا و تمرین هـای 

ری اطالعـات و ارتباطـات مراجعـه نماییـد(. یـک در مـورد فنـاو

1 . Demand-side financing strategies
2 . Gyandoot program 
3 . Madhya pradesh
4 . Grameen bank
5 . Self-employed women’s association
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 شکل 3-1- تأمین خدمات اساسی، مثال های طبقه بندی شده
 براساس مولفه ها و عناصر عمده توانمندسازی

گیری/مشارکتاطالعات ظرفیت سازمانی محلیفرا

ری اطالعات  ژه فناو پرو
گیاندوک، مادیاپرادش هند

کمک به مدرسه  ژه  پرو
دخترانه پایه دوم، بنگالدش 

برنامه توسعه 
ککاماتان، اندونزی

تلفن های همراه هند و 
بنگالدش

برنامه آموزشی مستند، 
کلمبیا 

صندوق توسعه اجتماعی، 
رومانی

کنترل آلودگی،  برنامه 
یابی رتبه بندی  ارز

)PROPER( اندونزی

خصوصی سازی تاسیسات 
یربنایی، بولیوی ز

ژه احیاء سیستم  پرو
آبیاری، آلبانی

ژه توسعه آب  مدیریت آب، پرو
مانیل، فیلیپین

یت برای زنان،  کارت های هو
مصر

بررسی پیگیری و نظار بودجه 
عمومی، اوگاندا

راس  یـه و تحلیـل پیمایشـی پیگیـری هزینه هـای عمومـی )PETS(1 در اوگانـدا، غنـا و هنـدو  تجز
یـان منابـع تـا سـطح محلـی بـرای ارایـه  کـه اطالعـات غیرمتقـارن2 اثـر منفـی بـر جر نشـان داده اسـت 
کـه مقامـات رسـمی محلـی یـا شـهروندان اطالعاتـی از وظایـف و  خدمـات داشـته اسـت )3(. وقتـی 
جایـگاه خـود نداشـته باشـند، در ایـن صـورت غیرممکـن اسـت کـه بتـوان از مقامـات رسـمی تقاضـای 

یی داشـت)4(. پاسـخگو
گاهی مردم درخصوص عملکرد بخش خصوصی  اشـاعه اطالعات در رسـانه های عمومی برای آ
ردن بـه دولت هـا بـرای تغییـر و دگرگونـی اسـت. اغلـب، اثرگـذاری و  یـا دولتـی، اولیـن گام بـرای فشـار آو
یـرا ایـن مسـائل از  ردن بـه بخـش خصوصـی از طریـق انتشـار چنیـن اطالعاتـی آسـان تر اسـت، ز فشـار آو

1 . Public Expenditure Tracking Surveys  
2 . Asymmetric Information
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یـک مـورد  منظـر تاثیـر بـر حیثیـت و اعتبـار آنـان تاثیـر دارد و بـر ماهیـت وجـودی آنهـا تأثیـر می گـذارد. در
کـه از فشـار از ناحیـه مقامـات دولتـی مصـون  یتنـام  بررسـی درخصـوص مقاطعـه کار نایـک1 در کشـور و
کمپیـن اطالعـات  کار از یـک  کار بـرای بهبـود شـرایط  ردن بـه ایـن مقاطعـه  مانـده بـود، امـا بـا فشـار آو
یسـت محیطـی  کار محلـی و فعالیت هـای ز بین المللـی بـه عنـوان ابـزار بـرای بهبـود وضعیـت نیـروی 

اسـتفاده شـد، تـا ایـن مقاطعـه کار بـرای رعایـت حقـوق نیـروی کار مجـاب شـود.
رتبه بنـدی  کـرد و  را  کارخانه هـا  آلودگـی  کـه عملکـرد و فعالیت هـای  اندونـزی     PROPER برنامـه 
براسـاس ایـن برنامـه، اشـاعه و انتشـار اطالعـات راهبـردی درخصـوص میـزان آلودگـی از ایـن کارخانه هـا 
بـرد اطالعـات بـرای بهبـود عملکـرد  کـرد. ایـن نمونـه، مثـال خوبـی از کار را از طریـق رسـانه ها پیگیـری 
کارت رتبه بنـدی زرد، سـبز،  کارخانـه یـک  بخـش خصوصـی اسـت. براسـاس ایـن برنامـه، بـرای هـر 
کارخانـه بـر اسـاس رعایـت  کارت طالیـی بـه معنـای عملکـرد  گرفتـه شـد.  آبـی، قرمـز یـا سـیاه در نظـر 
کارخانه هایـی  کارت سـیاه  اسـت، درحالی کـه  کالس جهانـی  در  یسـت محیطـی  ز اسـتانداردهای 
یسـت محیطـی بسـیار شـدید می شـدند. براسـاس تهدیـد بـه  کـه باعـث خسـارات ز را معرفـی می کـرد 
افشـاء و انتشـار اطالعـات آلودگـی درمجامـع عمومـی، شـماری از کارخانه هـا عملکـرد خـود را اصـالح 
و بهبـود دادنـد. بـه محـض اینکـه رنـگ کارت، نـام، مکان هـا، مدیـران و شـرکت های مـادر کارخانه هـا 
در رسـانه های جمعـی و عمومـی اعـالم شـد، بسـیاری از آنهـا عملکردهـای خـود را تغییـر دادنـد. بـه 
یسـت محیطـی را رعایـت نمی کردنـد، از 65  ایـن ترتیـب نسـبت کارخانه هایـی کـه قوانیـن و مقـررات ز
درصـد در زمانـی کـه برنامـه PROPER در ژوئـن سـال 1995 آغـاز شـد، بـه 47 درصـد در سـپتامبر سـال 
کـه قوانیـن و مقـررات را رعایـت می کردنـد، طـی  کاهـش یافـت. برعکـس شـمار شـرکت هایی   1996
ره حـدود 50 درصـد افزایـش یافـت. افـزون بـر ایـن، افشـاء و انتشـار اطالعـات، جوامـع محلـی را  ایـن دو

کـرد. کارخانه هـا، توانمنـد  یسـت محیطـی بـا  گفتگـو و چانـه زنـی بهتـر بـرای اتخـاذ تمهیـدات ز بـرای 
بـه  مانیـل  شـهر2  خصوصـی  متـروی  فاضـالب  و  هـا  فـواره  سیسـتم  عمومـی  عملکـرد  حسابرسـی 
شـهروندان و ارایه کننـدگان خدمـات بـا سـهولت درک اطالعـات در مـورد کیفیـت خدمـات، موثـق بـودن 
اطالعـات و رضایـت از خدمـات، ارایـه شـد. عملکردهـا بـا اسـتفاده از شـاخص های قابـل سـنجش و 
فشـار بـر مسـئولین بـرای بهبـود عملکـرد،  اندازه گیـری شـد. برعکـس، حسابرسـی های عملکـرد عمومـی 
نیـاورد.  بوجـود  تغییـر  بـرای  را  چندانـی  انگیزه هـای  مسـئولیت پذیری  سـازوکارهای  بـا  ارتبـاط  بـدون 
شـایان ذکـر اسـت تجربـه عملـی بـا اسـتفاده از قـدرت و اثرگـذاری اطالعـات در رسـانه های عمومـی، بـه 
منظـور بهبـود عملکـرد دولـت بـرای ارایـه خدمـات بهتـر در بسـیاری از نقـاط جهـان درحـال پدیـدار شـدن 

1 . Nike subcontractor
2       . Metro Manila Waterworks and Benchmarking
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اسـت. برخـی از ایـن تجربه هـا در بخش هـای بهبـود حکمرانـی ملـی و محلـی مـورد بحـث قـرار می گیـرد.

مشارکت و فراگیری
برنامه هـا و سیاسـت های دولتـی از طریـق اشـاعه اطالعـات می توانـد بـرای کمـک و پشـتیبانی فقـرا 
و  ایـن اطالعـات می توانـد در طراحـی سـازوکارهای نظارتـی  باشـد.  بهتـر، موثـر  گزینه هـای  اتخـاذ  در 
تـی کـه فقـرا را بـرای انتخـاب بهتـر توانمنـد سـازد، نیـز مهـم هسـتند. ایـن کار از طریـق تغییـر در  محصوال
یـزی نهـادی1، توسـعه محصـوالت  چارچوب هـای سیاسـت گذاری و قانونـی تسـهیل می شـود. طرح ر
ره های عمومـی و همچنیـن بـا اسـتفاده از طیفـی از  و تغییـرات سیاسـی الزم می تواننـد از طریـق مشـاو
یابـی ذی نفعـان، تحلیـل  مطالعـات از جملـه تحلیـل نهـادی، تحلیـل فقـر و تحلیل هـای اجتماعـی، ارز
گروه هـای  کـه  شـد  متذکـر  بایـد  البتـه  شـود.  گاهانه تـر  آ پرداخـت،  بـه  تمایـل  مطالعـات  و  اقتصـادی 
ری  گیـری شـهروندان بیشـتر برگـردآو اجتماعـی نقش هـای مدیریتـی ندارنـد. در ایـن زمینـه بـه منظـور فرا
سـازوکارهای  طراحـی  بـرای  نهـادی  و  فرهنگـی  کالن تـر  حوزه هـای  در  ذی نفعـان  دربـاره  اطالعـات 

کیـد می شـود. نهـادی تأ
یـت و شناسـنامه تولـد بـه زنـان فقیـر، آنـان را بـرای دسترسـی  در کشـور مصـر، انتشـار کارت هـای هو
کـه قبـاًل از آنهـا محـروم بودنـد، توانمنـد سـاخت. در مـدت یـک  بـه خدمـات و منابـع، یعنـی خدماتـی 
یـت و شناسـنامه  ری کارت هـای هو سـال، 20 سـازمان غیردولتـی فعـال در زمینـه فقـر کـه بـرای جمـع آو
راثـت،  گرفتـن پانسـیون، ادعـای و کردنـد تـا 800 هـزار زن فقیـر بـرای  کمـک  تولـد آمـوزش دیـده بودنـد، 
یافـت گذرنامـه، دسترسـی بـه اعتبـارات خـرد، ثبـت نـام در کالس هـای سـوادآموزی و یافتـن شـغل  در
در بخش هـای رسـمی  توانمنـد شـوند. یـک کمپیـن همگانـی باعـث انعـکاس عمومـی ایـن حرکـت در 
کـره بـا مقامـات دولتـی آغـاز شـد، کـه ایـن مسـئله فراینـد ثبـت اطالعـات  رسـانه ملـی شـد و گفتگـو و مذا
کـرد. درحـال حاضـر بیـش از 200 سـازمان غیردولتـی )NGOs( در مصـر در حـال  در جامعـه را تسـهیل 

فعالیـت در ایـن زمینـه هسـتند )5(.
و  بـوده  محـدود  شـدت  بـه  راهنمایـی  ره  دو آمـوزش  در  دختـران  نـام  ثبـت  بنـگالدش،  کشـور  در 
محلـی،  درحوزه هـای  مناسـب  بورسـیه  ابـداع  ندارنـد.  کار  ایـن  بـرای  چندانـی  تمایـل  خانواده هـا 
ره  اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی باعـث شـد تـا والدیـن در مـورد فرسـتادن دختـران بـه آمـوزش دو
دوم بـه مدرسـه تصمیم گیـری کننـد. همان گونـه کـه عنـوان شـد، انجمن هـای اولیـاء و معلمـان یـا سـایر 
سـازمان های جامعـه محلـی نقشـی در مدیریـت ایفـاء نمـی کننـد. بـه همیـن دلیـل سـرمایه گذاری های 
بـرای  والدیـن  در  انگیـزه  ایجـاد  و  تحصیلـی  بورس هـای  درخصـوص  اطالعـات  اشـاعه  در  یـادی  ز

1 . Institutional Design
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رزشـی، بحـث و تبادل نظـر بـا  یزیون هـای تجـاری، رادیـو و و فرسـتادن دختـران بـه مدرسـه از طریـق تلو
رهبـران، از جملـه رهبـران دینـی انجـام شـد.

هزینـه بورسـیه ها بـه صـورت مسـتقیم، از طریـق حسـاب هایی بـه دختـران داده می شـد. ایـن فراینـد 
یـادی وضعیـت اجتماعـی دختـران جـوان را ارتقـاء داد، آنـان دوبـاره بـه صـورت مسـتقیم  بـه میـزان ز
هزینه هـای دیگـر را بـه مدرسـه پرداخـت می کردنـد )بـرای اطالعـات بیشـتر بـه ابزارهـا و تمرین هـای 10 

کنیـد(. درخصـوص توانمندسـازی در آمـوزش مراجعـه 
کـودکان فقیـر بـرای دسترسـی بـه  کلمبیـا یـک برنامـه دقیـق بـه منظـور افزایـش انتخـاب  کشـور  در 
آرزوهـا و امیـال فقـرا و همچنیـن حوزه هـای نهـادی  براسـاس درک و شـناخت  ره دوم، و  آمـوزش دو
ره دوم دولتـی و خصوصـی بنـا نهـاده شـد. ایـن برنامـه در اشـاعه اطالعـات  گسـترده تر بـرای مـدارس دو
کلیـدی در  بـرای والدیـن و دانش آمـوزان سـرمایه گذاری می کنـد، امـا انجمـن اولیـا و معلمـان نقشـی 

مدیریـت ندارنـد )6(.
ایـن موضـوع کـه چگونـه تسـیهالت عمومـی و خصوصـی می تواننـد بـه صـورت کارآمـدی بـه عدالـت 
و برابری برسـند، در حال مطرح شـدن اسـت. البته راهبردهای یاد شـده برای تأمین آب، بهداشـت، 
بـرق، تلفـن یـا محـل متفـاوت خواهـد بـود. تأمیـن منابـع آب و مدیریـت فاضـالب در خانوارهـای بـا 
کـم هزینـه، ارایـه خدمـات مطلـوب، همـکاری  ری هـای  بـرد فناو کار درآمـد پاییـن می توانـد از طریـق 
نیـروی کار بـا خانوارهـا و پرداخـت بـرای تأسیسـات قابـل جبـران و قابـل پرداخـت باشـد. ایـن تغییـرات 
درخصـوص  اطالعـات  اشـاعه  و  انتشـار  همـراه  بـه  مناسـب  سیاسـت های  اتخـاذ  و  طراحی هـا  در 
ایـن  بـا  کنـد.  ترغیـب  گیـر  فرا مشـارکت  بـرای  را  فقیـر  خانوارهـای  می توانـد  جدیـد  مقـررات  و  قوانیـن 
وجـود، فرایندهـای مدیریـت قیمت گـذاری عادالنـه و سیسـتم های پایـدار تأمیـن خدمـات عمومـی 

و خصوصـی ممکـن اسـت بسـیار مشـکل باشـد.

ظرفیت سازمانی محلی
همانگونـه کـه عنـوان شـد، چهـار عنصـر توانمندسـازی بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند، امـا زمانـی کـه 
گروه هـای اجتمـاع محلـی نقـش بلندمـدت در شـروع، اجـرا، عملیـات و نگهـداری  انتظـار مـی رود تـا 
نقـش ظرفیـت  باشـند،  داشـته  دولتـی  رسـمی  مقامـات  و مشـارکت  بـا همـکاری  اساسـی  خدمـات 
سـازمانی محلـی، بسـیار حیاتـی اسـت. بـرای اطمینـان حاصـل کـردن از اینکـه جوامـع تمایـل بـه نقـش 
کارکـرد خدمـات دارنـد، افزایـش تعـداد عاملیت هـای بخشـی1 و  آفرینـی بیشـتر در بهبـود دسترسـی و 
یـض اختیـارات و سـرانجام سـرمایه گذاری  ها از معیارهـای مناسـب  افزایـش کنترل هـا، نظارت هـا، تفو

1 . Sector Agency
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 ،1)CDD( محـور  اجتمـاع  توسـعه ای  ژه هـای  پرو از  بسـیاری  در  می شـوند.  قلمـداد  زمینـه  ایـن  در 
بـه  و  کوچـک حمایـت می شـود  گروه هـای  توسـط  و  آغـاز،  دولتـی  زارتخانه هـای  و از درون  ری هـا  نوآو
ایـن ترتیـب ائتـالف و همگرایـی راهبـردی در سـطوح مختلـف دولـت و خـارج از دولـت بوجـود می آیـد. 
یکـرد مبتنـی بـر یادگیـری در حیـن اجـرا2، از جملـه یادگیـری از جوامـع اسـت )پیرابنـد 1-3( )8(. ایـن رو
یربناهـای محلـی و آمـوزش ابتدایـی بسـیار موثـر  یـژه در مدیریـت منابـع طبیعـی، تامیـن ز نتایـج، بو
کمیتـه حفاظـت  هسـتند. در برنامـه مدیریـت مشـترک جنـگل3 در آنـدرا پـرادش هنـد، بیـش از 5000 
از  هکتـار  میلیـون   1/2 حـدود  روسـتایی،  مـردان  و  زنـان  از  نفـر  میلیـون  یـک  مشـارکت  بـا  دهکـده 
ژه هـای  یتـال4 در کشـور گوآتمـاال، یکـی از پرو جنگل هـای تخریـب شـده را نهـال کاری کردنـد. در ال مزکو
در  اجتماعـی  و خدمـات  وام هـای مسـکن  بـرای مدیریـت  تعاونـی  ایجـاد  معـوق شـهرداری، جهـت 
کمتـر از هزینه هایـی بـود  پرداخـت هزینـه وام مسـکن  سـکونتگاههای زاغه نشـین بازطراحـی شـد. باز
ره گردهـا می کردنـد)9(. در کشـور آلبانـی، 408 انجمـن آب بـران در  کـه خانوارهـا صـرف خریـد آب از دو
21 فدراسـیون کـه 200000 خانـواده یـا یـک سـوم کل جمعیـت را تحـت پوشـش قـرار مـی داد، گروه بنـدی 
شـدند. انجمن هـای یـاد شـده از نظـر مالـی مسـتقل بودنـد و کل سیسـتم آبیـاری را مدیریـت می کردنـد. 
در نتیجـه ایـن سـازوکار، بازگشـت هزینـه از صفـر دالر در سـال 1994 بـه حـدود 700 هـزار دالر در سـال 
ردهایی آموزشـی ماننـد نـرخ ثبـت  2000 رسـید )10(. همچنیـن در نتیجـه اتخـاذ تدابیـر نهـادی، دسـتاو
نام در مدرسـه به صورت قابل مالحظه ای از طریق اصالحات آموزشـی در روسـتاهایی در کشـورهای 
ر، ماداگاسـکار و ایالـت اوتـار پـرادش هنـد، افزایـش یافتـه اسـت) بـه ابزارهـا و تمرین هـای  السـالوادو

10 مراجعـه نماییـد(.

1 . Community-Driven Development
2 . Learning by Doing
3 . Joint Forest Managemen Program 
4 . El Mezqital
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)CDD(پیرابند 3-1- رویکرد توانمندسازی در پروژه های توسعه اجتماع محور

• درک و شناخت ساختارهای اجتماعی و نهادها	
• کنترل جوامع و اختیارات 	 کارهایی برای  شناسایی قواعد و سازو 
• سطوح 	 به  معطوف  یی  پاسخگو و  مسئولیت پذیری  اطالعات،  در  سرمایه گذاری 

فرصت های  از  فقرا  موثر  استفاده  راستای  در  محلی،  سازمانی  ظرفیت  فرودست، 
جدید 

• کارکنان عاملیت های محلی برای حمایت و پشتیبانی از فقرا 	 یت و توانمندسازی  تقو
و سازمان های آنان

• و 	 روابط  دگرگون سازی  و  تغییر  جمله  از  ردها  دستاو پیگیری  و  پیشرفت  یابی  ارز
سازمان های اجتماعی

یژه در مناطق  ژه های فرابخشـی توسـعه اجتماع محور برای انتقال منابع به اقشـار فرودسـت، بو پرو
جغرافیایـی حاشـیه ای کـه در آنهـا حکمرانـی ضعیـف اسـت و فسـاد پدیـده ای رایـج اسـت و همچنیـن 
بازسـازی جوامـع پـس از تعارضـات و تنـش، بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. در طـول زمـان، ارتبـاط بـا 
ککاماتـان در اندونـزی، علیرغـم بحـران  ژه توسـعه  گـردد. پـرو یـت  سـاختار دولت هـای محلـی بایـد تقو
روسـتا   12000 در   را  نفرجمعیـت  میلیـون   10 موفـق شـد  دولتـی،  متمرکـز  و سـاختار  و سیاسـی  مالـی 
یابی هـا نشـان داد کـه 60 درصـد مـردم در بیـن فقیرتریـن گروه هـا قـرار دارنـد  تحـت پوشـش قـرار دهـد. ارز
کـه40 درصـد آنـان را زنـان تشـکیل می دهنـد. در صنـدوق توسـعه اجتماعـی رومانـی، فراینـد مشـارکت 
طـول  در  تغییـرات  رصـد  و  پیگیـری  و  محلـی  سـازمان  ظرفیـت  در  سـرمایه گذاری  و  آمـوزش  شـامل 
ژه  یـاد در دهکده هایـی کـه در پـرو زمـان بـود. یـک بررسـی از سـرمایه های اجتماعـی، از اعتمـاد بسـیار ز
ژه دخالـت نداشـتند، حکایـت داشـت.  کـه در پـرو مشـارکت داشـتند، در مقایسـه بـا دهکده هایـی 
ژه هـای توسـعه روسـتایی یکپارچـه بـزرگ  یجـی از سـال 1985 از پرو یـل، تغییـر تدر درشـمال شـرق برز
کـه ایـن فراینـد باعـث شـد تـا 93 درصـد منابـع بـه  یکردهـای اجتمـاع محـور تغییـر ماهیـت داد  بـه رو

کـه قبـاًل 20 درصـد منابـع بـه ایـن جوامـع می رسـید )11(. جوامـع برسـد، ایـن درحالـی بـود 
ژه های توسـعه اجتماع محور جدید در اشـاعه و انتشـار اطالعات،  در حال حاضر، بسـیاری از پرو
ظرفیت سـازی  می کننـد.  سـرمایه گذاری  محلـی  ظرفیت  سـازی  و  مسـئولیت پذیری  و  یی  پاسـخگو
محلـی توسـط تسـهیل گران آمـوزش دیـده، و از طریـق یادگیـری بـه همـراه اجـرا و دادن امـکان دسترسـی 
مسـتقیم گـروه اجتمـاع بـه منابـع، و دادن اختیـارات بـرای جـذب و اخـراج کارگـران و پیمانـکاران انجـام 
می شـود. راهبردهـای اشـاعه اطالعـات نیـز شـامل انتشـار اطالعـات در مـورد بودجه هـای محلـی در 
تابلوهـای عمومـی یـا دیوارهـا و همچنیـن مجله هـای مالـی، ارسـال بـه سـازمان های غیردولتـی، و سـایر 
ژه هـا نقـش دارنـد، قـرار داده می شـود )بـه ابزارهـا و تمرین هـای 9 بـرای  کـه در پایـش پرو گروه هـای ثالـث 



75
... 
بگ
وپف

 شگ
روت

گین
نا

ل
 گر
ریر

شپ
 ...

ژه هـای توسـعه  اجتمـاع  محـور  مراجعـه نماییـد(.  مطالعـه مـوردی پرو
ژه هـای توسـعه اجتمـاع محـور، بـه ماننـد  البتـه در ایـن خصـوص بایـد بـا احتیـاط عمـل شـود. پرو
ژه هـا بسـته  ژه هـا، ممکـن اسـت توسـط نخبـگان بـه انحصـار در آیـد. موفقیت هـای ایـن پرو دیگـر پرو
ژه هـای  یژگی هـای اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی در هـر جامعـه متفـاوت اسـت. بسـیاری از پرو بـه و
توسـعه اجتماع محور، هنوز هم به صورت نظام مند در ظرفیت های سـازمانی محلی سـرمایه گذاری 
نمی کننـد و بسـیاری از آنهـا فاقـد شـاخص های شـفاف بـرای رصـد و پایـش توانمندسـازی ها هسـتند، 
 OECD که اخیرا توسـط یابی  ژه ها در برخی موارد دارای اهداف مشـخص نیسـتند. در ارز یرا این پرو ز
در مـورد صندوق هـای اجتماعـی انجـام شـد، مشـخص شـد کـه هـر چنـد صندوق هـای اجتماعـی در 
کارآمـد عمـل می کننـد، امـا ایـن صندوق هـا ظرفیـت اجتمـاع  یربناهـای خـرد مقیـاس بسـیار  اجـرای ز
ژه هـا، بـه توسـعه مسـتمر، پایـدار و  محلـی یـا سـرمایه اجتماعـی را توسـعه نمـی دهنـد )12(. بیشـتر پرو
خـود اتـکای سـازمان های مدنـی کـه بتواننـد شـبکه ها را در بیـن اجتماعـات و سـرانجام در سـطح ملـی 
کننـد، منتهـی نمی شـود. البتـه اسـتثناهایی در ایـن زمینـه وجـود دارد. در افریقـا  و منطقـه ای ایجـاد 
رزان  کشـاو منطقـه ای  و  ملـی  انجمن هـای  تحـول  و  تعامـل  از  ظرفیت سـازی  ژه هـای  پرو از  تعـدادی 
 13 تمرین هـای  و  ابزارهـا  )بـه  می کننـد  پشـتیبانی  و  حمایـت  مرتعـداران  شـبکه های  همچنیـن  و 

درخصـوص سـازمان های فقـرا بـرای مثـال بورکینافاسـو مراجعـه نماییـد(.

بهبود حکمرانی محلی 
یی بهتـر بـه مشـکالت  بهبـود حکمرانـی محلـی بـرای تأمیـن و عرضـه بهتـر خدمـات، و پاسـخگو
یت هـای اقشـار فقیـر بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. بـرای بهبـود حکمرانـی محلـی، دولت هـای  و اولو
محلی باید با اقتدار و منابع کافی، جوامع محلی را از طریق سـازوکارهایی که دسترسـی شـهروندان را 
یی  یت می کند، مسـئولیت پذیری و پاسـخگو به اطالعات بیشـتر می کند، فراگیری و مشـارکت را تقو
دولـت بـه شـهروندان را افزایـش می دهـد، و در ظرفیت هـای سـازمان محلـی سـرمایه گذاری می کنـد، 
بـه  معطـوف  اول  وهلـه  در  محلـی  دولت هـای  اصالحـات  و  تمرکززدایـی  کنـون  تا سـازند.  توانمنـد 
اقداماتـی  از طریـق  توانمندسـازی طـرف تقاضـا  و  یـت  تقو بـه  و  بـود  طـرف عرضـه نظام هـای رسـمی 
مقـررات  و  قوانیـن  اصـالح  از  ناشـی  آمـده  بوجـود  فضـای  از  موثـر  اسـتفاده  بـه  قـادر  را  شـهروندان  کـه 
کشـورهای بولیـوی، هنـد، فیلیپیـن و اوگانـدا نشـان  کمتـر توجـه شـده اسـت. تجربیـات در  می کنـد، 
گـذاری  یـب قوانیـن جدیـد - فقـدان سـرمایه  کـه علیرغـم ایجـاد فضـای مناسـب در نتیجـه تصو داد 
در اشـاعه اطالعـات و ظرفیت هـای سـازمان محلـی جامعـه مدنـی و سـازمان های مـردم فقیـر- باعـث 
کننـد )13(. ایـن موضـع  می شـود تـا فقـرا نتواننـد بـه صـورت موثـری در دولت هـای محلـی مشـارکت 
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کافـی بـه رابطـه بیـن شـهروندان و دولت هـای محلـی وجـود نداشـته اسـت. کـه توجـه  نشـان می دهـد 
کـه بـرای بهبـود حکمرانـی خـوب محلـی، توجـه بـه طـرف تقاضـا درحـال  البتـه بایـد متذکـر شـد 
بـه  افزایـش دسترسـی  بـرای  از تالش هـا  فراوانـی  نمونه هـای  ایـن وجـود، هنـوز  بـا  شـکل گیری اسـت. 
گیـری و مشـارکت مـردم، و همچنیـن ایجـاد سـازوکارهای  اطالعـات، سـازوکارها و طراحـی بـرای فرا
یی بـه شـهروندان وجـود دارنـد. بـه عبـارت دیگـر، در حـوزه اصالحـات دولت هـای محلـی،  پاسـخگو
بـه نظـر نمی رسـد مـوارد قابـل قبولـی از سـرمایه گذاری در زمینـه سـازمان های فقـرا یـا سـایر انجمن هـای 
کـه آنـان می تواننـد نقش هـای موثـری بـه فقـرا  مدنـی محلـی میانجـی وجـود داشـته باشـد، در حالـی 

کننـد )جـدول 2-3( )14(. محـول 

دسترسی به اطالعات 
اهمیـت  بسـیار حائـز  منابـع مسـتقل  از سـوی  تاییـد صحـت اطالعـات  بهبـود حمکرانـی،  بـرای 
اسـت. وقتـی کـه شـهروندان نمی داننـد کـه دولت هـای محلـی چـه کاری را انجـام می دهنـد و چگونـه 
منابـع مالـی را هزینـه می کننـد، در نتیجـه دولت هـای محلـی انگیـزه چندانـی بـرای بهبـود عملکـرد، 
پایـش عملکـرد، ثبـت و انتشـار نتایـج و عملکردهـای خـود ندارنـد. بـه همیـن دلیـل، بایـد از صحـت 
و درسـتی اطالعـات از طریـق قوانیـن و مقـررات، و ضوابـط اطمینـان حاصـل کـرد. در راجسـتان هنـد، 
مبارزه هـای Mazdoor Kisan Shakti Sangathan بـرای دسـتیابی بـه صورتحسـاب ها، دسـتمزدها 
ژه هـای توسـعه دولتـی نـه تنهـا فسـاد محلـی را افشـاء کـرد و منجـر بـه اقدامـات  و اسـتخدام افـراد در پرو
اصالحـی در برخـی مـوارد شـد، بلکـه بـی درنـگ قانـون ملـی حـق دسترسـی بـه اطالعـات1« مـورد توجـه 

قـرار گرفت.  

1 . National Right to Information Law
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جدول 3-2- بهبود حکمرانی محلی طرف تقاضا، مثال های طبقه بندی شده بر اساس عناصر اصلی توانمندسازی

مسئولیت پذیریفراگیری/ مشارکتاطالعات

حق دسترسی به اطالعات، 
هند

فراگیری و مشارکت زنان در 
 موسسات

 Panchayat Raj، هند

کراین برنامه صدای مردم، ا

گزارش شهروندی  کارت های 
در بنگلور، هند

یزی  یزی و بودجه ر برنامه ر
یل مشارکتی، پورتو الجر، برز

قانون در خصوص مشارکت 
عمومی و تمرکز زدایی، 

بولیوی

پایگاه اطالعات شهرداری 
برای اشاعه اطالعات 

عملکرد، آرژانتین

مشارکت شهروندان در 
گیری در زمینه  تصمیم 

ین ضوابط،  مالیات و تدو
آرژانتین و ونزوئال

رفراندوم شهروندان برای عزل 
شهرداران منتخب، ایالت 

مادیا پرادش، هند

در حـال حاضـر، بسـیاری از دولت هـای شـهری بـرای افزایـش تعامـل شـهروندان بـا دولـت در حـال 
تسـهیل  را  دارایی هـا  ثبـت  و  نامه هـا  گواهـی  بـه  کـه دسترسـی  پایگاه هـای اطالعاتـی هسـتند  ایجـاد 
جهانـی  بانـک  تیـن،  ال آمریـکای  در  می دهـد.  ارایـه  آنـان  عملکـرد  از  خوبـی  بازخوردهـای  و  می کنـد 
تـا  کشورهاسـت  ایـن  پایتخـت در  پایگاه هـای اطالعاتـی شـهرداری های 10  بـه  درحـال وصـل شـدن 
ژه  یق کنـد. در آرژانتیـن، پـرو مبادلـه تجربیـات و همچنیـن مشـارکت عمومـی را در ایـن پایتخت هـا تشـو
کریسـتال از اینترنـت بـرای درک بهتـر اطالعـات درخصـوص اسـتفاده و مصـرف از منابـع عمومـی در 
 Foto برنامه هـای مختلـف اسـتفاده می کنـد )15(. ایـن پایـگاه اطالعاتـی، بـه صـورت خارجـی توسـط
گروهـی متشـکل از 15 سـازمان غیردولتـی فعـال در شـفافیت دولت هـا هسـتند،  کـه   Transparecia

حسابرسـی می شـود.
بازخـورد اطالعاتـی شـهروندان درخصـوص عملکـرد دولـت، ابـزار سـودمندی بـرای بهبـود حکمرانـی 
یی، عملکـرد ضعیـف و فسـاد  محلـی اسـت. بـه منظـور اطـالع رسـانی درخصـوص عـدم پاسـخگو
گروه هـای شـهروندان در بنگلـور هنـد، بررسـی پیمایشـی از عملکـرد دولـت انجـام  نهادهـای دولتـی، 
اصالحـات  بـرای  تـا  دادنـد  قـرار  زنامه هـا  رو و  عمـوم  اختیـار  در  را  شـده  ری  گـردآو اطالعـات  و  داده 
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گـزارش  کارت هـای  یـع  توز بنگلـور  در  عمومـی1  امـور  مرکـز   ،1993 درسـال  رنـد.  بیاو فشـار  دولـت  بـه 
کـرد. بـرای ایـن منظـور از شـهروندان خواسـته شـد تـا میـزان  شـهروندی را بـرای خدمـات عمومـی آغـاز 
بـرق، ادارات و دفاتـر شـهرداری ها،  کارآیـی خدماتـی ماننـد آب، حمـل و نقـل،  کفایـت و  کیفیـت، 
کننـد. ایـن فراینـد بـه  کـه در رسـانه ها اعـالم عمومـی  شـدند را رتبه بنـدی  سیاسـت ها و یافته هایـی 
مباحثـی بـا رهبـران نهادهـا بـرای اصالحـات منتهـی شـد و در برخـی مـوارد نیـز خدمـات بهبـود پیـدا 
کـرد. ایـن روش شناسـی بـه سـایر ایالت هـا گسـترش پیـدا کـرد و اخیـرًا نیـز در کل کشـور هنـد مـورد توجـه 
ری  گرفتـه اسـت )بـه ابزارهـا و تمریـن 16 مراجعـه نماییـد( )16(. عـالوه بـر ایـن بنگلـور بـرای نـوآو قـرار 
ری، مهندسـان و معمـاران داوطلـب تـالش کردنـد تـا  Swabhimana معـروف شـده اسـت. در ایـن نـوآو

اطالعـات سـاخت و احـداث سـازه های عمومـی را رسـانه ای کننـد و فعالیت هـای عمومـی  شـهر را بـه 
صـورت مسـتقیم در پایـگاه اطالعاتـی اعـالم، و اطالعـات عمومـی در بـاره همـه جنبه هـای قراردادهـا 

کار باعـث مسـئولیت پذیری بیشـتر پیمانـکاران شـد )17(. کننـد. ایـن  را اطـالع رسـانی 

فراگیری و مشارکت: برنامه ریزی، بودجه ریزی، تدوین قانون و مدیریت
توسـط  عمدتـا  کـه  قوانیـن  یـن  تدو و  بودجـه  تخصیـص  یـزی،  برنامه ر در  شـهروندی  مشـارکت 
نماینـدگان مـردم آغـاز می شـود، می توانـد باعـث بهبـود حکمرانـی و تأمیـن و عرضـه خدمـات شـود. 
تـا وکال و نماینـدگان دوبـاره انتخـاب شـوند. بـرای اینکـه ایـن  کمـک می کنـد  همچنیـن ایـن فراینـد 
فراینـد هدفمنـد باشـد، بایـد در خصـوص محدودیت هـای بودجـه بـه منظـور اجتنـاب از طوالنـی شـدن 
کاهـش فقـر  کالن شـهری بـرای  کـرد. سیاسـت های  فهرسـت درخواسـت ها و تقاضاهـا، بسـیار دقـت 
ردن ذی نفعـان از بخش هـای مختلـف بـه منظـور اجـرای کارآمدتـر سیاسـت های  می توانـد بـرای گـردآو
فرایندهـای  بـرد  کار درصـدد  شـهرداری ها  کلمبیـا،  کشـور  در   .)18( باشـند  موثـر  بسـیار  فقـر  کاهـش 
یت هـای جامعـه هسـتند کـه الزم اسـت  مشـارکتی بـا جوامـع محلـی بـه منزلـه ابـزاری بـرای پاسـخ بـه اولو
در سـاخت و نگه داری فعالیت های عمومی مدنظر قرار گیرند. بررسـی پیمایشـی افکارسـنجی نشـان 
ایـن  یـع بخشـی مناسـب امکانـات، و همچنیـن اعتمـاد بیشـتر شـهروندان، می توانـد در  توز کـه  داد 
کروواسـی، رومانـی،  کشـورهای بلغارسـتان،  خصـوص بسـیار موثـر باشـد. یافته هـای مشـابهی نیـز از 

عربسـتان و اوکرایـن نیـز بدسـت آمـده اسـت.
گروهـی اسـت.  یـزی مشـارکتی، مسـتلزم مشـارکت شـهروندان در جلسـات  یـزی و بودجه ر برنامه ر
یـع بودجـه دولتـی، جمـع بنـدی  یت هـای همسـایگان بـرای توز ری شـده در مـورد اولو گـردآو اطالعـات 

1 . Public Affairs Center
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کار از طریـق  یـل در سـال 1998 اسـت. ایـن  یکـرد شـهر پورتـو الگـره1 در برز می شـود. پیشـگام ایـن رو
حمایـت مسـتمر شـهرداران نهادینـه شـده اسـت. در یکـی از سـال ها، از مجمـوع 1500 درخواسـت و 
ژه هـای عمومـی، منابـع مـورد نیـاز، تامیـن شـد. بیـن  پیشـنهاد، فقـط بـرای اجـرای 200 درخواسـت از پـرو
ژه هـای مشـترک توسـط مشـارکت کنندگان  سـالهای 1996 و 1998، بیـش از 260 میلیـون دالر در پرو
کـه  رد شـد  کـه بیشـتر آنهـا در مناطـق محـروم و فقیرتـر انجـام شـد. تـا ژوئـن سـال 2000، بـرآو هزینـه شـد 
یـل در حـال اجـرای برخـی از جنبه هـای مشـارکت شـهروندی  حـدود 100 شـهرداری از پنـج ایالـت در برز
یـع بودجـه بودنـد )19( )بـه ابزارهـا و تمرین هـای 6 بـرای اطالعـات بیشـتر در مـورد  در تخصیـص و توز

یـزی مشـارکتی مراجعـه نماییـد(. بودجـه ر
درخصـوص  عمومـی  اجمـاع  ایجـاد  و  فسـاد  یشـه کنی  ر شـهری،  حکمرانـی  بهبـود  منظـور  بـه 
رفرانـدوم  برگـزاری  شـهرها،  از  برخـی  مالیـات  افزایـش  ماننـد  )نامحبـوب(  غیرمردمـی2  تصمیمـات 
مـاردل  شـهر  در  اسـت.  شـده  نهادینـه  شـهرها  برخـی  در  گیری هایـی  تصمیـم  چنیـن  بـرای  شـهری 
بایـد سـاخته  او  ره  کـه طـی دو ژه عمومـی  پـرو بـرای 26  آرژانتیـن، شـهردار منتخـب جدیـد  پالتـا3 در 
گردشـگری  یربناهـای جاذبه هـای  کـرد. برنامـه مزبـور باعـث بهبـود ز می شـدند، درخواسـت رفرانـدوم 
ژه هـا بـا مالیات هـای پرداخـت شـده طـی پنـج سـال بازگردانـده  کـه بـه دنبـال آن، هزینه هـای پرو شـد 
کارهـا بـر اسـاس جـدول زمانـی بـه اتمـام رسـید و   شـد. شـهروندان بـه ایـن رفرانـدوم رای مثبـت دادنـد و 
کاپـوس الیـاس4 ونزوئـال، عملکـرد شـهرداری درخصـوص  شـهردار دوبـاره انتخـاب شـد)20(. در شـهر 
ری، اثربخشـی هزینـه و فسـاد در یـک سـال بیـش از 50 درصـد  دسترسـی عمومـی بـه اطالعـات، بهـره و
یـزی مشـارکتی، اشـاعه عمومـی و  ردها و موفقیت هـا، بـه بودجه ر کـرد. علـت ایـن دسـتاو بهبـود پیـدا 
گانـه5  کمیسـیون حسابرسـی سـه  کامپیوتـری اطالعـات درخصـوص عملکـرد شـهرداری و تشـکیل 
کارکـردی  کـه مشـارکت شـهروندان را در خـود داشـت.  بـرای ایـن منظـور نیـز اداره  نسـبت داده شـد، 

بـرای توسـعه و مشـارکت شـهروندی ایجـاد شـد. 
هـم  در  را  دولتـی  انحصـارات  می توانـد  یـن  نو قواعـد  یـن  تدو و  تنظیـم  در  شـهروندان  مشـارکت 
بـا همـکاری شـورای شـهر  آرژانتیـن، دولـت  آیـرس  ینـس  بو بشـکند. در شـهرداری مـورن6 در اسـتان 
طرحـی را بـرای اظهـار نظـر و شـنیدن صـدای مـردم ارایـه کـرد. بـرای ایـن منظـور طراحـی معیارهایـی را در 

1 . Porto Alegre
2 . Unpopular Decisions
3 . Mar Del Plata
4 . Compos Elias
5 . Tripartite Auditing Commission
6 . Moron
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ری پسـماندها  دسـتور کار قـرار داد و بـرای اعطـای جایـزه بـه بزرگتریـن عرضـه کننـده خدمـات جمـع آو
فراخـوان داد. ایـن فراخـوان و شـنیدن صـدای مـردم منجـر بـه تغییراتـی در کارکردهـای عرضـه کننـدگان 
کـه در  کـرد  خدمـات پسـماند ها شـد. ایـن فراینـد امـکان مزایـده بـرای شـرکت های جدیـد را نیـز فراهـم 
برخـی از ایـن شـرکت ها کارگـران بـا قراردادهـای کاری خاصـی فعالیـت می کردنـد و بـه همیـن دلیـل در 
ایـن شـرکت ها بیشـتر سـتانده ها و محصـوالت بـه جـای داده هـا مدنظـر قـرار می گرفتنـد ) نـگاه ابـزاری 

کـرد )22(. کارگـران(. بـا ایجـاد فضـای رقابتـی، هزینـه قراردادهـا حـدود 30 درصدکاهـش پیـدا  بـه 
و  قوانیـن  بـدون  دگرگونی هـا  و  تغییـرات  آغـاز  شـدید،  اجتماعـی  نابرابری هـای  وجـود  صـورت  در 
محلـی  درحکمرانـی  حاشـیه ای  گروه هـای  یا محرومیـن  مشـارکت  و  گیـری  فرا آن  الزمـه  کـه  مقرراتـی 
اسـت، بسـیار مشـکل می شـود. در فرهنـگ هنـد، ایـن کار بـه اصـالح قانـون اساسـی نیـاز داشـت. ایـن 
اصالحیه یک سـوم از اعضای شـوراهای panchayats )دهکده های دارای شـورا7( را مکلف می کرد 
یـت بنـدی و رهبـری در حکمرانـی محلـی  تـا بـه زنـان فرصت هایـی بـرای رسـاندن صـدای شـان، اولو
را عهـده دار شـوند. در حالیکـه در بسـیاری از شـوراهای روسـتایی )panchayats(، زنـان بـه عنـوان 
رهبـر عهـده دار هدایـت و رهبـری شـدند، امـا در سـایر جوامـع بـه دلیـل هنجارهـای فرهنگـی و فقـدان 

نظـام حمایتـی و همچنیـن فقـدان آمـوزش، هنـوز نقـش زنـان محـدود اسـت )23(.

مسئولیت پذیری وپاسخگویی
قبـاًل  کـه  یی اسـت. همانگونـه  بـه اطالعـات پیش نیـاز مسـئولیت پذیـری و پاسـخگو دسترسـی 
بـا  و  امتیـاز9  کارت هـای  یـا  گـزارش8  کارت  از طریـق  پایـش شـهروندی عملکـرد دولـت  عنـوان شـد، 
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی کـه در آن شـهروندان یافته هـای خودشـان را بـا مقامـات دولتـی بـه بحـث 
می گذارنـد، انجـام می شـود. ایـن کارگاه هـا کـه بـا پوشـش گسـترده رسـانه ها انجـام می شـود، ابـزار موثـری 
بنابرایـن،  کـردن مدیریـت محلـی محسـوب می شـود.  بهتـر  بـرای  تقاضاهـای شـهروندان  بـرای طـرح 
زمانـی کـه دولت هـا، سـازوکار مسـئولیت اجتماعـی را پذیرفتنـد، در ایـن صـورت اثربخشـی اطالعـات 

کارآمدتـر شـود. می توانـد بهتـر و 
برنامـه صـدا و نظـرات مـردم درIvano-frankivsk  و شـهر Ternopil در اوکرایـن، کارت هـای امتیـاز 
بـرای مشـارکت در  از جلـب رضایـت دو شـهردار  را در خصـوص خدمـات عمومـی پـس  شـهروندی 
گسـترش رشـوه  کیفیـت خدمـات و  گسـترش نارضایتـی از  کـرد )24(. ایـن بررسـی از  کمپیـن، ایجـاد 
کـه خدمـات دولتـی براسـاس  یان شـکایت داشـتند  خـواری حکایـت داشـت. 50 درصـد از پاسـخگو

7 . Village-Level Council
8 . Report Cards
9 . Scorecards
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کـه  کـرد  ضوابـط و مقـررات ارایـه نمی شـود. در Ternopil، شـهرداری یـک مرکـز ارایـه خدمـات افتتـاح 
 Ivano-frankivsk مـردم می توانسـتند همـه هزینه هـای خدمـات شـهری را در آنجـا بپردازنـد. در شـهر
آموزشـی،  ره  مشـاو گروه هـای  طریـق  از  تـا  کـرد  یق  تشـو را  بیشـتری  شـهروندان  آموزشـی،  اصالحـات 
یـی بـا سـایر مشـکالت  یارو گروه هـای شـهروندی و شـهرداری ها بـا یکدیگـر بـرای رو شـوراهای مـادر، 
شـهرداری  دو  بـه  امتیـاز  کارت  روش   ،2001 سـال  تابسـتان  در   .)25( کننـد  کار   شـده،  شناسـایی 
کروواسـی و  کشـور بلغارسـتان،  کارهـای مشـابه ای نیـز در  کرایـن نیـز بسـط  داده شـد.  کشـور ا دیگـر در 
کار اعتمـاد متقابـل و مشـارکت جدیـدی را بیـن شـهروندان و مقامـات  کـه ایـن  عربسـتان انجـام شـد 

رد. شـهری بوجـود آو
یـب شـد. بـه  کشـور بولیـوی تصو قانـون بولیـوی درخصـوص مشـارکت عمومـی1، درسـال 1994در 
گیری هـای شـهرداری مشـارکت  کشـور در تصمیـم  موجـب ایـن قانـون سـازمان های مـردم بومـی ایـن 
و نظـارت فعالیت هـا و  بررسـی  بـرای  بـان جامعـه2  کمیته هـای دیـده  کـه در نتیجـه آن  داده شـدند، 
تصمیمـات شـهرداری ها و توقـف انتقـال وظایـف دولـت مرکـزی بـه دولت هـای محلـی-در صورتـی 
سـازوکارهای  بـدون  شـدند.  توانمنـد  داد-  نمـی  پاسـخ  جامعـه  تقاضـای  بـه  آنـان  سـاالنه  برنامـه  کـه 
و  مشـکل  بسـیار  فقـر  کاهـش  جهـت  خـوب  حکمرانـی  بهبـود  بـرای  شـهروندان  مشـارکت  نهـادی، 
کشـورهای بولیـوی و  پیچیـده اسـت. در حالیکـه قوانیـن مشـارکت شـهروندی امـکان تغییـرات را در 
کشـورها متفـاوت بـود. ایـن مسـئله  کـرد، امـا نتایـج حاصـل از اجـرای ایـن قوانیـن در ایـن  هنـد فراهـم 
ناشـی از ظرفیت محلی متفاوت برای دسترسـی به اطالعات، بسـیج منابع، سـازماندهی، قاطعیت 

رهبـری و مسـئولیت پذیـری طـرف تقاضـا بـوده اسـت )26(.
آن  بـه موجـب  کـه  کـرد  یـب  را در سـال 1999 تصو قانونـی  ایالتـی مادیاپـرادش  در هنـد، مجلـس 
شـهروندان ناراضـی، از ایـن حـق برخـوردار شـدند تـا از طریـق رفرانـدوم شـهردار منتخـب را بـه صـورت 
بـود. قانـون جدیـد، از  نـوع خـود در هنـد  ایـن قانـون، اولیـن قانـون در  کننـد.  ره ای انتخـاب  میـان دو
گـر سـه چهـارم  گرفتـه شـد. ایـن قانـون بیـان می کنـد، ا کشـور سـوئیس الهـام  قانـون رفرانـدوم مشـابه در 
قانـون گـذاران محلـی بیانیـه ای را برعلیـه شـهرداری کـه بـه صـورت مسـتقیم  انتخـاب شـده و دو سـال 
را در سـمت خـود طـی کـرده باشـد، در ایـن صـورت، رفرانـدوم بـرای تصمیـم گیـری در مـورد سرنوشـت 
یـل سـال 2001، حـدود 5519 نفـر از  ر شـهردار تصمیـم می گیـرد. در شـهر معدنـی Anooppur هنـد، در آو
کردند )21(. شـایان ذکر اسـت، هرچند،  8799 واجد شـرایط رای، به دلیل فسـاد شـهردار او را برکنار 
گروههـای شـهروندی قـوی و سـازمان های مـردم فقیـر، چنیـن قوانیـن و مقرراتـی می تواننـد بـه  در نبـود 

1 . Bolivia’s Law on Popular Participation
2 . Community Vigilance Committees
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کـه بـه اسـتناد ایـن قانـون می تـوان تقریبـًا درهـر  گونـه ای  عنـوان یـک ابـزار سیاسـی اسـتفاده شـود، بـه 
کـه در شـهرداری های بولیـوی اتفـاق افتـاد. )28(. سـال شـهردار را تغییـر داد، همانگونـه 

بهبود حکمرانی ملی
کـه فضـای بـاز مشـارکت  کالن اقتصـادی، در زمـره حوزه هایـی هسـتند  گزینه هـای  سیاسـت ها و 
اجتماعـی را  آغـاز کرده انـد. شـایان ذکـر اسـت، تصمیـم گیری هـای نهایـی بـه تخصص هـای فنـی نیـاز 
 اهـداف و 

ً
کـه تحـت تأثیـر تصمیمـات قـرار می گیرنـد، و معمـوال کسـانی  کـره بـا  یـرا بحـث و مذا دارد، ز

مقاصد متعددی دارند، کار بسیار مشکلی است. این کار به شفاف سازی پیوندها و روابط دو طرفه 
و مفروضـات اساسـی بـده- بسـتان ها1 و گزینه هـای انتخـاب کمـک می کنـد و سـرانجام ایـن فرایندهـا 
بـه مباحثـی درخصـوص ظرفیـت سـازی نهـادی بـرای اجـرای اصالحـات، همگرایـی و همبسـتگی 
منتهـی می شـود کـه بایـد بـا کمـک گروه هـای مختلفـی از جامعـه سـاماندهی شـود تـا سـرانجام در مـورد 
رد. ایـن فراینـد بـه اصالحگـران، فضـای الزم  اهمیـت اصالحـات، توافـق و اجمـاع اجتماعـی بوجـود آو
برابـر منافـع سیاسـی افـراد خـاص فراهـم می کنـد و همـه را بـرای درگیـر شـدن و مشـارکت  بـرای مانـور در
در ایـن فراینـد آمـوزش می دهـد و بـه شـناخت و توسـعه الزم بـرای سـازوکارهای جبرانـی بـرای فقیرتریـن، 

متاثرتریـن شـهروندان از ایـن فرایندهـا، کمـک می کنـد.
و  تبییـن  بـرای  یـادی  ز ره ای پیشـرفت های  فرایندهـای مشـاو در رسـانه های عمومـی و همچنیـن 
کشـورها برقـراری ارتبـاط  نشـان دادن ارزش ابزارهـای اطالعاتـی بدسـت آمـده اسـت. در بسـیاری از 
ری شـده بـا سـازوکارهای مسـئولیت پذیری در قبـال فقـرا و گروه هـای شـهروندی  بیـن اطالعـات گـردآو
گیـری اسـت. در اصـالح اعتبـارات و وام هـای بخشـی و همچنیـن حمایـت از وام هـا و  درحـال شـکل 
یـه و  ری و تجز اعتبـارات فـرض می شـود کـه ظرفیـت محلـی در کلیـه سـطوح جامعـه مدنـی بـرای گـردآو
تحلیـل اطالعـات و تعامـل موثـر بـا دولت هـا بـرای پاسـخگو کـردن آنـان وجـود داشـته باشـد. بودجه هـای 
حمایـت  سـازی  ظرفیـت  فعالیت هـای  توسـط  مسـتقیم  صـورت  بـه  اعتبـارات  و  وام  هـا  از  حمایـت 
نمی شـود )جـدول 3-3(. بـه اسـتثنای کشـور اوگانـدا، ظرفیـت سـازی بـرای تشـخیص مشـارکتی فقـر 
کنـون در سـطح ملـی و حتـی در دولت هـا یـا در دانشـگاه های محلـی یـا سـایر سـازمان های جامعـه  تا
مدنـی نهادینـه نشـده اسـت. ظرفیـت محلـی و ملـی سـازمان های جامعـه مدنـی بـرای مشـارکت موثـر 

گیـرد. کانـون توجـه قـرار  ری اسـت و بایـد در  در ایـن نقش هـا وکارکردهـای جدیـد بسـیار ضـرو
کـردن و رصـد هزینه هـای عمومـی و  کـه بـر عقالیـی و منطقـی  فراینـد اصالحـات بخـش عمومـی 
کیـد می کننـد، اولیـن گام مهـم بـه سـوی درونی کـردن و  کـردن سیسـتم های مالـی تا همچنیـن مدرنیـزه 

1 . Trade off
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گـر مشـارکت و دسترسـی عمومـی بـه اطالعـات کلیـدی  مسـئولیت پذیـری عمومـی )دولتـی( اسـت. ا
یی و مسـئولیت  بـه شـکل های قابـل درک و شـفاف انجـام شـود، در ایـن صـورت می توانـد بـه پاسـخگو

پذیـری بیشـتر دولت هـا بـرای بهبـود عملکـرد آنـان منتهـی شـود.
یـژه در رابطـه بـا  یـن راهبردهـای کاهـش فقـر در سـطح ملـی، بو فرایندهـای مشـارکتی در توسـعه و تدو
گزارش راهبردی کاهش فقر1 در کشـورهای با درآمد پایین، محور اصلی تالش ها  تهیه و آماده سـازی 
همچنیـن  و  دولـت  هزینه هـای  یت هـای  اولو زمینـه  در  اجتماعـی  وفـاق  و  اجمـاع  بـه  رسـیدن  بـرای 
یی عمومـی بـه شـهروندان  اصـالح سیاست هاسـت. ایـن فرایندهـا می تواننـد مبنایـی بـرای پاسـخگو
کـه فرایندهـای ملـی و سیاسـت ها، در دسترسـی مـردم فقیـر بـه منابـع و فرصت هـا  باشـند. از آنجایـی 
نقـش دارنـد، در نتیجـه،  یکپارچه سـازی و تلفیـق ایـن فرایندهـا در چهـار عنصـر اصلـی توانمندسـازی 

بسـیار حیاتی اسـت )29(.

جدول 3-3- بهبود حکمرانی ملی، مثال های طبقه بندی شده بر اساس عناصر اصلی توانمندسازی

مسئولیت پذیریفراگیری/ مشارکتاطالعات

پایگاه اطالعاتی ملی، 
آرژانتین

گزارش فرایندهای استراتژی 
کشور کاهش فقر در چندین 

کاهش  اعتبارات حمایتی 
فقر، اوگاندا

قانون آزادی اطالعات، 
رومانی

یابی های مشارکتی فقر،  ارز
یتنام و

کارت شهروندی در  گزارش 
زمینه خدمات حمایت از 

اقشار فقیر، فیلیپین

تعدیل ساختاری برنامه ای، 
یا تو ال

موافقتنامه مشارکت 
اجتماعی، ایرلند

اصالح وام اجتماعی برنامه 
ای، پرو

تعدیل وام بخش معدن، 
روسیه

1 . PRSP, Poverty Reduction Strategy Paper
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دسترسی به اطالعات
و  شـفافیت  از  ینـی  نو سـطوح  ارایـه  اطالعاتـی،  ری هـای  فناو پیشـرفت  بـا  و  جهـان  سـطح  در 
بـا عنـوان حکمرانـی  آنچـه  یعنـی  ارتباطـی،   و  ری هـای اطالعاتـی  فناو بـرد  کار از طریـق  یی  پاسـخگو
الکترونیـك1 شـناخته می شـود، امکان پذیـر شـده اسـت. همانگونـه کـه در مـورد کشـور آرژانتیـن عنـوان 
شـد، دولـت ملـی در اینترنـت،  اطالعـات در زمینـه اسـتفاده از منابـع عمومـی را بـا چارچوب هایـی 
شفاف و قابل درك ارایه داده است. در این فرایند، نه تنها مقدار تخصیص منابع مالی به برنامه های 
مختلـف ارایـه شـده اسـت، بلکـه چگونگـی مدیریـت ایـن منابـع نیـز در آن ارایـه می شـود)30(. در اینجـا 
هـدف اصلـی، اطالع رسـانی بـه شـهروندان اسـت، بنابرایـن آنهـا می تواننـد بـر نماینـدگان منتخـب خـود 

کنـد(. کنتـرل موثـری داشـته باشـند )بـه ابزارهـا و تمرین هـای 1 مراجعـه  و مقامـات دولتـی 
یـب قوانیـن و مقـررات جدیـدی بـرای حمایـت و پشـتیبانی  یـادی از کشـورها در حـال تصو شـمار ز
از آزادی دسترسـی بـه اطالعـات درخصـوص عملکـرد دولـت و تـالش بـرای مبـارزه بـا فسـاد و افزایـش 
کارآیـی هسـتند. بـرای مثـال، در رومانـی، یـك مطالعـه پیمایشـی افکارسـنجی، میـزان  یی و  پاسـخگو
باالیی از فسـاد را آشـکار کرد، اما رسـانه ها و شـهروندان به اطالعات دسترسـی نداشـتند. در واکنش به 
ایـن موضـوع، انجمـن دانشـگاهی رومانـی2، ائتـالف بومـی متشـکل از سـازمان های غیردولتـی رومانـی، 
کننـد.  تهیـه  را  آزادی اطالعـات  قانـون  یـس  تـا پیش نو کـرد  ایجـاد  و سـازمان های سیاسـی  رسـانه ها 

یـب شـد. کتبـر سـال 2001 تصو سـرانجام ایـن قانـون در ا
یـا )PSAL-I(3 شـامل اقداماتـی درخصـوص تضمیـن  تو کشـور ال وام برنامـه ای تعدیـل سـاختاری 
دسترسـی بـه اطالعـات از جملـه اطالعـات در مـورد فعالیت هـای ضدفسـاد و تصمیمـات دادگاه هـا 

و قوانیـن و مقـررات اسـت )بـه ابزارهـا و تمریـن 5 مراجعـه نماییـد(. 

فراگیری و مشارکت
یـزی ملـی می توانـد بـه صـورت غیرمسـتقیم  گیـری و مشـارکت مـردم فقیـر در فرایندهـای برنامـه ر فرا
یت هـا و تجربه هـا  ری اطالعـات درخصـوص اینکـه مـردم فقیـر چـه می خواهنـد و اولو و از طریـق گـردآو
بـرای دسترسـی بـه منابـع و خدمـات عمومـی چیسـت، انجـام شـود. زمانـی کـه فرایندهـای تصمیـم بـه 
کـه دارای دیدگاه هـای  کنـد و ذی نفعـان جدیـدی  صـورت بـاز و حتـی بـه صـورت غیرمسـتقیم عمـل 
مختلـف باشـند، در ایـن صـورت امـکان تعـارض و اختـالف نظـر وجـود دارد. مدیریـت فرایندهـای 

1 . E- Governance
2 . Romanian Academic Society
3 . Lativia Programmatic Structural Adjustment loan I
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ری  یـزی ملـی، یـا حتـی بـرای گـردآو مشـارکتی بـرای اصالحـات فراینـدی پیچیـده اسـت. بـرای بودجه ر
یـادی بـرای اعتمـاد سـازی و  یابی هـای فقـر مشـارکتی- بـه سـرمایه گذاری های ز اطالعـات از طریـق ارز
یـادی نیـاز دارد. حتـی در  کار بـه زمـان و هزینه هـای ز برقـراری ارتبـاط نیـاز اسـت )پیرابنـد 3-2(. ایـن 
کارکرد مشـارکت های  یتنام، روابط جدید و  کراین یا و گینه، فیلیپین، اوگاندا، ا بولیوی، بلغارسـتان، 
گروه هـا و احـزاب بـرای  حامـی مـردم فقیـر، بـدون صـرف زمـان و منابـع مالـی بـه منظـور تسـهیل ارتبـاط 
کار بـا یکدیگـر بـه عنـوان شـرکاء، به سـادگی  کـره، یادگیـری از یکدیگـر،  تغییـر فرایندهـا و سـرانجام  مذا

شـکل نگرفته اسـت.

پیرابند 3- 2. بهبود حکمرانی

• و 	 بخــش خصوصــی  منافــع  فقیــر،  مــردم  زندگــی  بهبــود شــرایط  بــرای  ســرمایه گذاری 
دولت هــا حمایــت  بــا  ذی نفعــان  ســایر 

• گروه هــای جدیــد، و ایجــاد حــس اعتمــاد و 	 ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد ائتالف هــا و 
عالئــق مشــترك در بیــن ذی نفعــان

• انتظار فراز و نشیب،  صرف زمان، بردباری و نیکخواهی 	
• گفتگــو و اقدامــات الزم پایــش عمومــی عملکــرد 	 کــره،  حمایــت فرهنگــی از بحــث و مذا

دولت
• کارت هــای شــهروندی بــه منظــور پایــش هزینه هــای دولــت، بررســی 	 ســرمایه گذاری در 

ردها و موفقیت هــای عرضــه خدمــات یــان پولــی و اندازه گیــری و ســنجش دســتاو جر
   

هرچقـدر فراینـد اصالحـات پیچیده تـر و مناقشـه برانگیزتـر باشـد، بـه سـرمایه گذاری های بیشـتری 
ره ای،  ایجـاد  تفاهـم و اجمـاع و تشـکیل کمیته هـای راهبـری1 مشـترك نیـاز اسـت.  در فرایندهـای مشـاو
ایـن کار بایـد شـامل جامعـه مدنـی و بخـش خصوصـی باشـد. بـرای مثـال، ایـن نتایـج توسـط تجربیـات 
یـن و توسـعه برنامـه اقـدام  بولیـوی، کنیـا و اوگانـدا، تاییـد شـد. فراینـد مشـورتی قبـاًل بـرای تدو PRSP در

جنسـیتی مراکـش2 کـه در ایـن کشـور بسـیار محـل بحـث و مناقشـه بـود و همچنیـن بـا اختـالف نظـرات 
یـادی همـراه بـود، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت )31(. و تنش هـای ز

کـه فقـدان اتئـالف و همگرایـی بیـن دولـت  کشـور آفریقـای جنوبـی نشـان داد  مطالعـات اخیـر در 
و اتحادیه هـای کارگـری مانـع از اجـرای اصالحـات کالن اقتصـادی در ایـن کشـور شـده اسـت )32(. 

1 . Steering Committees
2  .Morocco Gender Action Plan
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گوئـه  گوئـه و پارا راس، نیکارا ر، هنـدو کـوادو کلمبیـا، ا تیـن، رهبـران کشـورهای بولیـوی،  در آمریـکای ال
کمـك  بـرای مدیریـت مشـارکتی ذی نفعـان در طراحـی و اجـرای راهبردهـای ضـد فسـاد درخواسـت 
کردنـد. بـدون چنیـن سـرمایه گذاری هایی، اصالحـات شکسـت می خـورد. ایـن مسـئله باعـث فسـخ 
کشـور  قـرارداد 300 میلیـون دالری وام تعدیـل سـاختاری در اندونـزی شـد. نتیجـه ایـن فراینـد در ایـن 
یی  گروه هـای شـهروندی و دولـت و عـدم پیشـرفت در سـازوکارهای پاسـخگو بـه بی اعتمـادی بیـن 

عمومـی منتهـی شـد. 
ابزارهـای مهمـی  یابی هـای فقـر مشـارکتی )PPAs(1 و همچنیـن بررسـی های پیمایشـی ملـی،  ارز
یتنـام،  و و  اوگانـدا  در  اسـت.  بودجـه  تخصیـص  و  غیررسـمی  سیاسـت های  از  یافتـن  اطـالع  بـرای 
یابی هـای فقـر مشـارکتی  بـه علـت عـدم پیـش بینـی سـازوکارهای مناسـب، بسـیاری از داده هـا و  ارز
یابی های فقر مشـارکتی  ری شـدند. البته مالکیت دولتی فرایند ارز گردآو اطالعات به صورت ناقص 
سـرمایه گذاری های  دولـت  اوگانـدا،  در  گرفتنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  یافته هـا  ایـن  کـه  کـرد   تضمیـن 
از سـازوکارهایی  اسـتفاده  راسـتای  در  داد.  افزایـش  توجهـی  قابـل  میـزان  بـه  تأمیـن آب  بـرای  را  خـود 
نیازهـای  بـه  پاسـخ  بـرای  را  مناطـق  از  برخـی  بودجـه،   تخصیـص  از  انعطاف پذیرتـر  اسـتفاده  بـرای 
کاهـش  ژه هـا را بـه سـوی  یابـی فقـر مشـارکتی، پرو یتنـام، یافته هـای ارز محلـی توانمنـد سـاخت. در و
کـرده اسـت.  نـژادی و جنسـیتی هدایـت  فقـر شـهری و همچنیـن مسـائل و مشـکالت اقلیت هـای 
ایـن موضـوع  البتـه  یـاد درآمـد،  بسـیار دردسرسـاز و غیرشـفاف شـد.  ز افزایـش  از اسـتان ها،  در یکـی 
یشـه یابی شـد. همچنیـن ایـن مطالعـه اجـرای ضعیـف دسـتور  در بررسـی هزینه هـای ملـی دولتـی ر
یه  یق دو سـو کار دمکراسـی بـرای فرودسـتان2 را نشـان داد. بـه همیـن علـت،  سـازوکارهایی بـرای تشـو
کارت  کـه در ایـن خصـوص می تـوان بـه اجـرای آزمایشـی  گرفـت  جریـان اطالعـات مـورد توجـه قـرار 
کـرد )بـه ابزارهـا و تمرینـات 3  گـزارش شـهروندی در مـورد ارایـه خدمـات اساسـی توسـط دولـت اشـاره 
یتنـام و ابزارهـا و تمریـن 20 در خصـوص تشـخیص  کشـوری و درخصـوص توانمندسـازی در برنامـه 

مشـارکتی فقـر 3  مراجعـه نماییـد(. 
فراینـد »موافقتنامه هـای مشـارکت اجتماعـی4« در ایرلنـد مثـال خوبـی از توجـه بـه ثبـات اجتماعـی 
را  از ذینفعـان  گسـترده ای  از طریـق سـازوکارهای مشـارکت، طیـف  کـه می تـوان  و اقتصـادی اسـت 
کـه مبتنـی  کشـور ایرلنـد  کـرد. مباحـث  یق  بـرای تصمیم گیری هـای اقتصـادی در مـورد اهـداف تشـو
در  نهـادی  چارچوب هـای  گذشـته،  سـال  ده  طـی  اسـت،  دولـت  اقتصـادی  پیش بینی هـای  بـر 
1 . Participatory Poverty Assessment
2 .Grassroots Democracy Decree 
3 . Participatory poverty diagnostics
4 . Social Partnership Agreements
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گرفـت،  کارگـری شـکل  دولـت، بخـش خصوصـی و نماینـدگان جوامـع مدنـی از جملـه اتحادیه هـای 
گـرد هـم  کالن  کـه ایـن اتحادیه هـا بـرای مشـارکت در تصمیمـات اقتصـادی- اجتماعـی  به گونـه ای 
جمـع می شـوند. حمایـت عمومـی بـرای اصالحـات یکـی از عوامـل مهـم احیـای رقابـت،  حفـظ ثبـات 
صنعتـی و تأمیـن محیـط مناسـب بـرای سـرمایه گذاری و رشـد، و حفـظ جایـگاه ایرلنـد بـه عنـوان »ببـر 
یـزی مشـارکتی مراجعـه کنیـد(. سـلتیك1« اسـت )33(. )بـه ابزارهـا و تمرینـات 6 درخصـوص بودجه ر

وام تعدیـل بخـش معـدن روسـیه2، مثـال متفاوتـی در ایـن زمینـه ارایـه می کنـد. بـرای ایـن منظـور 
ری-  یـی بـا مجموعـه ای از مشـکالت در بخـش معـدن از جملـه کاهـش بهـره و یارو اصالحاتـی بـرای رو
و  تعطیلـی معـدن  موقـع دسـتمزدها،  بـه  پرداخـت  یارانـه-  عـدم  میلیـارد دالر  اعطـای 2/7  علیرغـم 
کارگـران معـدن اجـرا شـد. پشـت پـرده، بی ثباتـی وجـود داشـت و پنـج  افزایـش درگیـری و نـزاع در بیـن 
یر و چهار رهبر مختلف موسسـات معدنی، بین سـالهای 1996 و 2000 اتفاق  ز تغییر شـامل نخسـت و
ره و  یی و حل مشـکالت معدن، اصالحات و طرحریزی نهادی با اسـتفاده از مشـاو یارو افتاد. برای رو
ری اطالعات و منابع  گردآو گفتگو با افراد متاثر از این تحوالت،  بررسـی و تعیین تنگناهای سیاسـی، 
یـی و حـذف ایـن تنگناهـا شناسـایی شـد. امـا مشـکالت  یارو انجـام شـد و سـپس اقدامـات بـرای رو
کـه از  کاهـش یافـت  همچنـان پـا برجـا بـود، یارانه هـای صنعـت در سـال 2000 تـا 0/28 میلیـارد دالر 
ایـن مبلـغ حـدود یـك سـوم بـه سـوی حمایت هـا و توسـعه اجتماعـی تغییـر جهـت داد. بـا اتخـاذ ایـن 
کار  کارگـران منتظـر الخدمـت و از  کـرد و 98 درصـد  ری معـادن 77 درصـد بهبـود پیـدا  تدابیـر، بهـره و
یافـت کردنـد )بـه ابزارهـا و تمرینـات 5 بـرای  افتـاده سـود خودشـان را بـه صـورت مسـتقیم و بـه موقـع در

مباحـث بیشـتر در خصـوص اصالحـات بخـش معـدن روسـیه مراجعـه نماییـد(.

مسئولیت پذیری: پایش شهروندی3
بـرای اینکـه بازخوردهـای شـهروندان بـر تصمیم گیری هـا تأثیـر بگـذارد، بایـد اطالعات در رسـانه های 
کلیدی  عمومی منتشـر شـود. این اطالعات باید به سـرعت و براسـاس مجموعه ای از شـاخص های 
ری  گـردآو کـه بـه روش هـای مشـارکتی  کیفـی یـا اطالعاتـی  کمـی و  عملکـرد، اسـتفاده از اطالعـات 
گیرنـد تـا نسـبت بـه ایـن بازخوردهـا پاسـخگو  شـدند، منتشـر، و سـپس در اختیـار تصمیم گیـران قـرار 
یژه در مورد وام بسـیار حائز اهمیت اسـت و باید به همراه تصمیمات  باشـند. اشـاعه این اطالعات بو

سـاالنه بـرای انتشـار در ترازنامـه سـاالنه منعکـس شـوند.
جریـان  بررسـی های  یـا  هزینه هـا  رصـد  دارنـد:  بیشـتری  اهمیـت  پایـش  فعالیت هـای  از  نـوع  سـه 

1 . Celtic Tiger
2 . Russia Coal Sector Adjustment Loan
3 . Citizen Monitoring



88

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

کالن  پولـی، پایـش عرضـه خدمـات اساسـی بـه افـراد فقیـر، و نظـارت بـر اثـرات تعدیـل سیاسـت های 
در  زمینه هـا  ایـن  در  تجربه هـا  داده هـا،  ری  گـردآو مختلـف  تکنیک هـای  از  اسـتفاده  بـا  اقتصـادی. 
شـهروندی  امتیـاز  ملـی  کارت هـای  بـه  می تـوان  تکنیك هـا  ایـن  مهمتریـن  از  اسـت.  افزایـش  حـال 
فصلـی  بررسـی های  کلیـدی،  اساسـی  خدمـات  خصـوص  در  خانوارهـا  پیمایشـی  بررسـی های  و 
مرکـزی1،  رفـاه  شـاخص های  پرسشـنامه ای  پیمایـش  بهره بـرداران،  یابـی  ارز بررسـی های  اجتماعـی، 

کـرد . )34(. یابـی و پایـش مشـارکتی اشـاره  پیمایـش پیگیـری بودجـه و ارز
کـه خدمـات اجتماعـی ارایـه می کننـد و اجتماعـات محلـی  یی اجتماعـی  روش هـای پاسـخگو
بـا دسترسـی بـه اطالعـات می تواننـد بـه طـور موثـری عملکـرد دولت هـا را پایـش نماینـد. ایـن فراینـد بـه 

گیـری اسـت. یژگی هـای حمایـت بودجـه ای از وام هـا در حـال شـکل  عنـوان یکـی از و
پایـش  بـرای  یـك بخـش مسـتقل  اوگانـدا شـامل   2)PRSC( فقـر کاهـش  اعتبـاری  ژه حمایـت  پـرو
بـر فسـاد  یـان منابـع،  نظـات  بـر جر آنهـا نظـارت  کـه وظیفـه  عملکـرد دولـت توسـط ذی نفعـان اسـت 
کـه نتایـج پایـش جامعـه مدنـی سـرانجام بـه عنـوان بخشـی از  و ارایـه خدمـات اسـت. انتظـار مـی رود 
ابـزار تصمیم گیـری مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن روش پایـش باعـث شـد تـا هزینه هـای عمومـی )دولتـی( 

کشـور اوگانـدا موفـق عمـل نمایـد.
یـان پـول اسـت )بـه ابزارهـا و تمرین هـای 5 مراجعـه       روش پیگیـری، الزامـًا یـك روش پیمایـش جر
کشـور فیلیپیـن  کارت شـهروندی3 اخیـرًا در سـطح ملـی در  گـزارش  نماییـد( )35(. روش شناسـی 
گرفتـه اسـت. پیمایـش توسـط بانـك  یابـی فقـر مـورد اسـتفاده قـرار  بـه عنـوان ابـزاری بـرای پیگیـری ارز
جهانی و با همکاری و مسـاعدت سـازمان پژوهشـی پیمایشـی محلی4 و ایسـتگاه های تغییرسـنجی 
شـهروندان،  اطالعـات  و  گاهـی  آ اسـاس  بـر  شـده  طراحـی  پرسشـنامه  های  شـد.  انجـام  اجتماعـی5 
دسترسـی،  اسـتفاده و رضایت منـدی از خدمـات عمومـی حامـی فقیـران در 5 زمینـه شـامل مراقبـت 
یـع برنـج یارانـه ای تنظیـم شـده بودنـدو دفتـر ملـی مدیریـت  از سـالمت، آمـوزش پایـه،  مسـکن، آب و توز

کـرد. گـزارش در مـورد خدمـات موافقـت  کارت  و بودجـه6 بـا انتشـار رسـمی 
بـرای مشـارکت شـهروندان و بازخوردهـا از جامعـه، ناحیـه  گـر سـازوکارهای نهـادی  در بلندمـدت، ا
نسـبت  می تواننـد  دولت هـا  صـورت  ایـن  در  باشـد،  داشـته  وجـود  ملـی  سـطح  بـه  ایالتـی  سـطوح  و 

1 . Core Welfare Indicators Questionnaire Surveys
2 . Uganda Poverty Reduction Support Credit 
3 . Citizen Report Card Methodology
4 . Credible Local Survey Research Organization
5 . Social Weather Stations
6 . National Department of Budget and Management
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دسترسـی  و  فقیـر  مـردم  از  بایـد  سـازوکارهایی  چنیـن  باشـند.  پاسـخگو  شـهروندان  یت هـای  اولو بـه 
در  سـرمایه گذاری  و  یی  پاسـخگو تضمیـن  مشـارکت،   و  گیـری  فرا ارتقـای  اطالعـات،  بـه  شـهروندان 

کننـد. ظرفیـت سـازمانی محلـی حمایـت 
در راسـتای پاسـخگو کـردن دولـت پـرو و بـرای حمایـت از برنامه هـای اصالحـات اجتماعـی در ایـن 
کشـور، وام برنامه ای اصالحات اجتماعی پرو )PSRL(1 به اجرا درآمد. این برنامه برای توانمندسـازی 
یابـی عملکـرد، شـامل دسترسـی  یابـی عملکـرد دولـت طراحـی شـد. مولفه هـای ارز مـردم فقیـر بـرای ارز
کـره و پایـش، عملکردهـای الگوبـرداری شـده2 و  عمومـی بـه اطالعـات، سـازوکارهای نهـادی بـرای مذا
یك مرکز دادرسـی برای طرح شـکایت و سـازوکارهای جبرانی بود. سـازوکارهای مشـارکت شـهروندی 
یابـی فقـر، و در زمانـی کـه دولـت پـرو برنامـه تمرکززدایـی را آغـاز کـرد،  در سـال 1997، بـرای پیگیـری ارز
بنـا نهـاده شـد. ایـن برنامـه، اصالحـات خاصـی را بـرای انجـام گفتگوهـای جمعـی و یـک برنامـه اقـدام 
مـورد تصمیـم  در  اشـاعه اطالعـات  بـه منظـور  کـرات  و مذا ایـن میزگردهـا  قـرارداد.  کار  را در دسـتور 
گیری هـای ملـی در کلیـه سـطوح جامعـه از سـطح اجتمـاع تـا ناحیـه برگـزار شـد. مشـارکت کنندگان نیـز 
کمك کننـده بودنـد.  شـامل جوامـع محلـی، جامعـه مدنـی، دولـت ملـی و محلـی و همچنیـن جوامـع 
کـه در حـال حاضـر  گـزارش آن بـه صـورت رسـمی از طریـق بیانیـه رئیس جمهـوری منتشـر شـد  اخیـرًا 

مسـئول پایـش همـه هزینه هـای عمومـی نیـز اسـت.
گـروه ذی نفـع پایـش خواهـد شـد. همچنیـن بـرای اثربخشـی ایـن  برنامـه PSRL توسـط بیـش از 100 
در  بالعـوض  کمك هـای  طریـق  از  بیشـتر  و  گسـترده تر  ظرفیت سـازی های  بـرای  اعتبـارات  برنامـه، 

حـال  افزایـش اسـت )بـه ابزارهـا و تمرین هـای 5 مراجعـه نماییـد.( .

ظرفیت سازمانی محلی
موسسـات  ظرفیت سـازی  جهـت  بیشـتر  سـرمایه گذاری  بـرای  نظام منـدی  تالش هـای  کنـون  تا
دولت هـا  عملکـرد  پایـش  بـرای  آنـان  توانمنـدی  ارتقـای  منظـور  بـه  شـهروندی  گروه هـای  و  پژوهشـی 
ایـن  از  دارنـد،  کـه چنیـن ظرفیت هایـی وجـود  در جاهایـی  دیگـر،  از سـوی  اسـت.  نگرفتـه  صـورت 
بـه ایسـتگاه های  از نمونه هـای چنیـن سـازوکارهایی می تـوان  نیـز اسـتفاده نشـده اسـت.  ظرفیت هـا 
تغییرسـنجی اجتماعـی3 در فیلیپیـن، موسسـه جامعـه بـاز4 در مجارسـتان، موسسـه مالـی عمومـی5 

1 . Peru Programmatic Social Reform Loan
2 . Performance Benchmarks
3 . Social Weather Stations
4 . Open Society Institute
5 . Public Finance
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در کروواسـی، موسسـه دمکراسـی در آفریقـای جنوبـی )IDASA(1 و مرکـز امـور عمومـی در هنـد2 اشـاره 
کـرد. بنابرایـن بـرای توانمندسـازی شـهروندان بـه منظـور مشـارکت موثـر بـا دولت هـا و تبدیـل شـدن بـه 
یـك منبـع مسـتقل پایـش اطالعـات، سـرمایه گذاری بلندمـدت ایـن موسسـات و سـازمان های مـردم 
ری می باشـد. ارزش چنیـن تالش هایـی را می تـوان از  نهـاد )NGO( و سـازمان های مـردم فقیـر ضـرو
کـرد. در  کـه واحـد واکنـش سـریع و پایـش اجتماعـی )SMERU(3 در اندونـزی دارد، مشـاهده  نقشـی 
حـال حاضـر، ایـن موسسـه بـه عنـوان یـك بـازوی پایـش سیاسـت های عمومـی، بـه صـورت مسـتقل 
عمـل می کنـد. داده هـا و اطالعـات آنـان موثـق اسـت و توسـط سیاسـت مدارن ملـی اسـتفاده می شـود.

توسعه بازارهای حامی فقرا
کافـی،  گرسـنگی، درآمـد  توانمندسـازی اقتصـادی بـرای رفـاه فقـرا بسـیار حیاتـی اسـت. رهایـی از 
طبیعـی  بالیـای  و  رخدادهـا  اسـت.  فقیـر  اقشـار  زندگـی  اصلـی  مسـائل  مـادی  دارایی هـای  امنیـت 
کشـته شـدن و آوارگـی فقـرا و از بیـن رفتـن دارایی هـای آنـان می شـود. ایـن  ماننـد سـیل و زلزلـه باعـث 
پدیـده نیـز بـه معنـای نابـودی دارایـی و زندگـی آنـان اسـت. در ایالـت گجـرات هنـد، فعالیت هایـی کـه 
توسـط انجمـن خـود اشـتغالی زنـان انجـام شـد، نشـان داد، تالش هـای بازتوانـی پـس از زلزلـه کـه عمدتـًا 
معطـوف بـه بازسـازی فیزیکـی و بـدون توجـه بـه معیشـت انجـام شـده اسـت، نتوانسـت نگرانـی اصلـی 
فقـرا را مرتفـع سـازد. ایـن پدیـده نیـز سـرانجام بـه فقـر و تهیدسـتی بلنـد مـدت بازمانـدگان منتهـی شـد.
اسـت،  کاهـش  فعالیـت بخـش خصوصـی  آن  کـه محـور  گیـر  فرا بـدون رشـد  آسـیب پذیری،  و  فقـر 
کشـور را تشـکیل  کـه 50 درصـد یـا بیـش از 50 درصـد جمعیـت  گـر مـردان و زنـان فقیـر  نخواهـد یافـت. ا
رشـد  صـورت  ایـن  در  شـوند،  محـروم  مولـد  و  تولیـدی  فعالیت هـای  در  مؤثـر  مشـارکت  از  می دهنـد، 
یـادی از فقـرا در فعالیت هـای تولیـدی، زمانـی  اقتصـادی رضایـت بخـش نخواهـد بـود. مشـارکت شـمار ز
کارآفرینـی، ایجـاد اشـتغال، رقابـت و  کالن باعـث افزایـش  کـه محیـط سـرمایه گذاری  محقـق می شـود 
امنیـت دارایی هـا یـا حـق انتفـاع گـردد. بـا ایـن وجـود ایـن شـرایط کافـی نیسـتند. هـر چنـد محیـط عمومـی 
و  محدودیت هـا  بـا  کوچـک  و  خـرد  بنگاه هـای  امـا  دارد،   اهمیـت  سـرمایه گذاری  بـرای  کار  و  کسـب 
کالن سـرمایه گذاری  کـه بـه صـورت خـودکار از طریـق اصـالح محیـط  بـرو هسـتند  محرومیت هایـی رو
اصـالح نمی شـوند. در چنیـن جاهایـی بـه آزادسـازی از پاییـن4 نیـاز اسـت. فقـرا اغلـب بـه فرصت هـای 
گیـر، فقـدان اطالعـات و ارتباطـات، مهـارت، اعتبـار و  اقتصـادی بـه دلیـل قوانیـن و مقـررات دسـت و پا

1 . Institute for Democracy in South Africa
2 . Public Affairs Center
3 . Social Monitoring and Early Response Unit
4 . Liberalization From Below
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سـازمان و همچنیـن وجـود تبعیـض، از دسترسـی عادالنـه بـه فرصت هـای اقتصـادی، محـروم می شـوند. 
جدیـد  بازارهـای  بـه  فقـرا  رود  و از  کـه  موانـع  ایـن  از  بسـیاری  بـه  می تواننـد  توانمندسـازی  عناصـر  لـذا 

کوشـی محـدود می سـازند، چیـره شـود. ری آنـان را علیرغـم سـخت  جلوگیـری می کننـد، و بهـره و
گاهانـه سیاسـت هایی کـه از توسـعه اقتصـادی حمایـت می کننـد و باعـث افزایـش  بـه منظـور تغییـر آ
کار   کسـب و  گـذاری محیـط  ری، امنیـت و توانمندسـازی می شـوند، درک و شـناخت سـرمایه  بهـره و
کوچـک و متوسـط و همچنیـن بنگاه هـای  کارهایـی  کسـب و  کار آفرینـان خـرد و  رزان،  کشـاو بـرای 
یـادی برخـوردار اسـت. دولت هـا می تواننـد بـر ای ارایـه خدمـات مالـی و غیـر مالـی  بـزرگ، از اهمیـت ز
کارهـای مناسـب،  ری در محصـوالت و سـاز و  مناسـب بـرای مـردان و زنـان فقیـر از طریـق اشـاعه نـوآو
و همچنین ظرفیت سـازی نهادی، توسـعه بازارها را شـتاب بخشـند. برای توسـعه خدمات مناسـب 
یکردهـای معطـوف بـه  بـه منظـور جلوگیـری از اجـرای برنامه هـای عمومـی ناپایـدار و غیرموثـر، توجـه بـه رو
کلیـدی اعطـای یارانه هـای هدفمنـد و بـه موقـع  ری اسـت. یکـی از سـازوکار ها و اقدامـات  بـازار1 ضـرو
ری در تولیـد محصـوالت و  یژگی هـای بـازار، نـوآو در ایـن زمینـه اسـت. ایـن یارانه هـا بایـد بـه تناسـب و

ری هـای نهـادی، اعطـا شـوند. اشـاعه گسـترده نوآو
بـرد چهـار عنصـر توانمندسـازی بـرای حمایـت از زنـان و مـردان فقیـر کارآفریـن  در ایـن قسـمت بـه کار
ب(  و  متوسـط  و  کوچـک  خـرد،  بنگاه هـای  بـرای  کار  و  کسـب  خدمـات  توسـعه  الـف(  طریـق  از 
بـرد عناصـر مختلـف توانمندسـازی از طریـق  کار کیـد می شـود.  وام هـای مسـکن و بیمه هـای خـرد2 تأ
ری هایـی  ایـن فعالیت هـا در جـدول 3ـ 4 نشـان داده شـده اسـت. ابزارهـا و تمرین هـای 11 نیـز بـر نوآو
کیـد می کنـد و ابزارهـا و تمرین هـای  کوچـک و متوسـط حمایـت می کننـد، تأ کـه از بنگاه هـای خـرد، 
متذکـر  بایـد  البتـه  می دهـد.  نشـان  را  فقیـران  بـه  مالـی  خدمـات  تأمیـن  زمینـه  در  ری هـا  نوآو نیـز   12
کـه سـازمان های غیـر دولتـی محلـی و بین المللـی و همچنیـن نهادهـای بین المللـی از طریـق  شـد 
کرده اند. در مجموع، تقریبًا  سـرمایه گذاری در توسـعه سـازمانی نقش بسـیار مهمی در این زمینه ایفاء 

در همـه مـوارد، دسـتیابی بـه منابـع مالـی مناسـب مهمتریـن تجربـه بـوده اسـت.

1 . Market – Oriented Approach
2 . Micro Insurance
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جدول 3 ـ 4 توسعه بازارهای حامی فقیران، مثال های طبقه بندی شده بر اساس عناصر اصلی توانمندسازی

ظرفیت سازمان محلیفراگیری/مشارکتاطالعات

گرامین، بنگالدش فروشگاه های تلفن 
موقت،بالی اندونزی

کارگران فوالد و شبکه 
بازارهای خانگی، هندراس و 

گوئه نیکارا

تجارت الکترونیکی:

Novica.com

PeopLink.org

ژه حقوق مالکیت  پرو
شهروندی، پرو

کوبی های  انجمن شالی 
کامبوج برنج، 

گروه های خود یاری، رتبه 
بندی های اعتباری، آندرا 

پرادش، هند

 ،)MIFs( تامین مالی خرد
کوزوو بولیوی و 

 ،SPARC بیمه های خرد
هند

کارت های هوشمند، هند و 
یلند سوآز

 ،SPARC وام های تضمینی
هند

 ،ATM بانکداری خودپرداز
افریقای جنوبی

کار برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط   حمایت از توسعه خدمات کسب و 
کشـورهای در حـال توسـعه، فقـرا در ابتـدا در بخـش غیـر رسـمی فعالیـت می کننـد  در بسـیاری از 
و  کوچـک  بنگاه هـای  طریـق  از  یـا  نامطلـوب  اقتصـادی  فعالیت هـای  طریـق  از  را  خـود  معیشـت  و 
کارائیـب حـدود 13 درصـد،  تیـن و حـوزه  متوسـط تأمیـن می کننـد. بخـش غیـر رسـمی در آمریـکای ال

و در آفریقـا حـدود 93 درصـد درآمـد فقـرا را بـه خـود اختصـاص می دهـد )36(.
یـژه زنـان فقیـر از طریـق فعالیت هـای غیـر رسـمی زندگـی خـود  یـادی از مـردم فقیـر، بو شـمار بسـیار ز
کـه در بخـش غیررسـمی شـاغل اند، فقیـر نیسـتند. در  کسـانی  را تأمیـن می کننـد. بـا ایـن وجـود همـه 
رزی در بخـش غیـر رسـمی، دسترسـی اندکی بـه خدمـات  کشـاو کار غیـر  هنـد، 90 درصـد از نیـروی 
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کوچـک حـدود 95 درصـد  کشـور پـرو، بنگاه هـای خـرد و  مالـی یـا حمایت هـای اجتماعـی دارنـد. در 
کشـور را شـامل می شـوند و حـدود 50 درصـد از اشـتغال ملـی و 60 درصـد از اشـتغال در  بنگاه هـای 
 90 حـدود  خـرد  بنگاه هـای  بنـگالدش،  در   .)37( می دهنـد  اختصـاص  خـود  بـه  را  شـهری  نواحـی 
کل اشـتغال را بـه خـود اختصـاص داده انـد  درصـد بنگاه هـا در بخـش سـاخت و تولیـد1 و 40 درصـد 
)39(. در مقدونیـه، بنگاه هـای کوچـک دارای کمتـر از 20 کارمنـد، حـدود 39 درصـد تولیـد ناخالـص 
ایـن  وجـود  علیرغـم   .)39( داده انـد  اختصـاص  خـود  بـه  را  اشـتغال  درصـد   25 و   )GDP( داخلـی 
یژگـی مسـلط در برنامه هـای توسـعه بیشـتر  آمارهـا، هنـوز توسـعه بنگاه هـای خـرد و کوچـک و متوسـط و

کشـورهای در حـال توسـعه نیسـت.
گروه هـای بانـک جهانـی سـرمایه گذاری های گسـترده ای را در بنگاه هـای خـرد، کوچـک و متوسـط 
 2001 سـال  در  وام هـا  کل  درصـد   7 معـادل  سـرمایه گذاری ها  ایـن  کـه  اسـت  داده  انجـام   )SMEs(
کنـون در عمـل هیـچ کار اقتصـادی و بخشـی در خصـوص ایجـاد  بـوده اسـت )40(. بـا ایـن وجـود، تا
یـژه در زمینـه حمایـت  ری هـا بو محیـط سـرمایه گذاری مناسـب، رفـع محدودیت هـا و حمایـت از نوآو
کوچـک و متوسـط )SMEs( انجـام نشـده اسـت  کار آفرینـی خـرد فقـرا و بنگاه هـای  از فعالیت هـای 
)41(. البتـه اخیـرًا راهبـرد توسـعه بخـش خصوصـی منتشـر شـد کـه در آن مبانـی راهبردهـای بخشـی و 
فعالیت هـای تحلیلـی بیشـتر از طریـق بررسـی شـرکت هایی کـه شـامل کارآفرینـان خـرد بودنـد، توسـط 

بانـک جهانـی ارایـه شـده اسـت )42(. 

دسترسی به اطالعات و فناوری اطالعات
بنگاه هـای خـرد، کوچـک و متوسـط از دو سـو بـا عـدم تقـارن2 اطالعـات شـامل عـدم دسترسـی بـه 
بـرو هسـتند. هزینه هـای  بـازار و کسـب و کار مرتبـط بـا اطالعـات، و ارایـه کننـدگان خدمـات بـه فقـرا رو
کار و  کسـب و  گروه هـا، انجمن هـا، خوشـه های  دسترسـی بـه اطالعـات را می تـوان از طریـق تشـکیل 
بعـد در زمینـه سـرمایه گذاری در ظرفیـت  ایـن خصـوص در قسـمت های  کاهـش داد. در  حـق رای 
ر  دو راه  ارتباطـی  کـز  مرا و  اطالعـات  ری  فنـاو خالقانـه  بـرد  کار شـد.  خواهـد  بحـث  محلـی  سـازمانی 
را در اختیـار  ایـن طریـق اطالعـات  از  و  کاهـش دهنـد  بـه شـدت  را  می تواننـد، هزینه هـای مبادلـه3 

کوچـک و متوسـط )SMEs( قـرار داد. کارآفرینـان خـرد و بنگاه هـای 
کـه افزایـش بازگشـت اقتصـادی بـه فقـرا  گرامیـن نشـان می دهـد  تجربـه »خانم هـای تلفنـی«4 بانـک 
1 . Manufacturing Sector
2 . Asymmetries
3   .Transaction Cost 
4 . Telephone Ladies
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از طریـق دسترسـی آنـان بـه اطالعـات در مـورد قیمت هـای بـازار امکان پذیـر اسـت. تلگـرام )ارتبـاط راه 
گرامیـن1 )بخشـی از آن از طریـق شـرکت فاینانـس بین المللـی )IFC(2 تامیـن شـد(، در نواحـی  ر(  دو
روسـتایی از طریـق کار آفرینـان محلـی خدمـات تلفنـی تجـاری ارایـه می کنـد. اعضـای بانـک گرامیـن 
کـه بیشـتر آنـان را  زنـان تشـکیل می دهنـد، عمدتـًا بی سـواد هسـتند. ایـن زنـان بـرای خریـد و راه انـدازی 
تلفن هـا وام  می گیرنـد، و بانـک نیـز ایـن تلفن هـا را در مـدت یـک دقیقـه بـرای روسـتائیان شـارژ می کنـد. 
اسـتفاده  بـا  اقتصـادی  دالیـل  بـه  فقـرا  توسـط  درخواسـت ها  از  درصـد   50 می دهـد  نشـان  مطالعـات 
کاالهـا پیـش از مالقـات بـا خریـدار چـک  از ایـن تلفن هـا انجـام می شـود. بـرای ایـن منظـور، قیمـت 
بگیـرد،  تصمیـم  فروشـنده  آنکـه  از  پیـش  مختلـف  بازارهـای  در  قیمت هـا  طریـق  ایـن  از  و  می شـود 
محصول را به کجا برای فروش ببرد، مشـخص می شـود. همچنین روسـتاییان از این طریق می توانند 
رد شـده اسـت  کننـد. بـرآو براحتـی بـه اطالعـات  مختلـف و اطالعـات دربـاره داروهـا دسترسـی پیـدا 
کار جایگزیـن  کـه ایـن  یـی بـه همـراه داشـته اسـت  کـه اسـتفاده از تلفـن بیـن 2/7 و 10 دالر صرفه جو
پرداخـت وام هـا را در مـدت  کا شـده اسـت )43(. تلفـن زنـان امـکان  باز سـفر بیـن دهکده هـا و شـهر دا
کار بهتـر  کسـب و  کـه سـرمایه گذاری در ایـن روش  کـرد و بـه ایـن ترتیـب مشـخص شـد  یکسـال فراهـم 
گاو بـوده اسـت. تـا مـارس سـال 2002، حـدود 10000 تلفـن روسـتایی در  از سـرمایه گذاری بـرای خریـد 
براسـاس  کار  ایـن  یـرا  ز کار می کـرد،  ناقـص  بـه صـورت  ایـن وجـود، مـدل  بـا  بوده انـد.  حـال فعالیـت 
گرامیـن مدیریـت  کـه توسـط بانـک  گروه هـای موجـود  ری درآمدهـای قبلـی از طریـق  سیسـتم جمـع آو

می شـده اند، بنـا نهـاده شـده بـود )44(.
و  شـدن  تنیـده  درهـم  حـال  در  جهـان  بخش هـای  از  بسـیاری  در  شـبکه ها  و  فقـرا  انجمن هـای 
همگرایی با یکدیگر و بازارها هسـتند. در مکزیک، شـبکه اطالعاتی برای سـازمان های بومی3 شـامل 
ری اطالعـات  بـازار و فنـاو بـه  بـرای مبادلـه اطالعـات، دسترسـی  اینترنـت  از  کـه  19 سـازمان اسـت 
ژه  پـرو یـک  از  کـه  میکرونـت4  ژه  پـرو یـک  گوآتمـاال،  در  اسـتفاده می کننـد )45(.  بـازار  و محصـوالت 
کـه ایـن  ری اطالعـات سـاخته شـد  lnfoDev  الگوبـرداری شـد، در 10 مرکـز میکرونـت بـر اسـاس فنـاو

کـز یـاد شـده  ری می کردنـد. مرا کار را تـا سـال 2004 جمـع آو کسـب و  کـز توسـعه  کـز، اطالعـات مرا مرا
کـرد و ارتبـاط آنـان را بـا  کـه توسـط زنـان بومـی مایـان اداره می شـد، کمـک  کار خـرد  بـه 25000 کسـب و 

برقـرار می کنـد )46(. سـازمان های رسـمی  
تولیـد کننـدگان خـرد و واسـطه ها نیـز بـه منظـور بهبـود )فـروش و سـود بیشـتر(  هـم بـه صـورت خـرده 
1 . Grameen Telecom
2 . International Finance Corporation
3 . Information Network for Indigenous Organization
4 . MicroNet  Project 
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فروشـی و هـم بـه صـورت عمـده فروشـی بـه سـوی تجـارت الکترونیـک جلـب شـده اند. در کشـور کنیـا، 
ینـگ2 و سـبد فعـال اسـت، دو سـال  کاتو کـه در زمینـه تولیـد ظـروف سـنتی،  شـرکت تجـاری ناشـاد1 
کار باعـث شـد تـا درآمـد شـرکت از 10000 دالر  پیـش بـه صـورت آنالیـن بـه اینترنـت متصـل شـد. ایـن 
 )Like( کرافـت آفریقـا3 بیـن 5000 و 25000 الیـک بـه حـدود 2 میلیـون دالر افزایـش یابـد. سیسـتم آنالیـن 
از  بـه عنـوان یکـی   Media Matrix کـه توسـط   Novica پایـگاه اطالعاتـی  در هـر مـاه داشـته اسـت. 
500 پایـگاه اطالعاتـی پـر بیننـده در جهـان رتبه بنـدی شـده اسـت، هیـچ هزینـه ای بابـت تبلیغـات 
پرداخـت نمـی کنـد، بـه همیـن دلیـل ایـن شـرکت افزایـش 5 برابـری بـرای فـروش در سـال 2000 را تجربـه 
ری هـا در  کـرد. ایـن شـرکت بیـش از 8500 قلـم صنایـع دسـتی از 13 کشـور را  ارایـه می کـرد. از دیگـر نوآو

کـرد )47(. ایـن زمینـه می تـوان بـه شـرکت Viatru و Peoplink اشـاره 
ری هـای  فناو بردهـای  کار از  می تواننـد   )SMEs( متوسـط  و  کوچـک  بنگاه هایـی  همچنیـن 
کشـور فیلیپیـن حـدود 99 درصـد از بنگاه هـا، بنگاه هـای خـرد  اطالعاتـی و ارتباطـی سـود ببرنـد. در 
کار را بـه خـود اختصـاص می دهنـد.  کـه 55 درصـد اشـتغال و نیـروی  کوچـک و متوسـط هسـتند،  و 
سـرمایه گذاری IFC در تجـارت الکترونیکـی بـا هـدف ایجـاد یـک شـرکت مشـترک بـرای ارایـه خدمـات 
کار آنان از طریق اینترنت  اینترنتی در خانه برای بنگاه های کوچک و متوسـط، باعث رشـد کسـب و 
بـزرگ  بانـک توسـعه مالکیـن  از طریـق مشـارکت  بـا هزینه هـای قابـل قبـول و مناسـب شـد. شـرکت 
اتـاق  مدیریـت5،  آسـیایی  موسسـه  بـا  و  اسـت  فیلیپیـن  در   SME بانـک  بزرگتریـن  کـه  رزی4،  کشـاو

کالیفرنیـا( تشـکیل شـد )48(. ری اطالعـات مسـتقر در  بازرگانـی و  VICOR)یـک شـرکت فنـاو
از  ثبـت  یه هـای  کـردن و ساده سـازی رو ری هـای اطالعاتـی در حـال تسـهیل  ترتیـب فناو ایـن  بـه 
ری اطالعـات در بسـیاری از کشـورها هسـتند. در ایالـت آندراپـرادش هنـد، ادارات  بـرد فنـاو طریـق کار
ثبـت زمیـن در سراسـر ایالـت بـه شـهروندان بـرای ثبـت زمیـن در مـدت یـک سـاعت کمـک می کننـد، 
ز و آن هـم بـا پرداخـت رشـوه انجـام می شـده اسـت. در مـدت  کار قبـاًل چندیـن رو در حالیکـه ایـن 
شـش مـاه از ایـن اقـدام، حـدود 80 درصـد از معامله هـا بـه صـورت الکترونیکـی انجـام شـدند. ایـن کار 
کاهـش، و تقاضـای عمومـی بـرای بهبـود و پیشـرفت  درآمـد دولـت را افزایـش، فسـاد و بی اعتمـادی را 

در سـایر خدمـات دولتـی را افزایـش داد )49(.

1 . Naushad Trading Company
2 . Catvings
3 . African Craft 
4 . Lanters Development Bank
5 . Asian institute of management
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تغییر قوانین و مقررات برای فراگیری و مشارکت 
ثبـت  سـخت  یه هـای  رو و  کار  و  کسـب  مجـوز  ر  صـدو پیچیدگـی  و  فسـاد  مقـررات،  و  قوانیـن 
کارآفرینـی فقـرا می شـود. زنـان و مـردان فقیـر  امـوال و دارایی هـا، باعـث افزایـش هزینه هـای فعالیـت  
کـم، توانایی اندکـی بـرای پیگیـری ثبـت دارایی هـا یـا  بـا اطالعـات و ارتباطـات محـدود، و نقدینگـی 
کار، یـا خریـد حمایت هـای اجتماعـی دارند)پیرابنـد 3-3(.  بـه همیـن دلیـل بیشـتر آنـان  کسـب و 
محـروم و آسـیب پذیر باقـی می ماننـد و همـواره در معـرض سـوء اسـتفاده و آزار قـرار می گیرنـد. بـرای 
کسـب چنیـن مجوزهایـی مشـکالت فراوانـی بـرای فقـرا  کسـب مجوزهـا و مراحـل  ثبـت دارایی هـا یـا 
کـه بـه مسـدود شـدن سـرمایه یـا "سـرمایه  مـرده1" موسـوم اسـت. ایـن موضـوع  وجـود دارد، موضوعـی 
ک  یـی هرنانـدو ِدِسـتو2 مطـرح شـد. در کشـور پـرو، 70 درصـد امـال ابتـدا توسـط اقتصـاددان معـروف پرو
یـن مختلـف در ایـن  کـه بـرای ثبـت آنهـا 14 آژانـس مختلـف بـا عناو شـهری فاقـد سـند ثبتـی هسـتند 
ک کـه توسـط یـک  ز بـرای ثبـت یـک کارگاه کوچـک پوشـا زمینـه فعالیـت دارنـد. در شـهر لیمـا، 289 رو
کارگـر اداره می شـود، زمـان الزم اسـت. هزینـه ایـن ثبـت نیـز 1231 دالر اسـت. ایـن رقـم 31 برابـر حداقـل 
گـر فـردی بخواهـد یـک قطعـه زمیـن بیابانـی متعلـق بـه  کارگـر اسـت. در هنـد ا دسـتمزد ماهانـه یـک 
کامـل طـی  دولـت را بـه ثبـت برسـاند بایـد 71 مرحلـه بوروکراتیـک را در 31 نهـاد دولتـی و خصوصـی 

کـه 5 تـا 14 سـال بـه طـول می انجامـد )50(. کنـد. فراینـدی 

1 . Dead Capital
2 . Hernando De Soto
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پیرابند 3 ـ 3 ـ بهبود دسترسی  فقرا به بازار 

 بررســی 	 از طریــق  داخلــی  کــره در خصــوص محیــط ســرمایه گذاری  و مذا شناســایی 
پــا خــرده  فقیــر  کارآفرینــان  فعالیت هــای  و  بنگاه هــا 

 کارآفرینان فقیر و انجمن ها و شبکه های آنان	 شناخت و درک محدودیت های 
 درک و شــناخت دغدغه هــا و محدودیت هــای بخــش خصوصــی در ارایــه خدمــات 	

ــی مــردم فقیــر تدارکات
 ضعــف 	 نقــاط  و  کاســتی ها  بــر  غلبــه  و  یــی  یارو رو بــرای  راهبردهایــی  شناســایی 

رســمی  نهادهــای  ســوی  از  آنــان  حقــوق  رعایــت  و  مقیــاس  کوچــک  بنگاه هــای 
 دولتــی، 	 رســمی  مقامــات  فقــرا،  ســازما ن های  بیــن  گفتگــو  و  کــره  مذا افزایــش 

سیاســت مداران و بخــش خصوصــی بــرای تغییــر قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا اقشــار 
خصوصــی بخــش  در  خالقیــت  و  ری  نــوآو یق  تشــو و  فقیــر 

 و 	 فقیــر  مــردم  بیــن  جدیــد  ارتباطــات  برقــراری  جهــت  یجــی،  تدر یارانه هــای  اعطــای 
ــان  ــش آفرین ــقدمی  نق ــا پیش ــمی ب ــی رس ــتم های مال ــا و سیس ــان، بازاره ــازمان های آن س

بخــش خصوصــی
 ری اطالعات	 توجه به روش هایی برای افزایش دسترسی فقرا به فناو

کـه از  کوچـک وجـود دارد  کارهـای  کسـب و  یـادی بـرای  کشـور اندونزی موانـع بازدارنـده بسـیار ز در 
کسـب مجـوز اشـاره  یـاد بـرای  مهمتریـن آنهـا می تـوان بـه بازرسـی های متعـدد، جریمه هـا و عـوارض ز
کارآفریـن  کسـب مجـوز رسـمی حـدود 400 دالر اسـت، امـا ایـن مبلـغ بـرای یـک  کـرد. هـر چنـد هزینـه 
یـاد قلمـداد می شـود، بـا  کـه بـا سـایر هزینه هـای کمرشـکن در آغـاز کار مواجـه اسـت، بسـیار ز خـرده پـا 
کاغـذ بـازی و رفتـن از ایـن اداره بـه آن اداره سـه برابـر ایـن مبلـغ  ایـن وجـود،  اغلـب اوقـات در نتیجـه 
هزینـه بـه همـراه دارد. در کشـور زامبیـا، ثبـت یـک شـرکت  حـدود یـک سـال طـول می کشـد و میانگیـن 
پرداخـت  و  مختلـف  گواهی نامه هـای  گرفتـن  از  پـس  گردشـگری  شـرکت  یـک  ثبـت  هزینـه  رسـمی 
گروه هـای اجتماعـی  کار را بـرای  کـه ایـن مسـئله  گـون حـدود 14000 دالر اسـت  گونا ضمانت نامه هـای 

کار می کننـد، بسـیار مشـکل می کنـد. گردشـگری حیـات وحـش  کـه در زمینـه 
 دستفروشـان شـهری بیشـتر بـا محدودیـت  قوانیـن شـهری و همچنیـن اذیـت و آزار پلیـس 

ً
احتمـاال

ربـان آفریقـای جنوبـی، 60 درصـد از 20000  کارآفرینـان مواجـه هسـتند. در شـهر دو در مقایسـه بـا سـایر 
کـه حـدود 200000  رد شـده اسـت  دسـتفروش خیابانـی را زنـان تشـکیل می دهنـد. در بمبئـی هنـد بـرآو
صـورت  بـه  خیابانـی  دستفروشـان  انجمن هـای   .)52( باشـند  داشـته  وجـود  خیابانـی  دسـتفروش 
کاهـش عـوارض مجـوز  موفقیت آمیـزی بـا مقامـات رسـمی شـهرداری بـرای ایجـاد مکانـی بـرای بـازار، 
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کار می کننـد )53(. فعالیـت و تنظیـم نحـوه رفتـار پلیـس بـا دستفروشـان 
در شـهر بالی اندونـزی، مرکـزی بـرای ارایـه مجوزهـای کسـب و کار کـه توسـط یکـی از اعضـای شـهر 
ر  کارآمدتـر صـدو یه هـای  کـه چگونـه رو پیشـنهاد شـد، راه انـدازی شـد. ایـن تجربه هـا نشـان می دهـد 
کننـد، بلکـه می تواننـد درآمـد  کارآفرینـان خـرده پـا حمایـت  کار نـه تنهـا می تواننـد از  کسـب و  مجـوز 
ربـان آفریقـای جنوبـی، راهبردهـای  مالیاتـی دولـت را در ایـن مـورد 75 درصـد افزایـش دهنـد. در شـهر دو
برنامه هـای  و  فروشـان خیابانـی  انجمن هـای دسـت  بـا  کـره  و مذا رایزنـی  بـا  توسـعه شـهر  یـزی  برنامه ر
حمایتـی بـرای تأمیـن نیازهـای آنهـا تهیـه و اجـرا می شـود. همچنیـن در هنـد، دولـت گجـرات، قانونـی 
بـه  پاییـن  بـه قیمـت  را  تـا صمـغ خودشـان  را مکلـف می کـرد  آدامـس  ران صمـغ  گـردآو زنـان فقیـر  کـه 

کـرد. خریـداران دارای مجـوز دولتـی بفروشـند را لغـو 
کـه توسـط مؤسسـه پژوهشـی  ژه ای سراسـری  ژه حقـوق مالکیـت شـهری پـرو1، در چارچـوب پـرو پـرو
ژه قیمـت  یه هـا حمایـت می کنـد. بـا اجـرای ایـن پـرو پـرو2 انجـام شـد، از اصالحـات و یکسان سـازی رو
ک مشـخص شـد و 7 میلیـون نفـر از مـردم پـرو اطمینـان داده شـد کـه صاحـب سـند زمیـن هایـی  امـال
کل زمین هـای آنـان در اگوسـت سـال 2000 معـادل 4 میلیـارد دالر بـوده اسـت )55(.  کـه ارزش  شـوند 
بنـا  تفصیلـی  تشـخیصی  بررسـی های  و  مـوردی  نمونه هـای  از  یادگیـری  بـر  نهـادی  و  فنـی  یه هـای  رو
ژه هـای  کار می کننـد. پرو کـه فرایندهـا در شـرایط واقعـی چگونـه  کـه نشـان می دهنـد  نهـاده می شـوند 
ایـن  شـد.  برابـر  دو  سـال  چهـار  مـدت  در  جدیـد  سـند   300000 ارزش  کـه  داد  نشـان  پـرو  در  آزمایشـی 

کننـدگان منتهـی شـد. تحـوالت بـه شـکل گیری بازارهـای رهـن خصوصـی و بـازار اعتبـاری مصـرف 

پاسخگویی و مسئولیت پذیری
کنندگان  ر مجوز مشـخص، مسـئولیت پذیری ارایه  یه های صدو کار شـفاف، سـاده و رو کسـب و 
ری اطالعـات بـه جـای قضاوت هـای مقامـات رسـمی یـا  بـرد فنـاو کار خدمـات را افزایـش می دهـد. 
را بیشـتر  بـران  کار بـه  یی  افزایـش، و مسـئولیت پذیری و پاسـخگو را  خریـداران، شـفافیت اطالعـات 
ز شـیر را از 75000 روسـتا از طریـق 60 هـزار انجمـن  می کنـد. تعاونـی توسـعه لبنیـات ملـی در هنـد، هـر رو
ز  ر شـیر خـود را هـر رو رزان دامپـرو ری می کنـد. کشـاو ری شـیر کـه 10 میلیـون عضـو دارد، جمـع آو جمـع آو
یـل می دهنـد. بـا توانمندسـازی سـازمان های موجـود،  ری تعاونـی تحو کـز جمـع آو صبـح و غـروب بـه مرا
کـردن الکترونیکـی یکپارچـه شـیر،  زن  کامپیوتـری بـا یـک سیسـتم و مؤسسـه مدیریـت هنـد سیسـتم 
کـرد. ایـن  ری شـیر را معرفـی  دسـتگاه آزمایـش چربـی الکترونیکـی و پالسـتیک در 3000 مرکـز جمـع آو

1 . Peru Urban Property Rights Projects
2 . Peruvian Research Institute
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ری سـریع تر، معطلـی و اتـالف وقـت کمتـر و پرداخـت سـریع دسـتمزد بـه  کار بـه شـفافیت بیشـتر، فـرآو
رزان منتهـی شـد. در حـال حاضـر یـک پورتـال اطالعـات دربـاره لبنیـات بـه صـورت آزمایشـی در  کشـاو
کمـک  رزان  کشـاو کار بـه  کـه ایـن  گجـرات اجـرا شـد  دو تعاونـی در روسـتاها1 در ناحیـه Kheda ایالـت 

کـرد تـا بـه اطالعـات در مـورد کسـب و کار دسترسـی پیـدا کننـد )56(.
افزایـش  باعـث  بودجـه  یت هـای  محدو و  بـازار  نیروهـای  دلیـل  بـه  بـازار2  بـر  مبتنـی  یکردهـای  رو
و   ملـی  محیطـی  یسـت  ز اسـتانداردهای  بـا  بایـد  کار  و  کسـب  بنگاه هـای  می شـوند.  یی  پاسـخگو
اسـتاندارد های کار سـازگار باشـد. مقررات زدایی و خصوصی سـازی تأسیسـات آب، برق و ارتباطات 
کارآمـد بـه عدالـت نشـان می دهـد. راهکارهـای  اهمیـت مسـائل سیاسـی را در خصـوص دسترسـی 
خدمـات،  کننـدگان  ارایـه  جملـه  از  ذی نفعـان  بـا  بحـث  و  تحلیل هـا  و  یـه  تجز طریـق  از  خالقانـه 

.)57( می گیـرد  شـکل  فقـرا  و  تجـاری  انجمن هـای  یـژه  بو و  بـران  کار و  قانون گـذاران 
چالـش اساسـی در ارایـه خدمـات پشـتیبانی از کسـب و کارهـای معطـوف بـه بـازار، بـه کار آفرینـان 
کوچـک  یـی و چیـره شـدن بـه نقـاط ضعفـی ماننـد  یارو کوچـک، حمایـت از آنـان بـرای رو خـرده پـا و 
کنـده بـودن و عـدم سـازماندهی می باشـد )پیرابنـد 3 ـ 4(. راهبردهـای ارتباطـی متعـددی  بـودن، پرا
کوچـک و متوسـط، از  کار آفرینـان خـرده پـا و بنگاه هـای  بـرای ارایـه خدمـات بـه منظـور حمایـت از 
جمله تشـکیل شـبکه ها و انجمن ها، خوشـه های کسـب و کار، لیزینگ و مقاطعه کاری پدیدار شـده 
کار3 در اینجـا  کسـب و  اسـت. بـرای مثـال، دو راهبـرد تشـکیل شـبکه ها/انجمن ها، و خوشـه های 
یارانه هـای عمومـی  کـه چگونـه  ایـن راهبردهـا نشـان می دهنـد  قـرار می گیرنـد. هـر دوی  مـورد بحـث 

کننـد.  هدفمنـد می تواننـد در برابـر شکسـت بـازار بـه صـورت جمعـی و بـه سـود فقیـران غلبـه 

1 . National Dairy Development Dcooperative
2 . Market – Based Approaches
3 . Business Clusters
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کنندگان خرد کوچک بودن و پراکنده بودن تولید  کلیدی غلبه بر  گام های  پیرابند 3 ـ 4 ـ 

 به رسمیت شناختن حق مالکیت	
 گروه ها، سازمان ها و شبکه های فقرا	 یت  تقو
 آموزش و برقراری ارتباط گروه ها با سیستم های مالی رسمی و ارایه کنندگان خدمات	
 کار	 کسب و  حمایت و پشتیبانی از ایجاد خوشه های 
 ری اطالعات برای برقراری ارتباط با یکدیگر و بازارها	 استفاده از فناو
 یق بخــش خصوصــی بــه 	 حمایــت از تغییــرات چارچوب هــای قانونــی بــرای تشــو

منظــور عرضــه خدمــات بــه مــردم
 جدیــد، 	 محصــوالت  توســعه  بــرای  خصوصــی  بخش هــای  در  انگیــزه  ایجــاد 

اعتبــاری  جدیــد  موسســات  ایجــاد  و  رســمی  نیمــه  موسســات  نقــش  ارتقــای 
تولیــد  ســازمان های  بــا  رقابــت  بــرای  ری  نــوآو و  فرانشــیز  خدمــات  و  کوچــک 

بــزرگ کننــده 

یـت ظرفیـت  سـازمانی محلـی  تشـکیل شـبکه ها و انجمن هـا. بـه ماننـد تسـهیل گران اجتماعـی، تقو
کننـدگان، راهبـرد  بـرای مدیریـت خدمـات عمومـی محلـی، تشـکیل شـبکه ها و انجمن هـای تولیـد 
اسـت.  کوچـک  بنگاه هـای  بـودن  تـوان  کـم  و  بـودن  کوچـک  کاسـتی های  بـر  غلبـه  بـرای  کلیـدی 
ژه هـای توسـعه ای مشـترک بـرای حـل مسـائل  کـه بـر روی پرو گروه هایـی از بنگاه هـا هسـتند  شـبکه ها، 
متحـد  ملـل  سـازمان  صنعتـی  توسـعه  سـازمان  راس،  هنـدو کشـور  در  می کننـد.  همـکاری  مشـترک 
یژگی های مشـابهی  که و کوچکی  کارهای  کسـب و  کار با  الن شـبکه2« را برای  )UNIDO(1، ایده »دال
کنار هم جمع شـدن شـان با محدودیت های  رشـد مواجهند، را به صورت آزمایشـی  دارند و بواسـطه 
یق می کنند  الن شـبکه تحلیل هایی از مشـکالت مشـترک ارایه می دهند و اعضاء را تشـو اجرا کرد. دال
کار می تواند  کنند. برای مثال، این  تا با اقدامات جمعی و مشـارکتی برای حل مشـکالت خود اقدام 
از طریـق جـذب منابـع بـرای خریـد مـواد خـام و تقاضـا بـرای وام مشـترک، خریـد تجهیـزات مشـترک 
ابتـدا  در  شـبکه ها  ایـن  اسـت.  جدیـد  بازارهـای  بـرای  جسـتجو  و  تولیـد،  بخشـی  تنـوع  سـرانجام  و 
کوتـاه بـه درآمـد زایـی و ارایـه خدمـات  ره زمانـی  یـج طـی یـک دو کمـی نیـاز دارنـد، و بتدر هزینه هـای 

می رسـند.
راس  کارگران صنایع فلزی در Tegucigalpa کشور هندو یک مثال در این زمینه می توان به شبکه 

1 . United Nations Industrial Development Organization
2 . Network Brokers
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کردنـد. در طـی  کارگـر داشـتند، شـروع بـه فعالیـت  کـدام 4  کـه هـر  کـرد. ایـن شـبکه بـا 11 بنـگاه  اشـاره 
گانـه  کـرد و یـک بنـگاه مسـتقل جدا یـادی خریـداری  ره زمانـی پنـج سـاله، شـبکه تجهیـزات ز یـک دو
یـج فـروش  کـرد. بتدر بـرای مدیریـت و تجهیـزات جدیـد و ارایـه خدمـات بـه اعضـای شـبکه ایجـاد 
ایـن شـبکه 200 درصـد، اشـتغال 15 درصـد و سـرمایه های ثابـت 98 درصـد افزایـش یافـت. بـه همیـن 
الن شـبکه بـا حمایـت مالـی منابـع خصوصـی و عمومـی بـه  دلیـل یـک بنیـاد آموزشـی مسـتقل از دال

گرفـت )58(. منظـور حمایـت از توسـعه شـبکه های جدیـد شـکل 
رقابـت  یکدیگـر  بـا  محلـی  بـازار  در  کـه  کربـاس  کننـده  تولیـد  گوئـه،  نیکارا کشـور  در  همچنیـن، 
یـج بـه صـورت جمعـی بـه سـوی بـازار صـادرات  می کردنـد، یـک شـبکه افقـی تشـکیل دادنـد کـه بـه تدر
توانسـتند  تولیـد  بـا اصـالح روش هـای  آنـان  کردنـد.  بسـیج  را  منابـع خـود  آنـان  برداشـتند.  گام  پـا  ارو
کیفیـت  کننـد و بـه دنبـال آن  کربـاس خـود را ثابـت  یسـت محصـول  یژگی هـای سـازگار بـا محیـط ز و
کربـاس خودشـان را بهبـود دهنـد. در نتیجـه، تـا سـال 1999، آنـان حـدود 3000  و اسـتاندارد محصـول 

کربـاس در هـر مـاه صـادر می کردنـد.
ژه مـورد حمایـت مالـی سـازمان  گوئـه در پـرو W در نتیجـه مشـارکت مقامـات رسـمی دولـت نیکارا
از محورهـای  بـه عنـوان یکـی  توسـعه صنعتـی سـازمان ملـل متحـد )UNIDO(، توسـعه شـبکه ای 
کشـور  در   .)59( اسـت  شـده  مطـرح  خصوصـی  بخـش  توسـعه  بـرای  دولـت  سیاسـت های  اصلـی 
توسـعه مکنـگ1 در حـال  ژه  پـرو تسـیهالت  از سـوی  بـرای ظرفیت سـازی  کمـک بالعـوض  کامبـوج 
کشـور، تولیـد برنـج بـا حمایـت از شـکل گیری  کلیـدی  حمایـت از احیـاء و بازسـازی یکـی از صنایـع 
انجمن هـای شـالی کوبـی در هشـت اسـتان اسـت. سـه چهـارم از جمعیـت کشـور کامبـوج در بخـش 
که بیشـتر آنان برنج تولید می کنند. انجمن های شـالی کوبی برنج  کار هسـتند  زی مشـغول به  کشـارو
شـامل صدهـا تولیـد کننـده کوچـک و یـک دوجیـن از بنگاه هـای بـزرگ اسـت. ایـن صنعـت بـرای رشـد 
ری و بی اعتمـادی اجتماعـی چیـره  و توسـعه در اولیـن گام بایـد بـر فقـدان اطالعـات، ارتباطـات و فنـاو
ری و دسترسـی بـه بازارهـا موفـق بودنـد،  می شـد. در ادامـه هشـت شـبکه، کـه در بهبـود و افزایـش بهـره و
کـره و چانـه زنـی بهتـر قیمت هـا  یـک فدراسـیون ملـی از انجمن هـای شـالی کوبـی برنـج، بـه منظـور مذا
کـره بـا دولـت و اطـالع و یادگیـری از بازارهـای جهانـی ایجـاد  یـاد، مذا گرفتـن سـفارش ز بـرای اعضـاء، 
گـروه بـه صـورت آزمایشـی پایـگاه اطالعاتـی RICENET )شـبکه برنـج( را  شـد. در حـال حاضـر ایـن 
یی مدیریـت می شـود و از ایـن طریـق همـه اعضـاء  ایجـاد کـرد. ایـن پایـگاه توسـط یـک شـرکت دانشـجو

کـرده اسـت. کننـدگان و خریـداران منطقـه ای و جهانـی را بـه هـم متصـل  را بـا یکدیگـر و عرضـه 
یـادی از کسـب و کارهـای کوچـک بـا یکدیگـر  تشـکیل خوشـه های کسـب و کار. زمانـی کـه شـمار ز

1  .Mekong Project Development Facility



102

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

کیفیـت  تواننـد  نمـی  یـا  شـوند  وارد  جدیـد  بازارهـای  بـه  تواننـد  نمـی  صـورت  ایـن  در  کننـد،  رقابـت 
ایـن  می شـود.  قیمـت  کاهـش  باعـث  رقابتـی  چنیـن  نتیجـه،  در  دهنـد.  بهبـود  را  خـود  محصـوالت 
فراینـد سـرانجام می توانـد بـه عـدم موفقیـت اجـرای راهبردهـا منتهـی شـود. در ایـن محیط هـا، روش 
کارآیـی  گزینـه مناسـبی بـرای دسـتیابی بـه  خوشه سـازی بـرای توسـعه خدمـات کسـب و کار می توانـد 

جمعـی و مشـارکتی باشـد.
ژه  در Jaipur هنـد، کـه بـه دلیـل صنایـع دسـتی پارچـه ای خـاص خـود معـروف اسـت، در یـک  پـرو
کمـک  کوچـک  مداخلـه ای سـازمان توسـعه صنعتـی سـازمان ملـل متحـد )UNIDO( بـه 500 بنـگاه 
کـرد تـا 10 هـزار کارگـر را بـرای افزایـش سـود، بهبـود کیفیـت محصـول و دسترسـی بـه بازارهـای صادراتـی 
تحلیـل  اعتمادسـازی،  ارتباطـات،  افزایـش  گام  اولیـن  نماینـد.  اسـتخدام  تشـکیل خوشـه هایی،  بـا 
مشـکالت و توسـعه یـک چشـم انداز مشـترک بـرای غلبـه بـر مشـکالت و اقدامـات جمعـی در دسـتور 
بـه احیـاء و بازسـازی انجمن هـای صنعتـی غیـر فعـال از جملـه  کار  ایـن  یـج،  گرفـت. بتدر قـرار  کار 
کنسرسـیومی  انجمـن تعاونـی چاپگـران Calico 1منتهـی شـد. بـه دنبـال آن یـک نمایشـگاه عمومـی و 
کننـدگان خدمـات خصوصـی ماننـد مؤسسـه  کننـدگان پارچـه تشـکیل شـد. ارایـه  مسـتقل از صـادر 
گام هایـی را بـرای طراحـی، ارایـه طرح هـای اعتبـاری از طریـق بانـک توسـعه صنایـع  ری نیـز  ملـی فنـاو
اینترنـت،  ری  ره و راهبردهـای صادراتـی، فنـآو بـرای مشـاو بـازاری  یـج  برداشـته اسـت. بتدر کوچـک 
گرفـت )61(. از دیگـر مثال هـای  یابـی محصـوالت بـرای بنگاه هـای کوچـک شـکل  خریـد انبـوه و بازار
کار در بازارهـای ملـی و جهانـی می تـوان بـه صـادر  کسـب و  کوچـک  موفقیت  آمیـز از نفـوذ خوشـه های 
کننـدگان ابزارهـا و تجهیـزات جراحـی فلـزی ضـد  یـل و تولیـد  کفـش در Sinos valley برز کننـدگان 

کـرد. کسـتان اشـاره  زنـگ در Sialkot پا

دسترسی به خدمات مالی
کوچــک  کــه بیــش از 500 میلیــون نفــر از فقــرا در جهــان در بنگاه هــای خــرد و  رد نشــان می دهــد  بــرآو
کمتــر از 4 درصــد خدمــات مالــی را از منابعــی غیــر از قــرض دهنــدگان2  کــه  کار هســتند  ــه  مشــغول ب
ــا  ــرده پ ــان خ کارآفرین ــه  ــک ب کم ــعه و  ــور توس ــه منظ ــد )62(. ب ــت می کنن یاف ــواده در ــتان و خان ــا دوس ی
ــت می  کننــد،  کوچــک و متوســط را مدیری ــه بنگاه هــای  ک ــرادی  ــر و آن دســته از اف در خانوارهــای فقی
تجربه هــا و درس هــای آموختــه شــده از طریــق ربــع قــرن مداخله هــای ســازمان های غیردولتــی بــه 
گــذاری در تــدارک خدمــات مالــی بــه فقــرا، بــکار  منظــور ترغیــب بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه 

1 . Calico Printers Cooperation Society
2 . Moneylenders
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ری و ســازگاری  مــی رود. مدل هــای نهــادی متغیــر هســتند و بــه نقــاط قــوت و اســتفاده خالقانــه از فنــاو
ــا راهبردهــای توســعه و محصــوالت بــرای تأمیــن نیازهــای افــراد فقیــر روســتایی و مشــتریان شــهری،  ب
رود  ری هــا، نقــش بخــش خصوصــی و و گســترش فناو بســتگی دارنــد )63(. بــا توســعه شــبکه ها و 
کوچــک  کــه از 200 مؤسســه  آنــان در آمارهــا نمــود بیشــتری یافتــه اســت. در ســال 1995، در بررســی 
کــه بیــش از نیمــی از نمونه هــا را  کننــده مالــی و ســازمان های غیــر دولتــی )NGOS( انجــام شــد  کمــک 
ســازمان های غیــر دولتــی تشــکیل می دادنــد. ایــن بررســی نشــان داد تنهــا 9 درصــد مجمــوع وام هــای 
عقــب افتــاده و 4 درصــد بیــالن وام هــای عقــب افتــاده مربــوط بــه آنــان بــوده اســت. علــت ایــن موضــوع 
رشــد بانک هــای تجــاری و پس انــداز و اتحادیه هــای اعتبــاری بــوده اســت. ایــن آمارهــا همچنیــن 
بــا فقیرتریــن  ارایــه می کننــد و  کوچکتــری  کــه ســازمان های غیــر دولتــی وام هــای  نشــان می دهنــد 
بانک هــا، خدمــات  بــا  کار می کننــد. ســازمان های غیــر دولتــی عمومــًا در مقایســه  گیرنــدگان  وام 
اجتماعــی ارایــه می کننــد و بیشــتر در قابلیت هــا و ظرفیت هــای مــردم فقیــر، آمــوزش فقــرا در خصــوص 
ــرای مشــارکت در مؤسســات مالــی رســمی  ــان ب کــردن و توانمندســازی آن سیســتم های مالــی و آمــاده 

می کننــد. ســرمایه گذاری 

نوآوری های فنی برای کاهش هزینه های اطالعاتی و مبادله ای
ری خالقانـه، شـامل افزایـش دسترسـی بـه اطالعـات و کاهـش هزینه هـای مبادلـه از  دو نـوع از فنـاو
ری امتیازهای  طریـق برقـراری ارتبـاط فقـرا بـه بازارهـای مالـی، در کانـون توجـه قـرار دارنـد. اولیـن نـوع فناو
یسـک  کـه جهـت محاسـبه ر اعتباری1هسـتند. هـر چنـد ایـن روش، روش اسـتاندارد آمـاری اسـت 
یژگی هـای مشـتری مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، امـا سـابقه اعتبـار و وام هـای  قـرض و وام براسـاس و
گرفتـه شـده توسـط مشـتری و سـایر عوامـل نیـز در ایـن زمینـه دخالـت دارنـد. امتیازهـای اعتبـاری در 
کننـدگان خـرده پـا بـا  کشـورهای در حـال توسـعه جهـت برقـراری ارتبـاط تولیـد  حـال حاضـر فقـط در 
کـه در ایـن سیسـتم  سیسـتم های مالـی رسـمی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. از مؤسسـات مالـی خـرد 
یـون3 در پـرو  ر گوئـه و او تـالش می کننـد، می تـوان بـه FUNDES در پانامـا، مؤسسـه مالـی آشـنا2 در پارا

اشـاره کـرد )65(.
بـه  جـوش  خـود  صـورت  بـه  تـا  می سـازد  قـادر  را  فقـرا  امتیازدهـی  سیسـتم  عملکـرد  هنـد  در 
پـرادش بـه صـورت آزمایشـی مـورد حمایـت بانـک جهانـی  سیسـتم های مالـی رسـمی کـه در ایالـت آندر
گروه هـای زنـان   کننـد. حـدود 30000  کاهـش فقـر در حـال اجـرا هسـتند، دسترسـی پیـدا  ژه هـای  در پرو
1 . Credit Scoring
2 . Financial Familiar
3 . Orion
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کـه مجموعه هـای  فقیـر خودیـار1 بـا سـابقه اعتبـاری مختلـف،  پس اندازهـا و مهارت هـا وجـود دارنـد 
گروه هـا بـه سـه  ژه یـک سیسـتم رتبه بنـدی آزمایشـی اسـت. ایـن  خـود را مدیریـت می کننـد. ایـن پـرو
یسـک اعتبـاری طبقه بنـدی  دسـته براسـاس نمادهـای AAA، AA یـا A بـه صـورت رتبه بندی هـای ر
گروه هـای خودیـاری و بانـک  می شـوند. سیسـتم رتبه بنـدی یـاد شـده بـا همـکاری مؤسسـات مالـی، 

رزی فعالیـت می کننـد. کشـاو ملـی، بـرای توسـعه روسـتایی و 
کامپیوتـری، در حـال ترغیـب بانک هـای تجـاری بـرای بـه حرکـت  ری هـای  افزایـش رقابـت و فناو
و  بزرگتـر  بازارهـای  بـه سـوی  و سـازمان های غیـر دولتـی،  بازارهـای خـرد  در  آنـان  ردن خدمـات  آو در 
کامپیوتـری و خـودکار  حفـظ تـوان رقابـت و افزایـش سـهم آنـان در ایـن بازارهـا هسـتند. ماشـین های 
کاهـش  بـرای  آنـان  قابلیت هـای  کـه  هسـتند،  ابزارهایـی  هوشـمند،  کارت هـای  و   2)ATMs( یـا  گو
کارآمـد باشـند. ایـن  کامـاًل بـه اثبـات رسـیده اسـت و می تواننـد بـرای مشـتریان فقیـر بسـیار  هزینه هـا 
ری هـا را در زمینـه  مثال هـا، لزومـًا بـه معنـای ظرفیـت سـازمان محلـی نیسـت، امـا خالقیت هـا و نوآو
گـون  گونا یژگی هـای فقـرا سـازگارند و بـه آنهـا بـرای مقاصـد  کـه بـا و محصـوالت جدیـد نشـان می دهـد 

کمـک می کننـد.
یلند3 از کارت های هوشـمند به همراه یک میکرو  در حال حاضر، مؤسسـات مالی در هند و سـوآز
چیـپ مخفـی اسـتفاده می کننـد. ایـن میکروچیپ هـا حـاوی اطالعاتـی در خصـوص سـابقه اعتبـاری 
مشـتری برای کاهش هزینه های مبادله و همچنین سـابقه وام مشـتریان اسـت. در سـوئیس، شـرکت 
 5)SBGT(یلند سـوآز کار  و  کسـب  اعتبـاری  مؤسسـه  بـه  وابسـته  مؤسسـه  یـک  کـه  رشـد4،  اعتبـاری 
ایـن  از  مشـتریان  کـرد.  منتشـر  خـرد  کار  و  کسـب  مشـتریان  بـرای  هوشـمندی  کارت هـای  اسـت، 
بـا بانک هـای تجـاری در همـه  بـه منابـع مالـی و پرداخت هـا در مشـارکت  بـرای دسـتیابی  کارت هـا 
کشـور اسـتفاده می کنند. سیسـتم، SBGT را قادر می سـازد تا به عنوان یک بانک مجازی با بزرگترین 
کنـد )66(. در مناطـق فقیـر و  کـم درآمـد فعالیـت  کمـک بـه مشـتریان  کشـور بـرای  شـبکه بانکـداری 
خشـک ایالـت آندراپـراداش هنـد، یعنـی جایـی کـه بسـیاری از روسـتائیان بـه صـورت مـداوم بـه قـرض 
کلـی، فصلـی،  Swayam Krisni Sangam )SKS( وام هـای  دهنـدگان بدهـکار هسـتند، سـازمان 
اضطـراری و مصرفـی بـا نرخ هـای بهـره مختلـف بـه فقیرتریـن زنـان عرضـه می کنـد. سـازمان SKS بـا 
کارت هـای هوشـمند بـرای اعضـا و خدمـات کامپیوتـری بـه کارگـران بـرای کاهـش هزینه هـای مبادلـه 

1 . Women’s Self – help Groups
2 . Computerization, Automated Teller Machines
3 . Swaziland
4 . Growth Trust Corporate  
5 . Swazi Business Growth Trust
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ثبـت اطالعـات مالـی گروه هـای منسـجم را بـا یکدیگـر متحـد می کنـد. سـازمان یـاد شـده در نظـر دارد 
کنـد، تـا روسـتائیان بتواننـد بـه صـورت منظـم حسـاب های  کامپیوتـری در دهکده هـا راه انـدازی  تـا 

کننـد )67(. کنتـرل  خـود را 
بـه  اسـت  بـزرگ  بانکـداری  گـروه  یـک  کـه   ABSA و  ملـی  بانـک  اولیـن  جنوبـی،  آفریقـای  در 
سـرعت، تعـداد دسـتگاه های ATM را در نواحـی روسـتایی و شـهری سـیاه پوست نشـین افزایـش 
بسـیار  روسـتاهای  بـه  یـل چک هـای حقـوق  و تحو ارایـه  بـرای   ATM داده اسـت. دسـتگاه های 
کـه قبـال توسـط شـعبات بانک هـا ارایـه می شـد، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. بـه ایـن  کوچـک 
 20 تـا   15 را  کاله برداری هـا  و  شـکایت ها  چک هـا،  دزدی  تعـداد   ATMs دسـتگاه های  ترتیـب 

اسـت )68(. داده   کاهـش  درصـد 
بانک اسـتاندارد آفریقای جنوبی1، »برنامه  E2« را برای رسـیدگی به سـپرده گذاران کوچک با هزینه 
کـه در  کیوسـک های جدیـد رنگـی هسـتند   ،E های انـدک توسـعه داده اسـت. دسـتگاه های برنامـه
کـه اطالعـات و سـرگرمی نمایـش  یـی اسـت  یدئو پیاده روهـا نصـب می شـوند. ایـن دسـتگاه  دارای و
یـری  گرافیکـی و تصو بـه صـورت   ATM یـاد مـردم، صفحـه نمایـش  ز بـه علـت بی سـوادی  می دهـد. 
طراحـی شـده اند. ایـن دسـتگاه ها بـه مشـتریان کمـک می کنـد تـا بـا سـه یـا چهـار مرحلـه کـه بـا چندیـن 
E حسـاب  کارهـای بانکـی خـود را انجـام دهنـد. همچنیـن برنامـه  زبـان محلـی صحبـت می کنـد، 
پس انـدازه سـاده ای بـرای سـپرده ها و برداشـت نقدینگـی ارایـه می کنـد و همـه پول هـای سـپرده  شـده 
یافت می کنند. اسـتفاده از این حسـاب ها در این مناطق  در حسـاب های با بیش از 56 دالر، سـود در
یـرا مشـتریان فقیـری کـه در مناطـق جـرم خیـز زندگـی می کننـد، می تواننـد  بسـیار متـداول شـده اسـت،  ز

ر نگـه دارنـد )69(. پول هـای خـود را از خطـر دزدیـده شـدن دو
در 1997 بانـک اسـتاندارد، حـدود نیـم میلیـون از مشـتریانی کـه بیـالن مالـی آنـان بسـیار کـم بـود را بـه 
برنامـه E متصـل کـرد. ایـن کار باعـث شـد تـا طـی 10 مـاه 600 هـزار مشـتری جدیـد جـذب ایـن سیسـتم 
شـوند. تـا سـال 1998، حـدود 1/8 میلیـون نفـر بـه عنـوان مشـتریان حسـاب برنامـه E بـه ثبـت رسـید. 
پیـش بینی هـا در سـال 2002، تعـداد مبادله هـای ) تراکنش هـای مالـی( برنامـه E را حـدود 50 میلیـون 
کل مبادله هـای بانـک اسـتاندارد آفریقـای جنوبـی در آن  کـه ایـن تعـداد 42/5 درصـد از  کـرد  اعـالم 

سـال بـوده اسـت )بـرای اطالعـات بیشـتر بـه ابزارهـا و تمریـن 1 مراجعـه نماییـد( )70(.

1 . Standard Bank of South Africa
2 . E-Plan
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مشارکت و فراگیری
بررسـی و مطالعـه بازارهـای جدیـد توسـط بخـش خصوصـی بـه همـراه تغییـرات قوانیـن بـرای کاهـش 
ری هـای نهـادی، اسـتفاده  فقـر، باعـث تغییـر و تحـول در روش هـای ارایـه خدمـات بـه فقـرا می شـود. نوآو
ری هـای نهـادی می تـوان بـه تغییـر  فقـرا از خدمـات مالـی رسـمی را افزایـش می دهنـد. از مهمتریـن نوآو
ز کـردن نهادهـای شـبه رسـمی  مقیـاس1، تنـوع محصـوالت ارایـه شـده توسـط بانک هـای تجـاری، بـه رو

موجـود یـا ایجـاد مؤسسـه اعتبـاری خـرده پـاMFIs( 2( و تغییـر و اصالحـات قانونـی اشـاره کـرد.
تغییـر مقیـاس. ایـن اصطـالح بـه تأمیـن خدمـات مالـی بـه فقیرتریـن مشـتریان توسـط یـک نهـاد مالـی 
توسـعه  بانک هـای  توسـط  کار می توانـد  ایـن  مـی داده اسـت.  ارایـه  قبـاًل خدمـات  کـه  گفتـه می شـود 
کننـدگان ارایـه  و تجـاری دولتـی، نهادهـای مالـی خـرده پـا )MFIs( یـا بنگاه هـای اعتبـاری مصـرف 
کـه خدمـات بـه مشـتریان فقیـر را  کیـات اندونـزی3 مثـال خوبـی از تغییـر مقیـاس اسـت  شـود. بانـک  را

از طریـق واحـد مسـتقل Desas ارایـه می دهـد )71(.
یـادی توسـعه یافتـه اسـت.  در خـالل سـال های اخیـر در کشـور شـیلی، آزادسـازی مالـی تـا حـدود ز
بـه همیـن دلیـل بانک هـای تجـاری بـه سـوی بخش هـای اعتبـاری خـرد در مسـیری بـزرگ گام برداشـتند 
کمـک اعتبـاری  بـازار  بـه  رود  از و از سـازمان های غیـر دولتـی در مـدت پنج سـال پـس  توانسـتند  کـه 
رود بانک هـای تجـاری از طریـق اعطـای یارانه هـای دولتـی منظـم تسـهیل شـده  کننـد. و یـادی ارایـه  ز
اسـت. بانـک تجـاری بانـف4 بـا 22000 مشـتری، بانـک Bandesarvollo بـا 16600 مشـتری )یـک بانـک 
بـا   Banco del Estado بانـک دولتـی  ارایـه می دهـد(، و  کـه خدمـات اجتماعـی  خصوصـی اسـت 
یـادی را جـذب کردنـد. ایـن بانـک هـا انـواع مختلفـی از  8290 مشـتری، در سـال های اخیـر مشـتریان ز
کـه سـهم بـازار سـازمان های غیـر دولتـی  خدمـات و محصـوالت ارایـه می دهنـد. ایـن در حالـی اسـت 

بـه سـرعت در حـال کاهـش اسـت )72(.
بانکسـول5 در بولیـوی در نتیجـه موفقیـت   .)MFIs( رسـانی و مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد  بـه روز 
قانونـی  محدودیت هـای  علـت  بـه  امـا  کـرد،  پیـدا  توسـعه   PRODEM دولتـی  غیـر  سـازمان های 
نمی توانسـت پس اندازهـا را بسـیج نمایـد. در سـال PRODEM ،1991 حـدود  27/6 میلیـون دالر وام 
گرفـت و متوسـط اعطـای وام نیـز 273 دالر بـود. بـرای مقابلـه بـا محدودیت هـای بسـیج پس اندازهـا، 
کـه بـه صـورت  بانکسـول در سـال 1992 تشـکیل شـد. بانکسـول، اولیـن بانـک خصوصـی تجـاری بـود 

1 . Downscaling
2 . Microfinance Institutions
3 . Bank Rakyat
4  . Banefe
5 . Bankcosol 
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تخصصـی بـه بنگاه هـای خرده پـا وام مـی داد. تـا سـال 1999، سـهام بانکسـول بـه رقـم 63/8 میلیـون دالر 
رسـید. این بانک در ابتدا عرضه وام به 76200 مشـتری در بخش غیر رسـمی را آغاز کرد. میانگین اندازه 
وام برای هر مشتری 828 دالر و نرخ بازگشت نیز 30 درصد اعالم شد. افزایش رقابت بانکسول را مجبور 
کـه در ایـن خصـوص می تـوان بـه ارایـه وام هـای  کنـد،  کـرد تـا محصـوالت و خدمـات متنـوع تـری ارایـه 

کـرد. گروه هـا نداشـتند، اشـاره  کـه تمایلـی بـه رعایـت الزامـات و قواعـد  خـاص بـه مشـتریانی 
کمک هـای بالعـوض بـرای ظرفیت سـازی  موسسـه IFC و سـایر نهادهـا در حـال ارایـه سـرمایه و 
کـه ایـن موضـوع سـود خوبـی بـرای مؤسسـات  بـرای اعتبـارات خـرد سـازمان های غیـر دولتـی هسـتند 
تامیـن مالـی خـرد )MFIs( بـه همـراه داشـته اسـت. بیـن سـال های 1991 و 2001، شـبکه بین المللـی 
تیـن و حـوزه کارائیـب حـدود 3 میلیـون  ACCION مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد )MFIs( در آمریـکای ال

وام هـا  از  درصـد   98 کـه  کـرد  یـع  توز پـا  خـرده  کارآفریـن  میلیـون   2 بیـن  در  دالر   600 متوسـط  بـا  دالر 
و  نجارهـا  خیابانـی،  دست فروشـان  و  خانگـی  کارگـران  بـه  شـده  یـاد  شـبکه  بـود.  شـده  پرداخـت  باز
کـرد. اخیـرًا در مکزیـک  کـه بیشـتر آنهـا زن بودنـد، خدمـات ارایـه  کننـدگان خـرد خـود اشـتغال  تولیـد 
کمک هـای فنـی و سـرمایه گذاری مسـتقیم بـرای توانمندسـازی فعالیت هـای اعتبـارات   ACCION

گیرنـدگان بـه میـزان قابـل توجهـی بیشـتر شـود. در  کار باعـث شـد تـا تعـداد وام  کـرد. ایـن  خـرد ارایـه 
سـال 2001، بـا حمایـت تسـهیالت ظرفیت سـازی SME بانـک جهانـیACCION  ،1 مـدل خـود را در 

آفریقـا توسـعه داد )74(. 
بانک هـای جدیـد بنگاه هـای خـرد حتـی در شـرایط بسـیار سـخت و پرتنـش نیـز در حـال تجـاری 
کـرد. موسسـه IFC یـک شـراکت  کـوزوو اشـاره  کـه در ایـن خصـوص می تـوان بـه کشـور  شـدن هسـتند 
موفـق بـا یـک شـرکت آلمانـی بـا نـام Internationale Projekt consult GmbH تشـکیل داد و بـا بانـک 
کـرد. بانـک سـود را در شـش ماهـه اول تغییـر داد و مشـارکت آنـان از  کـوزوو کار خـود را آغـاز  بنـگاه خـرد 
طریـق یـک بسـته 85 میلیـون دالری از کمک هـا و سـرمایه گذاری ها توسـعه داده شـد و فعالیت هـای 
بلغارسـتان،  جملـه  از  کشـور  چندیـن  در  خـرد  اعتبـاری  بانک هـای  چارچـوب  در  را  خـود  تجـاری 
بـه  آغـاز  کـرد. هزینه هـای  آغـاز  گرجسـتان، غنا، قزاقسـتان، مقدونیـه، مولـداوی، فیلیپیـن و رومانـی 

کار شـامل آمـوزش، فرانشـیزها و مدیریـت خدمـات حمایتـی اعـالم شـد )75(.
تغییـر قانونی.آزادسـازی بـازار مالـی بـه صـورت خـودکار باعـث ظهـور مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد 
رود آنـان بـه بازارهـای مالـی می شـوند، تغییـر  کـه مانـع از و نخواهـد نشـد، مگـر اینکـه قوانیـن و مقرراتـی 
بانکـداری  قوانیـن  و همچنیـن  قوانیـن مدنـی  و  مالیاتـی  قوانیـن  قانونـی شـامل  تغییـرات  ایـن  کننـد. 
هسـتند. بـرای مثـال، قوانیـن و مقـررات در مـورد ضوابـط سـرمایه های بـزرگ می توانـد مانـع از ایجـاد 

1 . World bank’s SMEs Capacity Building Facility
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بانک هـای اعتبـاری خـرد شـود. در کشـور فیلیپیـن، قوانیـن بانکـداری جدیـد اجـازه ایجـاد بانک هـای 
اعـالم  وثیقه هـا،  ارایـه  الزامـات  از   )MFIs( خـرد  مالـی  تامیـن  موسسـات  می دهـد.  را  خـرد  اعتبـاری 
آنهـا  بـه  جدیـد  مقـررات  و  قوانیـن  همچنیـن  هسـتند.  معـاف  مالیاتـی  فرم هـای  و  هزینه هـا  و  درآمـد 
کـه بـرای بانک هـای  اجـازه می دهـد تـا موسسـه ها بـا سـرمایه اولیـه کمتـری راه انـدازی کننـد، در حالـی 

تجـاری حداقـل سـرمایه بـرای راه انـدازی بایـد 50 میلیـون دالر باشـد )76(.
غیـر  مالـی  واسـطه های  تأسـیس  اجـازه  جدیـد  مقـررات  و  قوانیـن  پـرو،  و  بولیـوی  کشـورهای  در 
کـه از نمونه هـای آنهـا می تـوان  کـرده اسـت،  کوچـک صـادر  کارهـای خـرد و  کسـب و  بانکـی1 را بـرای 
بـه صندوق هـای مالـی خصوصـی )PFFs(2، و Cajade los Andes در بولیـوی و نهادهـای توسـعه 
کـرد.  ایـن مؤسسـه ها واسـطه های مالـی را  کوچـک )EDPYME(3 در پـرو اشـاره  بنگاه هـای خـرد و 
کـه در مقایسـه بـا بانک هـای تجـاری از نظـر سـرمایه واندوختـه، تأمیـن  گونـه ای قانونمنـد می کنـد  بـه 
گردنـد.  نیازهـا، هزینه هـای سـاختمان ها، دارای مزیـت باشـند و همچنیـن منعطف تـر و پاسـخگو تر 
بولیـوی در  بنگاه هـای تجـاری جدیـد در  از سـازمان های غیـر دولتـی تجـاری و همچنیـن  بسـیاری 
حـال تبدیـل شـدن بـه صندوق هـای مالـی خصوصـی )PFFs( هسـتند. ایـن پدیـده باعـث توسـعه 
پرداخت  قابل مالحظه  آنها شـده اسـت. با این وجود، برخی از این صندوق ها با مشـکالت جدی باز
مواجـه هسـتند. افزایـش رقابـت باعـث تغییـرات بیشـتر در مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد )MFIs( شـده 
رد می شـود که حدود یک سـوم از 600 هزار بنگاه خرده پا یکی از مؤسسـات  اسـت. در حال حاضر برآو

تامیـن مالـی خـرد )MFIs( ارتبـاط داشـته باشـند.

ظرفیت سازمانی محلی
ایجـاد ظرفیـت سـازمانی محلـی از طریـق گروه هـای مردمـی فقیـر و فدراسـیون ها رکـن اصلـی تحـول 
کـه سـایر عناصـر توانمندسـازی نیـز بـه آن وابسـته  و دگرگونـی بـرای دسـتیابی بـه اعتبـارات خـرد اسـت 
برگیرنـده  هسـتند. دو موضوعـی کـه در دو دهـه گذشـته در مـورد وام هـای اعتبـاری خـرد مطـرح شـد، در
پرداخـت کننـد و مـردم فقیـری کـه تقاضای  مردمـی فقیـری اسـت کـه می تواننـد اعتبـارات را قـرض، و باز
ری هـای نهـادی بـه قابلیت هـای مـردم  یـادی بـرای انتقـال پس اندازهـای خـود دارنـد. بسـیاری از نوآو ز
یـژه فقیرتریـن آنـان بـرای تشـکیل گروه هـا بسـتگی دارد. مدل هایـی کـه بـه گروه هـا اجـازه می دهـد  فقیـر، بو
وثیقـه4  قابـل  دارایی هـای  عنـوان  بـه  خـود  اجتماعـی  سـرمایه های  از  اسـتفاده  بـرای  را  فقیـر  افـراد  تـا 
1 . Nonbank Financial Intermediaries
2 . Private Financial Funds
3 . Small and Microenterprise Development Entities
4 . Collateralizable Asset
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کاهـش  یسـک ها و هـم هزینه هـای مبادلـه را بـا مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد  توانمنـد سـازند، و هـم ر
یـی و چیـره شـدن بـر فقـدان  یارو دهنـد، بسـیار مـورد توجـه هسـتند. چنیـن مـدل هایـی، فقـرا را بـرای رو

وثیقـه و مشـارکت در یادگیـری اشـتراکی توانمنـد می سـازند.
نوآوری هـا باعـث می شـوند تـا فقـرا از مزیـت حضـور ایـن گروه هـا بـرای رسـیدن بـه منابـع اعتبـاری سـود 
ببرنـد. از مهمتریـن ایـن نوآوری هـا می تـوان بـه بازپرداخـت طوالنـی مـدت وام هـا بـا اقسـاط کـم، نوآوری هـای 
معطـوف بـه انگیـزه1 بـرای رویارویـی بـا عـدم تقـارن اطالعات)ماننـد آغـاز بـه کار بـا وام هـای کـم و کوتاه مدت 
و بازپرداخـت آنهـا در دوره زمانـی مناسـب(، الـزام بـه نگهـداری بخشـی از پس انداز هـا بـه منظـور انجـام 
تعهـدات مشـتریان، و توانمندسـازی بـرای ارایـه خدمـات وام اشـاره کـرد. افزایـش نظـم و انضبـاط مالـی بـرای 
بازپرداخت وام ها و تغییر نگاه به فقرا به عنوان ذینفع های صرف، به مشـتریانی که می توانند امور کسـب 

و کار خـود را مدیریـت نماینـد، نیـز بسـیار حائـز اهمیـت می باشـد.
ارایـه  و  رسـیدگی  یـژه  فقیـر،  بو مـردم  وضعیـت  بـه  رسـیدگی  بـرای  شـده  سـازماندهی  گروه هـای 
یربناهـا و بسـترهایی  خدمـات بـه فقیرتریـن آنـان بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. ایـن گروه هـا می تواننـد ز
کـه در ایـن بـاره در قسـمت سـازوکارهای نهـادی بحـث شـد. از مهمتریـن ایـن سـاز  را شـکل دهنـد 
ری هـای اطالعاتـی بـرای پیگیـری اعتبـارات، یـا افزایـش و  بـرد فناو کار کارهـای نهـادی می تـوان بـه  و 

کـرد. گاهی هـا در خصـوص سـایر مسـائل اجتماعـی اشـاره  ارتقـای آ
بـا ایـن وجـود، اعطـای وام بـه صـورت گروهـی، همـواره مناسـب نیسـت. وام هـای فـردی مناسـب تر 
کمتـری دارنـد. وام هـای مشـترک، بـه آموزش هـا، مهارتهـا، درآمدهـا و وام هـای بیشـتری  و دردسـرهای 
نیـاز دارنـد. در جاهایـی کـه برخوردهـا و تعارضـات اجتماعـی وجـود داشـته باشـد و شـکاف اجتماعـی 

عمیـق باشـد، ماننـد حوزه هـای شـهری، اعطـای وام هـای انفـرادی مناسـب تر هسـتند.

مدیریت آسیب پذیری2: بیمه و تامین مسکن
افـراد فقیـر بـرای تولیـد درآمـد مسـتقیم بایـد بـه منابـع مالـی دسترسـی داشـته باشـند تـا بتواننـد در 
بـا  مالکیـت مسـکن  نماینـد.  را حفـظ  و خانـواده  رفـاه خـود  و  مقابلـه  اقتصـادی،  تکانه هـای  مقابـل 
یـی بـا تکانه هـا، از جملـه تکانه هـای سـالمت  یارو حـق مالکیـت مطمئـن و برخـی از بیمه هـا بـرای رو
وجـود،  ایـن  بـا  هسـتند.  اهمیـت  حائـز  بسـیار  فقـرا  آسـیب پذیری  کاهـش  در  بیمـاری(  ز  بـرو )ماننـد 
رود شـرکت های  و از  بیمـه،  کـردن شـرکت های  بـرای ضابطه منـد  یـاد  ز اولیـه  بـه سـرمایه گذاری  نیـاز 
یایـی بـا ایـن  کوچک تـری کـه از گروه هـای کوچـک فقیرتـر حمایـت می کننـد، جلوگیـری می کنـد. بـرای رو

1 . Incentive based Innovations
2 . Managing Vulnerability
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مسـائل، سـازوکارهای بیمه های خرد1 و وام های تهیه مسـکن ارایه شـده اسـت. برنامه  بیمه های خرد 
بـرای مـردم فقیـر، برخـی از حمایت هـا ماننـد پوشـش هزینه هـای بیمـار، مـرگ، دزدی یـا تخریـب امـوال 
ارایـه می کننـد. وامهـای تهیـه مسـکن امنیـت دارایی هـای مسـکن را بیشـتر می کننـد و از فعالیت هـای 

درآمـدزای خانگـی فقـرا حمایـت می کننـد.
گروه هـای حمایتـی یـا ظرفیت هـای آنـان بـرای  کننـده بسـیاری را می تـوان در مـورد  مـوارد امیـدوار 
برنامه هـای  در هنـد،   2)SEWA( زنـان اشـتغالی  انجمـن خـود  مثـال  به عنـوان  برشـمرد.  سـازماندهی 
کـه بیشـتر اعضـای آنـان را زنـان فقیـر  امنیـت اجتماعـی یکپارچـه ای بـرای اعضـای خـود ارایـه می کنـد 
یـژه کارگـران خانگـی و دستفروشـان خیابانـی تشـکیل می دهنـد. بـه ایـن برنامـه  در بخـش غیـر رسـمی بو
از طریـق شـرکت بیمـه زندگـی هنـد3 و شـرکت بیمـه متحـد هنـد4، یارانـه داده می شـود. ایـن بیمـه همـه 
ران بیوه گـی، حـوادث شـخصی، بیمـاری،  یسـک های اساسـی در طـول زندگـی از جملـه فـوت، دو ر
کار و مسـکن را پوشـش می دهنـد. خدمـات بیمـه از طریـق پرداخـت  حـق  زایمـان، امـوال، حـوادث 
 )SEWA( بیمـه سـاالنه یـا از طریـق سـپرده گذاری ثابـت یکبـاره در بانـک انجمـن زنـان خـود اشـتغال
یافـت بهـره بـر سـپرده ها جهـت پرداخـت حـق بیمـه سـاالنه، ارایـه می شـود. تـا دسـامبر سـال  هنـد و در
2000، طـرح بیمـه یـاد شـده، حـدود سـی هزار عضـو را تحـت پوشـش قـرار داد)78(. در سـال 2002، 
مالـی  منابـع  توانمندسـازی  بـرای  روش هایـی  جسـتجوی  در   )SEWA( اشـتغال  خـود  زنـان  انجمـن 
طرح هـای امنیـت اجتماعـی و دسـتیابی بـه منابـع مالـی بلنـد مـدت و حفـظ پایـداری میـزان حـق بیمـه 
کـه بتوانـد از اعضـاء حمایـت کنـد. بـا طرح هـا و روش هـای یـاد شـده، انجمـن زنـان خـود اشـتغال  بـود 
کـه بتوانـد پوشـش بیمـه را بـرای همـه اعضـاء و خانواده هـای آنـان فراهـم نمایـد. )SEWA(، امیـد دارد 
از دیگـر تالش هـا بـرای ارایـه خدمـات بیمـه بـه زنـان و مـردان فقیـر می تـوان بـه شـرکت بیمـه زندگـی دلتـا 
در بنـگالدش5 اشـاره کـرد. ایـن شـرکت، بیمه هـای خـردی از طریـق بیمـه گرامیـن و بیمـه گونـو6 ارایـه می کنـد 
ری )GRET(7، بـه همـراه یـک سـازمان غیـر دولتـی  )79(. در کشـور کامبـوج، گـروه تبـادل تحقیقـات و فنـاو
فرانسـوی، در حـال انجـام برنامـه آزمایشـی بـرای ارایـه بیمـه سـالمت و دسترسـی بـه تسـهیالت اولیـه مراقبـت 

از سـالمت بـه خانواده هـای فقیـر بـا بهره گیـری از دو مزرعـه اشـتراکی در نزدیـک پنوم پـن اسـت )80(.
کار با مسـئولین محلی و بانک ها برای  کشـور، انجمن های حمایتی و تعاونی ها در حال  در چندین 

1 . Micro Insurance
2 . Self-employed Women’s Association
3 . Life Insurance Corporation of India 
4 . United India Insurance Company
5 . Delta Life Insurance Company Ltd.
6 . Grameen Bima and Gono Bima
7 . Research and Technology Exchange Group



111
... 
بگ
وپف

 شگ
روت

گین
نا

ل
 گر
ریر

شپ
 ...

یـژه در مناطـق حاشـیه نشـین شـهری هسـتند.  تأمیـن نیازهـا بـرای تضمیـن مالکیـت و تهیـه مسـکن، بو
کـه توانسـت  در بمبئـی هنـد، ماهیـال میـالن1 یکـی از اعضـای فدراسـیون ملـی حاشیه نشـینان2 اسـت 
کار، وی پس اندازهـای  کنـد. بـرای ایـن  یـر بنایـی بـرای اعضـای خـود فراهـم  زمیـن، مسـکن و خدمـات ز
ری و سـپس بـا مسـئولین محلـی و مالـکان زمیـن گفتگـو کـرد. بـه ایـن ترتیـب توانسـت  اعضـاء را جمـع آو

بـه منابـع مالـی بیشـتری از طریـق مشـارکت توسـعه مالـی و مسـکن3 هنـد، دسـت پیـدا کنـد.
کثـری بایـد بـه وام هـای تضمینـی  سـازمان های حمایتـی نیـز بـه منظـور دسـتیابی بـه منابـع مالـی حدا
بـرای سـازمان های  کـه حتـی  بایـد متذکـر شـد  البتـه  کننـد.  پیـدا  آنـان دسـت  بـه رشـد  کمـک  بـرای 
تجـاری  بانک هـای  طریـق  از  وام  بـه  دسـتیابی  یـا  مولـد  فعالیت هـای  در  کار  نیـز  بـزرگ  حمایتـی 
یـج منابـع ناحیـه ای  مشـکل اسـت. بـا ایـن وجـود، یـک سـازمان غیـر دولتـی هنـدی بـا نـام انجمـن ترو
)SPARC(، 9/5 میلیـون دالر وام تضمینـی از یـک بانـک تجـاری خصوصـی براسـاس پیگیـری ثبـت 
یافـت وام هـای مذکـور جهـت انعقـاد قـرارداد سـاخت  کـرد. در یافـت  خدمـات اجتماعـی جامعـه در
یی در بمبئی برای توسـعه خدمات به فقرا از طریق فدراسـیون زاغه نشـینان، بود )81(. 320 دستشـو

کن هـای Payatas5 بـه صـورت قانونـی ثبـت شـد تـا  کوئیـزن4 فیلیپیـن، انجمـن زبالـه جمـع  در شـهر 
نیازهـای سـیصدهزار زبالـه جمع کـن را کـه در 15 هکتـار زمیـن کـه محـل زندگـی آن هـا در محیـط زباله دفـن 
کنـی بـود را تأمیـن نمایـد. تشـکیل گروههـای سـازماندهی شـده باعـث جمـع آوری پس اندازهـا و دسـتیابی 
قانونـی مالکیـت زمیـن بـرای اعضـاء از طریـق وام بـرای احـداث مسـکن و خریـد زمیـن شـد. تـا اواسـط سـال 
کردنـد و توانسـتند بـا دولـت بـرای تأمیـن و ارایـه  1999، اعضـای انجمن مذکـور 283 هـزار دالر پس انـداز 
کـره بپـردازد )82(.  خدمـات اساسـی و تغییـرات قوانیـن و مقـررات بـرای حمایـت از فقیـران بـه گفتگـو و مذا
درگورآتماال، پنجاه هزار زاغه نشـین، تعاونی هایی تشـکیل دادند و از راه های قانونی صاحب زمین شـدند. 
پرداخـت  کننـد )83(. در پـرو، مؤسسـه اعتبـاری  ایـن افـراد می تواننـد، وام هـای 15 سـاله را بـدون مشـکل باز
یـادی بـه  خـرد میبانکـو6 بـا هفتادهـزار بنـگاه خـرد، یـک برنامـه موفـق وام مسـکن را توسـعه داد کـه شـباهت ز
وام هـای اعتبـاری خـرد در مقایسـه بـا رهـن دارد. ایـن برنامـه بـه فقـرا کمـک می کنـد تـا خانه هـای خـود را بـه 
صورت مرحله ای بازسـازی و تعمیر کنند. این سیسـتم هم بر وام های مناسـب و هم مزیت سیسـتم های 

پرداخـت وام هـا را پیگیـری می کنـد )84(. اطالعاتـی تکیـه دارد. ایـن سیسـتم اطالعاتـی، پیگیـری و باز

1 . Mahila Milan
2 . National Slum Dwellers Federation
3 . Housing and Finance Development Corporation
4 . Quezon
5 . Payatas Scavengers Association
6 . MiBanco
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دسترسی به عدالت و کمک های قانونی
ژه هـای اصـالح قضایـی و قانونـی در حـال بسـتر سـازی بـرای ایجـاد محیطـی  نسـل جدیـدی از پرو
ضابطـه منـد بـرای حکمرانـی پاسـخگو و همچنیـن توانمندسـازی فقـرا از طریـق افزایـش دسترسـی آنـان 
یـن و اجـرای مجموعـه ای از راهبردهـا آغـاز شـده اسـت)جدول 3 ـ 5(. چگونگـی  بـه عدالـت بـا تدو
ژه هـا در عناصـر و ارکان پایـداری بـه صـورت تفصیلـی در ابزارهـا و تمرین هـا 14 بحـث  تلفیـق ایـن پرو

شـده اسـت.

جدول 3 ـ 5 افزایش دسترسی فقرا به عدالت، مثال های طبقه بندی شده بر اساس عناصر اصلی توانمندسازی

ییفراگیری/مشارکتاطالعات ظرفیت سازمانی محلیپاسخگو

ژه شامل: چهار پرو

سازوکارهای تضمین 
دسترسی عمومی به 

اطالعات

ژه اصالحات  پرو
قضایی، پرو

ژه اصالحات  پرو
ر قضایی، اکوادو

کردن  مدرنیزه 
دادگاه عالی، 

ونزوئال

ژه حق مالکیت  پرو
شهری، پرو

و  قواعـد  رعایـت  بـر  مبتنـی  قانونـی  سیسـتم های  ایجـاد  وقانونـی،  قضایـی  اصالحـات  هـدف 
ضوابـط اسـت. قوانیـن و مقرراتـی کـه بـرای مـردم شـناخته شـده هسـتند، بایـد بـه روشـی قابـل اسـتناد و 
سـازوکارهای شـفاف به اجرا در آیند. این ضوابط قانونی باید به صورت عادالنه برای همه شـهروندان 
بـه اجـرا در آینـد و دولـت نیـز بایـد تابـع ایـن ضوابـط قانونـی باشـد. کیفیـت اجـرای هنجاری هـای قانونـی 
نظـرات شـهروندان  و  رسـاندن صـدا  بـر  اثـرات مسـتقیمی  آنهـا،  اجـرای  و روش هـای  هـر جامعـه،  در 
یـادی بـر  کـه اثـرات ز بـه فرایندهـای تصمیم گیـری دارد. چگونـه مؤسسـات دولتـی چنیـن قوانینـی را 
کـه توانایـی کمتـری بـرای دفـاع از خـود دارنـد، را اعمـال  یـژه مـردم فقیـری  زانـه مـردم دارنـد، بو زندگـی رو
می کننـد؟ ایـن پرسـش مهمـی اسـت. ایـن قوانیـن و مقـررات بـر درآمـد افـراد فقیـر و همچنیـن میـزان 
کـودکان نیـز تأثیـر می گذارنـد )85(. تعریـف حقـوق مالکیـت و محتـرم شـمردن  بی سـوادی و فـوت 
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کارآمـد مـردم را  سـود، بـرای اطمینـان یافتـن از اینکـه قوانیـن و مقـررات بتواننـد بـه صـورت منصفانـه  و 
ری اسـت. چنیـن حقوقـی بایـد چتـر حمایتـی  در برابـر سـوء اسـتفاده از قانـون حمایـت کنـد، بسـیار ضـرو
گروه هایـی بگسـتراند تـا بتواننـد بـدون نگرانـی سـرمایه گذاری  خـود را روی صدهـا هـزار نفـر از افـراد و 

کاهـش فقـر نقـش آفریـن باشـند.  کننـد و سـرانجام بتواننـد در رشـد اقتصـادی و 
کیـد صـرف بـر اصالحـات تجـاری  یکـرد بانـک جهانـی بـرای حمایـت از اصالحـات قانونـی از تأ رو
از  گیرتـر  گسـترده تر و فرا بـه سـوی درکـی  بـا توسـعه اقتصـادی و سـرمایه گذاری،  و موضوعـات مرتبـط 
یـژه فقـرا در حـال تحـول اسـت. از ایـن منظـر،  اصالحـات قانونـی از منظـر حقـوق ذی نفعـان مختلـف، بو
اصالحـات صرفـًا یـک چالـش فنـی ماننـد تشـکیل دادگاه هـا، افزایـش تعـداد قضـات و تأمیـن تجهیزات 
کار بـه تغییراتـی بنیـادی در حکمرانـی و هنجار هـای اجتماعـی،  کامپیوتـر نیسـت، بلکـه ایـن  ماننـد 
بـا هـدف تضمیـن عدالـت بـرای همـه نیـاز دارد. همچنیـن بایـد توجـه کـرد کـه قوانیـن و مقـررات بـدون 
باقـی خواهنـد  و فرهنگـی، بی اعتبـار  ارزش هـای اجتماعـی  و بسترسـازی الزم در زمینـه  یـزی  ر پایـه 
مانـد و بـه همیـن دلیـل اجـرا نخواهنـد شـد. ایـن مسـئله بـه دو تغییـر و تحـول مهـم منتهـی شـده اسـت. 
کـره بـه منظـور ایجـاد حـس مسـئولیت بـرای  بـرد و توسـعه فرایندهـای مشـارکتی و مذا اولیـن تغییـر، کار
کـه تحـت تأثیـر آنهـا قـرار  کسـانی  کامـاًل  توسـط  تغییـرات و اطمینـان یافتـن از اینکـه قوانیـن و مقـررات 
کـه در  دارنـد، درک  شـود )86(. تغییـر دوم درک و شـناخت از اهمیـت قوانیـن عرفـی و سـنتی اسـت 
تضـاد و تعـارض بـا مؤسسـات هسـتند، امـا گروه هایـی  از مـردم از ایـن عرف هـا حمایـت می کننـد. البتـه 
گروه هـای محـروم، تبعیـض  آمیـز باشـند. در برخـی از مـوارد قوانیـن عرفـی می تواننـد بـرای زنـان و سـایر 

ژه مـورد حمایـت بانـک جهانـی دارای الزاماتـی بـرای اصالحـات  در حـال حاضـر، بیـش از 480 پـرو
ژه مجـزا بـرای چهـار منطقـه در جهـان پیـش بینـی  قانونـی و قضایـی وجـود دارد. عـالوه بـر ایـن، 35 پـرو
شـده اسـت کـه بایـد چنیـن اصالحاتـی را از طریـق اشـاعه دانـش، ظرفیت سـازی و اصالحـات قانونـی 
کیـد دارد؛ الـف( بهبـود و توسـعه  یـر تا ژه هـای اصالحـات قانونـی و قضایـی بـر مـوارد ز اجـرا  کننـد. پرو
یی، و توسـعه سیسـتم قضایـی  یی بـه شـهروندان عـادی. ب( توسـعه پاسـخگو قضایـی و پاسـخگو
فرهنگـی،  گسـترش دسترسـی های  و  بهبـود  و حقوقـی. د(  قانونـی  آموزش هـای  بهبـود  مسـتقل. ج( 

فیزیکـی و مالـی بـه سیسـتم قضایـی و هــ( توسـعه و آمـوزش.
بایـد از مـد نظـر قـرار دادن مسـائل و مشـکالت افـراد تحـت تاثیـر در فرایندهـای اصالحـات قانونـی  
ژه ها با مشـارکت طیف گسـترده ای از ذی نفعان در سیسـتم قضایی  کرد. بیشـتر پرو اطمینان حاصل 
کار و شـهروندان اجـرا می شـوند. چنیـن  کسـب و  ماننـد قضـات و مقامـات رسـمی دولتـی، بخـش 
روش هایـی بـرای اصـالح بخـش قضایـی در حـال تبدیـل شـدن بـه اقداماتـی اسـتاندارد بـرای هدایـت 

و راهبـری فرایندهـای اصالحـات قضایـی هسـتند.
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ژه هـای اصالحـات قضایـی، ارتباطـات بلنـد مدتـی بـا گروه هـای مدنـی برقرار کرده اند.  اخیـرًا ایـن پرو
یی  پاسـخگو بـه سـوی  ایـن اصالحـات  و  بیشـتر شـده  آنـان  کارکردهـای  و  دلیـل نقش هـا  بـه همیـن 
ونزوئـال اشـاره  کشـور  بـه  ایـن خصـوص می تـوان  کـه در  کـرده اسـت  پیـدا  گرایـش  بیشـتر  و شـفافیت 
کـه در آن بـر توسـعه  کـرد  ر اشـاره  کـوادو کشـور ا کـرد. از نمونه هـای دیگـر از ایـن اصالحـات می تـوان بـه 
کشـور پـرو نیـز می تـوان بـه  ارتباطـات اجتماعـی، توسـعه و آمـوزش شـهروندان توجـه شـده اسـت. در 

کـرد. ژه هـای حقـوق مالکیـت شـهری اشـاره  یابـی در پرو یابـی نهـادی، پایـش و ارز ارز
ژه اصالحـات  کارهـای مختلـف تضمیـن می شـود. پـرو گیـری و مشـارکت فقـرا از طریـق سـاز و  فرا
کارکنـان دادگاه بـه تناسـب  گوآتمـاال در حـال ارایـه آموزش هـای مختلـف بـه قضـات و سـایر  قضایـی 
ژه هایـی در کلمبیـا، گوآتمـاال و پـرو بـه صـورت آزمایشـی بـا  فرهنـگ و زبان هـای محلـی آنـان اسـت. پرو
یق قضـات بـرای بازدیـد و حضـور در دفاعیـات  ارایـه خدمـات دادگاهـی غیـر متمرکـز و همچنیـن تشـو
مختلـف،  در حـال اجـرا اسـت. همچنیـن سـازمان های غیـر دولتـی در حـال ارایـه خدمـات قضایـی 
ر دسـت  ر هسـتند. البتـه هزینه هـای مسـافرت بـرای فقـرا در نواحـی روسـتایی دو کـوادو کـم هزینـه در ا
یـاد باشـد. بـرای کاهـش هزینه هـا و همچنیـن ارایـه سـریع خدمـات  در ایـن کشـور ممکـن اسـت هنـوز ز
اختالفـات  حـل  بـرای  کـره  مذا کارهـای  و  سـاز  از  ر  السـالوادو جملـه  از  کشـورها  از  دادرسـی،  برخـی 
کـه  ره و سـایر خدمـات بـه زنانـی  ر، وکالی عمومـی، خدمـات مشـاو اسـتفاده می کننـد. در السـالوادو

مشـکالت خانوادگـی دارنـد را بـدون مراجعـه بـه دادگاه حـل می نماینـد.
قوانیـن و مقـررات بازتـاب دهنـده فرهنـگ و جامعـه هسـتند. متاسـفانه تبعیض هـای جنسـیتی در 
قوانیـن و مقـررات بسـیاری از کشـورها وجـود دارنـد. بـرای تبییـن ایـن موضـوع، بانـک جهانـی قوانیـن و 
کشـور نپـال بررسـی نمـوده اسـت. ایـن بررسـی ها از وجـود 54 قانـون تبعیـض جنسـیتی  مقـررات را در 
بـر علیـه زنـان  کشـور  بـر علیـه زنـان حکایـت داشـت. از مهمتریـن ایـن قوانیـن تبعیـض آمیـز در ایـن 
می تـوان بـه قانـون ممنوعیـت انتقـال حـق شـهروندی از مـادر بـه کـودک، عـدم ارث بـری دختـران متاهـل 

کـرد )87(. از والدیـن و پذیـرش در نهادهـای آموزشـی بـا اجـازه شـوهر اشـاره 
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یادداشت های پایانی

1. World Bank 2001f.
2. Narayan and Shah 2000a.
ژه اوگانـدا PETS بـه صـورت تفصیلی تـر در ایـن فصـل در مـورد بهبـود و توسـعه حکمرانـی ملـی  3ـ پـرو

تشـریح شـد و چهـار محـور PETS در ابزارهـا و تمرین هـای 18 توضیـح داده می  شـوند.
4. Reinikka and Svensson 2002.
5. Internal memo prepared by Carmen Niethammer, 2001. See also 
http:// www.developmentmarketplace.org/
6. Angrist and others 2001; King, Orazem, and Wohlgemuth 1998; King 
and others
1997; Patrinos and Ariasingam 1997.
7. Estache, Foster, and Wodon 2001; Ryan and Sara n.d.
کـرد و انتظـار  یـب  ژه هـای CDD را بـرای سـال مالـی 2001 تصو 8ـ بانـک جهانـی 1/4 میلیـارد دالر از پرو
ژه هـا اعتبـارات را بـه صـورت  می رفـت کـه ایـن رقـم در سـال مالـی 2002 بـه 2 میلیـارد دالر برسـد. ایـن پرو
مسـتقیم بـه سـوی جوامـع محلـی هدایـت می کننـد یـا از طریـق دولت هـای محلـی، سـازمان های غیـر 
کار توسـط دولـت مرکـزی  کار را انجـام می دهنـد. همچنیـن ایـن  کوچـک ایـن  دولتـی و شـرکت های 
کـه اختیـارات بـه  گروه هـای مدنـی  ایـن منابـع بـه سـوی جوامـع محلـی هدایـت می شـوند یـا از طریـق 
مدیریـت  منابـع  ایـن  کننـد،  تصمیم گیـری  سـرمایه گذاری  مـورد  در  می تواننـد  و  می شـود  داده  آنهـا 
گروه هـای جامعـه و  می شـوند. همـه مدل هـای نهـادی تـالش می کننـد تـا بهتریـن هـم افزایـی را بیـن 

یگـران توسـعه دهنـد. سـایر باز
9. Kessides 1997; Venkataraman and Falconer 1998.
10ـ بـه ابزارهـا و تمرین هـای 13 در خصـوص سـازمان های فقـرا مراجعـه نماییـد. بـرای اطالعـات بیشـتر 
ژه اصـالح و آبیـاری آلبانـی، بـه پایـگاه اطالعاتـی شـبکه بین المللـی مدیریـت مشـارکتی  در مـورد پـرو

آبیـاری مراجعـه نماییـد.
11. World Bank 2001b.
ژه صنـدوق اجتماعـی در 58 کشـور بـا سـرمایه گذاری  12 ـ تـا مـاه می سـال 2001، بانـک جهانـی 98 پـرو
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ژه  پـرو از  درصـد   98 حـدود  اجـرای  کـه  داد  نشـان  بررسـی ها  کـرد.  اجـرا  دالر  میلیـارد   3/5 حـدود 
رضایت بخـش بـوده اسـت کـه ایـن رقـم بیـش از متوسـط بانـک بـوده اسـت. 32 درصـد از صندوق هـای 
ژه هـا  اجتماعـی بـرای ظرفیت سـازی های اجتماعـی بـا اهـداف مختلـف تشـکیل شـد. 18 درصـد پرو
گـذاری  ژه هـا بـرای ارتقـای سـرمایه های اجتماعـی هـدف  بـرای توانمندسـازی جامعـه، و 5 درصـد پرو
ژه هـا را مدیریـت می کننـد، لـذا  یـر پرو کـه جوامـع خـرد فقـط ز کـه از آنجایـی  گـزارش نشـان داد  شـد. 
کننـدگان سـرمایه های اجتماعـی عمـل  بـران بـه جـای تولیـد  کار صندوق هـای اجتماعـی بـه عنـوان 

می کننـد.
براسـاس   Panchayat در  متمرکـز  غیـر  حکمرانـی  نهادهـای  خصـوص  در  کالن   مطالعـه  یـک  13ـ 
مصاحبـه بـا دو هـزار روسـتایی در راجسـتان و مادیاپـرادش هنـد انجـام شـد. ایـن مطالعـه نشـان داد 
کـه بیشـتر روستانشـینان )65 درصـد( در جلسـات شـورای روسـتایی در سـال اول شـرکت نمی کننـد 
یـه و  و بـه نـدرت 7 درصـد بـه صـورت منظـم در جلسـات حضـور پیـدا می کننـد. عـالوه بـر ایـن، تجز
بـرای  را  کمتریـن ارزش و جایـگاه  gram panchayat )شـورای روسـتایی(  کـه  تحلیل هـا نشـان داد 
یـرا روستانشـینان احسـاس می کردنـد کـه نظـرات آنـان تأثیـری در  فعالیت هـای توسـعه داشـته اسـت، ز
سیاسـت گذاری هـا و تصمیـم گیری هـا نـدارد و شـفافیت در آنهـا کـم و فسـاد نیـز مشـهود بـوده اسـت. 
کـه اشـاعه اطالعـات بـه صـورت  گرفـت  بـا اسـتفاده از تحلیل هـای اقتصـادی،  ایـن مطالعـه نتیجـه 

)2001 ،Sjoblom و Krishna , Alsop( .کاتالـوگ باعـث افزایـش 5 درصـدی مشـارکت می شـود
+ بـرای اطالعـات بیشـتر در مـورد تجربه هـای تمرکـز زدایـی در بولیـوی، فیلیپیـن و اوگانـدا بـه Kahkonen, Azfar و 

Faguet ،2001 ،Meagher، 2000 و بانـک جهانـی، 2000 مراجعـه نماییـد.

کمـی بـر  کـه قانـون عمومـی مشـارکت اثـرات  کشـور بولیـوی نشـان داد  14. بررسـی 38 شـهرداری در 
روسـتایی  اتحادیه هـای  و  محلـی  سـازمان های  مخالـف  آنـان  یـرا  ز اسـت،  داشـته  سیاسـی  احـزاب 
بودنـد و حضـور گسـترده ای در کشـور داشـتند. بنابرایـن در جاهایـی کـه سـازمان های محلـی ضعیـف 
باشـند، در نتیجـه امـکان شـکل گیـری و توانمنـدی آنـان بـدون حمایـت دولت هـا و اصالحـات نهـادی 

.)2000 Faguet( امـکان پذیـر نمـی باشـد
15. See http://www.ayudaurbana.com and http://www.cristal.gov.ar
16. Paul 2002; Paul and Sekhar 2000.
17. For additional information about Swabhimana, see http://www.
savebangalore.org/
and http://www.pacindia.org/
18. Citywide strategies for poverty reduction are being undertaken in 
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approximately
80 cities around the world, including Cali, Colombia; Kampala, 
Uganda; Haiphong,
Vietnam; and Johannesburg, South Africa.
19. World Bank 2001d.
20. Ocampo 2001.
21. de Asis 2000.
22. Ocampo 2001.
23. Chattopadhyay and Duflo 2001; Jain 1996; Vyasulu and Vyasulu 
1999.
24. Ternopil Urban Development Agency 2000.
25. ICPS 1999.
26. For evidence from Bolivia see Faguet 2000; Grootaert and 
Narayan 2001; for evidence
from India see Alsop, Krishna, and Sjoblom 2001; Jain 1996; Vyasulu 
and Vyasulu
1999.
27. Abdi 2001; the Hindu 2001.
28 ـ سـی و یـک شـهرداری در یـک بررسـی در بولیـوی دارای تعـداد غیـر عـادی 92 شـهردار در یـک 
ره 3/5 سـاله از سـال 1996 تـا 2000 بودنـد. بیـش از سـه چهـارم از شـهرداری ها هـر سـال دارای یـک  دو

ره چهـار سـاله بودنـد. شـهردار جدیـد بـرای یـک دو
کیـد  29ـ چندیـن بررسـی از فرایندهـای مشـارکتی هـم بـر ضعـف و هـم بـر نقـاط قـوت ایـن روش هـا تأ
بـرای  ینـی را فـراروی مشـارکت شـهروندان  PRSP فرصت هـای نو کـه  داشـتند. همـه موافقـت دارنـد 
یت هـا و تاثیـر بـر راهبردهـای فقـر دارد. بیشـتر بررسـی ها بـر نهادینـه کـردن و تعمیـق بخشـیدن  تعییـن اولو

کیـد داشـتند. بـر فرایندهـای مشـارکتی تأ
30. See http://www.cristal.gov.ar
31. See http://www.femmesdumaroc.ma/plan.asp
32. de Silva 2001.
ردها شـامل مـازاد بودجـه در سـال 1999 بیـش از 1/1 میلیـارد پونـد ایرلنـد در مقایسـه بـا  33ـ دسـتاو
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دولـت  بـرای  را  امـکان  ایـن  پدیـده  ایـن  در سـال 1986 می باشـد.  پونـد  میلیـارد  بودجـه 1/4  کسـری 
کـرد تـا هزینه هـای سـالمت را تـا حـدود 150 درصـد، آمـوزش 84 درصـد، و رفـاه را 70 درصـد از  فراهـم 
سـال 1987، افزایـش دهـد. ایـن در حالـی اسـت کـه نـرخ بیـکاری از 17/5 درصـد بـه کمتـر از 5 درصـد 
کالن اجتماعـی و تفاهـم نامه هـای دسـتمزد بـه  کاهـش یافـت. سیاسـت های  ره  کاهـش طـی ایـن دو

کـرد. کمـک  حفـظ همبسـتگی و پایـداری اجتماعـی 
کارت امتیـاز شـهروندی بـرای  کـه دربـاره روش   ،Millennial 34ـ در هنـد، بررسـی خدمـات عمومـی
یـک نمونـه از حـدود سـی و شـش هـزار خانـوار در بیـن 24 ایالـت هنـد انجـام شـد، باعـث طـرح مباحـث 
پنـج خدمـات  بـرای عملکـرد  را  بنـدی شـهروندان  رتبـه  یـاد شـده  بررسـی  گسـترده در رسـانه ها شـد. 
از  مراقبـت  و  آمـوزش  بهداشـت،  و  فقـرا شـامل آب شـرب، سـالمت  بـا  ارتبـاط  در  اساسـی  عمومـی 
یـان، بانـک  یـع عمومـی و حمـل و نقـل جـاده ای را ارایـه کـرد )paul، 2002(. در گو کـودکان، سیسـتم توز
جهانـی در حـال حمایـت از تالش هایـی اسـت کـه توسـط دولـت بـرای توانمندسـازی، پایـش و ارتقـای 
یـک  بـه همیـن علـت  دارنـد.  یابـی مسـئولیت  ارز زمینه هـای  در  کـه  اسـت  نهادهایـی  ظرفیت هـای 
یابـی بـرای مشـارکت جوامـع فقیـر بـه صـورت  برنامـه پایـش مشـارکتی اجتمـاع محـور و یـک سیسـتم ارز

گرفتـه شـده اسـت. مسـتقیم در پایـش PRSP در نظـر 
35. Reinikka 2001.
36. WIEGO 2000a,b.
37. Cisneros 1997.
38. Hallberg 1999.
39. IFC 2001b. IFC data are from 1998.
کوچـک و متوسـط  گـروه سـرمایه گذاری بانـک جهانـی در زمینـه بنگاه هـای  40ـ میـزان سـرمایه گذاری 
 ،IFC  ،( بیـن سـال های 1997 و 2001 بـه 8/31 میلیـارد دالر رسـید )بانـک جهانـی 70 درصـدSMEs(
ایـن  از  درصـد   50 درصـد(.   5  1)MJGA( جانبـه  چنـد  سـرمایه گذاری  تضمیـن  آژانـس  و  درصـد   25
کوچـک، 31 درصـد بـه بنگاه هـای متوسـط و 19 درصـد نیـز بـه بنگاه هـای  حمایت هـا بـه بنگاه هـای 
کـرد. هیـچ سـرمایه گذاری از سـوی IFC بـرای بنگاه هـای خـرده پـا در نظـر  خـرده پـا اختصـاص پیـدا 
گرفتـه نشـد. بیشـتر کمک هـا بـه صـورت مسـتقیم بـرای کمـک بـه بنگاه هـا از طریـق بازارهـای مالـی بـه 
کمـک از طریـق قوانیـن و سیاسـت ها بـه طـور اخـص انجـام شـد. در سـال مالـی 2001، 7  طـور عـام و 
کوچـک و متوسـط )MFIs( انجـام شـد.  گـروه بانـک جهانـی در بنگاه هـای  درصـد از سـرمایه گذاری 
40 درصـد یـا حـدود 1/82 میلیـارد دالر از سـهم IFC بـه صـورت مسـتقیم یـا از طریـق بازارهـای مالـی، 

1 . Multilateral Investment Guarantee Agency
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 SME تیـن و آفریقـا سـرمایه گذاری شـد. سـهم جـاری پـا و آسـیای مرکـزی آمریـکای ال یـژه در منطقـه ارو بو
آفریقـا و شـرق آسـیا در  کارائیـب،  تیـن و  آمریـکای ال از 5/96 میلیـارد دالر عمدتـًا در  بانـک جهانـی 
کـه  گسـترش  یابـد  کار باعـث شـد تـا سـرمایه گذاری ها در بیـن بخش هـا  گرفتـه شـده اسـت. ایـن  نظـر 
رزی، بخـش مالـی )15 درصـد( و حمایـت اجتماعـی  کشـاو بیشـترین سـهم )41 درصـد( مربـوط بـه 
انـرژی، حمـل و نقـل و توسـعه  آمـوزش،  یسـت،  کمتـری در محیـط ز )11 درصـد( می باشـد. درصـد 

.)2001 ،Raissian و Webster، Kochar( گرفتـه می شـود شـهرداری در نظـر 
41. Some country studies, such as the one by Kapoor, Mugwara, and 
Chidavaenzi
(1997) on Zimbabwe and the IFC’s work on country mapping (2000b), 
touch on the
issue of assessing investment climate and constraints of SMEs.
42. World Bank 2002c.
43. Richardson, Ramirez, and Haq 2000.
44. Bayes, von Braun, and Akhter 1999; Narayan and Shah 2000a. Also 
see the Grameen
Phone website at http://www.grameenphone.com/village.htm
45. See the Information Network for Indigenous Organizations website 
at http://
www.laneta.apc.org/rci/
46. See the Guatemala MicroNet Project website at http://www.
worldbank.org/pics/
pid/gt55084.txt
47. See the following websites: Naushad Trading Company (http://
www.ntclimited.com/);
African Crafts (http://www.africancrafts.com/); Novica (http://www.
novica.com/); Eziba

(http://www.eziba.com/); PeopLink (http://www.PeopLink.org/).
48. World Bank 2002a.
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49. Bhatnagar 2000b.
50. de Soto 2000, 2001.
51. Bell, Peters, and Ndiweni 1995; Carlton and Hancock 2000; Kapoor, 
Mugwara,
and Chidavaenzi 1997.
52. WIEGO 2000a,b.
53. WIEGO 2000a,b.
54. Tesoro 2000.
55. Panaritis 2001; World Bank 1998.
56. Bhatnager 2000a.
57. See Estache, Foster, and Wodon 2001. Also see the World Bank’s 
Smart Business
Smart Development website at http://www.worldbank.org/business
58. Ceglie and Dini 1999.
59. Ceglie and Dini 1999.
60. IFC 2000a. See also http://www.mpdf.org
61. Clara, Russo, and Gulati 2000.
62ـ اجـالس اعتبـارات خـرد، سـال 2000 بانکـداری زنـان جهـان،  1995. اجـالس اعتبـارات خـرد  و 
کننده هـا، مؤسسـات مالـی بین المللـی و سـازمان های  کمـک  کالن، حامیـان، مؤسسـات آموزشـی، 
سـال  تـا  جهـان  خانواده هـای  فقیرتریـن  میلیـون   100 وضعیـت  بـه  رسـیدگی  هـدف   بـا  را  دولتـی  غیـر 

رد. آو گردهـم  هـدف 2005، 
63ـ تحلیل هـای اخیـر از موفقیـت مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد کـه توسـط نهادهـای بین المللـی مـورد 
گرفته انـد، حکایـت دارد. ایـن حمایت هـا بـر سـه رکـن ظرفیت سـازی مؤسسـات تامیـن  حمایـت قـرار 
کیـد می نماینـد، دو  مالـی خـرد )MFIs(، ارتبـاط بـا ابزارهـای رسـمی و توسـعه اصالحـات سیاسـی تأ

کیـد می نمایـد. ری و تأمیـن مالـی براسـاس نیازهـای مشـتریان فقیـر تأ رکـن دیگـر بیشـتر بـر نـوآو

64. Ledgerwood 1999.
65. IDB 1998; Schreiner 2000. Good financial management systems are 
a prerequisite
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for credit scoring systems and other such innovations.
66. Nelson 1999.
67. Microfinance Gateway 1999.
68. Nelson 1999.
69. Paulson and McAndrews 1998.
70. Paulson and McAndrews 1998.
71. Mukherjee 1997; Patten, Rosengard, and Johnson 2001.
72. Baydas, Graham, and Valenzuela 1997; Christen 2000.
73. Glosser 1994; Otero and Rhyne 1994.
74. IFC 2001a.
75. IFC 2000c.
76. Lucas 2001; Vogel, Gomez, and Fitzgerald 1999.
77. IDB 1998.
78. McCord, Isern, and Hashemi 2001.
79. Ahmed 2001.
80. CGAP 2001.
81. Balaram 2001a,b.
82. Microenterprise Best Practices 2000.
83. Kessides 1997.
84. Malhotra, Brown, and Garcia forthcoming.
85. Dollar 2000; Hellman and others 2000; Kaufmann, Kraay, and 
Zoido-Lobat6n 1999.
ره و گفتگـو بـا ذی نفعـان مختلـف متشـکل از 1000  ژه اصالحـات قضایـی گوآتمـاال بـا مشـاو 86ـ در پـرو
فـرد و سـازمان از جملـه قضـات، دانشـکده های حقـوق، بخـش خصوصـی و گروه هـای جامعـه مدنـی 
کـه در آن صـدا و اظهـار نظـر 200 قاضـی، وکیـل،  انجـام شـد. همچنیـن، اخیـرًا مطالعـه ای انجـام شـد 
پـای شـرقی و آسـیای  کشـور ارو کمک هـای توسـعه از 5  زنامه نـگار و مسـئولین  قانون گـذار، تجـار، رو
گاهـی بـرای اصالحـات و  گـزارش مبنایـی بـرای اصالحـات و ارتقـای آ ری شـد. ایـن  مرکـزی جمـع آو

.)2000 ،Dierrich( قضایـی ارایـه می دهـد
87. Ofosu-Amaah 2001.
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درس های آموخته

  نهادهـای رسـمی و غیـر رسـمی هـر جامعـه ای پیشـینه، فرهنـگ، سیاسـت و جغرافیـا آن جامعـه 
فعالیت هـای  و  حکمرانـی  در  مشـارکت  بـرای  فقـرا  توانمندسـازی  روش هـای  می دهنـد.  بازتـاب  را 
بـازار و سـرمایه گذاری در دارایی هـا، مسـائل و موضوعاتـی تخصصـی هسـتند. بایـد مطالـب بیشـتری 
در  نظام منـد  صـورت  بـه  بایـد  را  آموزه هـا  ایـن  و  گرفـت  یـاد  سیاسـت ها  و  ژه هـا  پرو در  ری هـا  نوآو از 

کـرد. کاهـش فقـر ادغـام  راهبردهـای 
آشـکار  صـورت  ایـن  در  می شـود،  نـگاه  توانمندسـازی  یچه هـای  در از  فقـر  کاهـش  بـه  کـه  زمانـی 
کـه عـالوه بـر سیاسـت ها و سـازوکارهای خـاص، چگونگـی توسـعه و موضوعـات فراینـدی  می شـود 
نیـز از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار هسـتند. در پیرابنـد 4-1، دربـاره 10 آمـوزه، از جملـه فراینـد یادگیـری 
کـه یـک روش توانمندسـازی در هـر حـوزه ای  کـه در حوزه هـای مختلـف ، اشـاره شـده اسـت. زمانـی 

گیرنـد. توسـعه داده می شـود، ایـن مـوارد بایـد مـورد توجـه قـرار 
کارهـای تحلیلـی برمی آیـد، پیشـرفت و توسـعه بـرای  ژه هـا و   روی هـم رفتـه، آنچـه از تحلیـل  پرو
گـرو آموزش هـای پایـه و  کاالهـای عمومـی محلـی1، در  ایجـاد مشـارکت بـا فقـرا بـرای تولیـد مشـارکتی 
ژه هـای بخشـی و  ژه هـا از ایـن نـوع- هـم پرو مدیریـت منابـع طبیعـی اسـت. بـا ایـن وجـود، بسـیاری از پرو
هـم چنـد بخشـی و فرابخشـی- بایـد بـه صـورت نظام مندتـری در اشـاعه اطالعـات، مسـئولیت پذیری 
یـی و چیـره شـدن بـا خطـرات  یارو و ظرفیـت سـازمانی محلـی سـرمایه گذاری کننـد: ایـن مسـئله بـرای رو
کنـون  انحصـار توسـط افـراد ذی نفـوذ و دسـتیابی بـه پایـداری بلنـد مـدت بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. تا
سـازمانی  ظرفیت هـای  و  توانمندسـازی  میـزان  تغییـرات  نظام منـد  صـورت  بـه  معـدودی  ژهـای  پرو

کرده انـد. محلـی را رصـد 
و  ژه هـا  پرو در  عرضـه  طـرف  حکمرانـی  یـت  تقو بـر  بایـد  توجهـات  بیشـترین  دلیـل  همیـن  بـه     
کـه قواعـد رسـمی  سیاسـت های مرتبـط بـا بهبـود حکمرانـی ملـی معطـوف شـود. حتـی در جاهایـی 
کرده انـد و سـایر شـهروندان در تصمیمـات در خصـوص تخصیـص  بـرای توانمندسـازی فقـرا تغییـر 
منابـع محلـی مشـارکت می کننـد، فقـدان اطالعـات و ضعـف سـازمان های فقـرا و جامعـه مدنـی، مانـع 
بـرد مؤثـر قوانیـن و مقـررات جدیـد و سـاز و کارهـای مسـئولیت پذیری می شـود. تجربـه نشـان داده  از کار
کاهـش فقـر بـر سیسـتم های  گذشـته، راهبردهـای بهبـود حکمرانـی و  کـه در خـالل سـالهای  اسـت 
رسـمی بنـا نهـاده شـده بودنـد و ارتبـاط کمتـری بـا سـطوح مختلـف جامعـه داشـته اند. بنابرایـن، چالـش  
یـت ظرفیت هـای  کیـد بـر تقو اصلـی، پیونـد دادن و برقـراری ارتبـاط تغییـرات بـا قوانیـن و مقـررات بـا تأ
یـژه فقـرا بـرای پایـش حکمرانـی و مسـئولیت پذیر و پاسـخگو نگـه داشـتن دولت هاسـت. شـهروندان، بو

1 . Co-production of  Local Public Goods
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کشــوری باشــند. ایــن  احتــرام، اعتمــاد و روابــط اجتماعــی و سیاســت های توســعه، علــوم دقیقــی نیســتند. بهتریــن ایده هــای فنــی بایــد قابــل انتقــال و قابــل دفــاع در هــر 
ــد. بــدون ســرمایه گذاری در فرایندهــای مشــارکتی، تفاهم هــا و توافقــات بســیار شــکننده  ــرای ایجــاد تفاهــم و اعتمــاد نیــاز دارن ــاری ب ــع و بردب ــه زمــان، مهــارت ، مناب ایده هــا ب

گذشــته بــا یکدیگــر در تعــارض بوده انــد، فرصت اندکــی بــرای ایجــاد اعتمــاد و اطمینــان بــا یکدیگــر خواهنــد داشــت. کــه از  کلیــدی  یگــران  یــرا باز باقــی می ماننــد، ز
شکست تفاهم نامه ها به معنای مداخله در فرایندهای اصالحات و فرصت دادن به فرصت طلبان سیاسی است.

ر یکدیگــر بــرای تصمیم گیــری  گروه هــای ذینفــع مختلــف بــه دو کــه در آن  فرایندهــای مشــارکتی و مدیریــت تعارضــات بــا یکدیگــر: عمومــا اجــرای فرایندهــای مشــارکتی 
کاری مشــکل اســت. بــه همیــن دلیــل، فرایندهــای مشــارکتی بایــد بــه صــورت شــفاف، قواعــد مشــارکت  رنــد،  گــرد می آو یت هــا، تغییــر قوانیــن و تخصیــص منابــع  دربــاره اولو

ــد. ــه خوبــی  توصیــف نمای ــد را ب کــه همــه از آن شــناخت دارن کارهــای حــل و فصــل تعارضــات و نارضایتی هایــی  و همچنیــن ضوابــط و ســازو 
کشــور و در ســطح دولــت  ری هــای منســجم هــم در  کالنــی بــه نوآو کشــور اتفــاق می افتــد: تقریبــًا هــر تغییــر و تحــول  کمپین هــا و ائتال ف هــا در  	تغییــر و تحــول در نتیجــه 
ــاد  ــا ایج ــا و بخش ه گروه ه ــن  ــی در بی ــالف و همگرای ــه ائت ک ــد  ــاق می افت ــی اتف ــی، در زمان ــات سیاس ــرای اصالح ــت ب ــا و حمای ری ه ــاز دارد. نوآو ــت نی ــارج از دول ــم در خ و ه
یــران، شــهرداران و جوامــع بــه نحــو بهتــری  ز ری هــا از طریــق یادگیــری از همتایــان و مبادلــه  افقــی تجربیــات، ماننــد مبادلــه آمنوزه هــا و تجربه  هــا بیــن و شــده باشــد. نوآو

ــد. ــاء می کنن ــف ایف ــای مختل ــن مرزه ــات در بی ــاعه اطالع ــد و اش ــن فراین ــی در ای ــش مهم ــز نق ــه نی ــارج از مجموع ــراد خ ــه اف ــود. البت ــه می ش نهادین
کــه ارتبــاط بیــن چهــار  کاهــش فقــر در زمانــی اتفــاق می افتــد  کالن بــرای اثــر بخشــی  کلیــدی بــه دور یکدیگــر بســیار حیاتــی اســت: تغییــرات  	گــرد آوردن بازیگــران 
یگــران مختلــف  ــد باز کــه بتوان یــزی سیاســی و نهــادی  ــه همیــن دلیــل، برنامه ر کلیــدی شــامل دولــت، بخــش خصوصــی، جامعــه مدنــی و فقــر ابرقــرار شــده  باشــد. ب یگــر  باز
یگــران دارای توانایی هــا و  کــدام از ایــن باز ــز اهمیــت اســت. هــر  کننــد، بســیار حائ کار  ــا یکدیگــر  گــوش فــرا دهنــد و ب ــه نظــرات یکدیگــر  ــا بتواننــد ب کنــد ت را در یــک جــا جمــع 

کــه می تواننــد مکمــل توانایی هــای دیگــران باشــند. قابلیت هایــی هســتند 
گیــری و مشــارکت، مســئولیت پذیری و ســرمایه گذاری  ــه اطالعــات قابــل درک، فرا ــه موقــع ب 	چهــار عنصــر توانمندســازی بــه صــورت هم افــزا عمــل می کننــد: دسترســی ب
یــادی در زمینــه  کننــد. هــر چنــد در چنــد ســال اخیــر، پیشــرفت های ز کاهــش فقــر را بهتــر  ردهای  یــت می کننــد تــا دســتاو در ظرفیــت ســازمانی محلــی یکدیگــر را تقو
یی روبــه پاییــن1 و ظرفیت هــای ســازمانی  کارهــای پاســخگو مشــارکت حاصــل شــده اســت، امــا ســه اصــل دیگــرـ یعنــی ســرمایه گذاری بــرای دســتیابی بــه اطالعــات، ســاز و 
کارهــا و سیاســت ها در ایــن حوزه هــا بایــد در طــول زمــان و از طریــق یادگیــری تبییــن و تعریــف  یــادی برخــوردار هســتند. بــه همیــن دلیــل  محلــی ـ نیــز از اهمیــت بســیار ز

شــود. 
	شــکل های مســتقیم و متمرکــز مشــارکت همــواره مناســب نیســت: شــفاف بــودن هــدف، و ارزش  و اهمیــت فرایندهــای مشــارکتی بــرای مشــارکت بیشــتر افــراد فقیــر بســیار 
یت هــا و منابــع  یــاد باشــد. بــه همیــن دلیــل در برخــی مــوارد داشــتن اطالعــات در خصــوص فقــرا و اولو یــرا هزینه هــای مشــارکت بــرای آنــان می توانــد ز حائــز اهمیــت اســت، ز
کــه آنــان مصــرف می کننــد یــا فرســتادن  بــاره منابــع آبــی  ری اســت. ایــن اطالعــات می توانــد در آنــان و همچنیــن محدودیت هــای آنــان بــه منظــور تصمیم گیری هــا ضــرو
کــه بــا نیازهــای زنــان و مــردان فقیــر در حوزه هــای خــاص و  بچه هــا بــه مدرســه باشــد. در مرحلــه بعــد ایــن اطالعــات می توانــد بــرای طراحــی سیاســت ها و برنامه هایــی 

گیــرد. ــا نیازهــای آنــان، همخوانــی دارد، مــورد اســتفاده قــرار  منطبــق ب
کــردن بــه جهــان از نــگاه زنــان و مــردان فقیــر و ســپس بررســی و مطالعــه بــرای بهتریــن و ســازگارترین  کــم بــر زندگــی فقــرا نقطــه آغــاز اســت: نــگاه  	واقعیت هــای حا
کار بایــد بــا نگــرش "یادگیــری از طریــق اجــرا "2 بــه  سیاســت ها در حوزه هــای اجتماعــی، سیاســی،  اقتصــادی و نهــادی از بســیاری از اشــتباهات جلوگیــری می کنــد. ایــن 

ــد. اجــرا در آی
یــژه ظرفیــت فقــرا بــرای تصمیم گیری هــای عقالنــی و مدیریــت مؤثــر توســعه  کمتــر بــرآورد می شــود: ظرفیــت ســازمانی، بو 	ظرفیت هــای ســازمانی بــه صــورت نظام منــد 
کارآمدتــر و بهتــری منابــع را در مقایســه بــا   فقــرا بــه صــورت 

ً
رد می شــود. بــا توجــه بــه فرصت هــا و قابلیت هــای آنــان، معمــوال کمتــر از ظرفیت هــای آن بــرآو منابــع، معمــوالً  

کار، آنــان ممکــن اســت بــه منابــع بــرای ارتقــاء تخصصی هــای فنــی در برخــی حوزه هــا نیــاز داشــته باشــند. همچنیــن،  ســایر نهادهــا، مدیریــت می کننــد. امــا بــرای ایــن 
ــدم  ــوال ع ــل، معم ــن دلی ــه همی ــود. ب ــالم می ش ــی اع ــای محل ــان دولت ه کارکن ــی و  ــی محل ــات پژوهش ــات مؤسس ــرا در مطالع ــای فق ــری از ظرفیت ه کمت ــای  رده ــا برآو عموم

ــد. ــرح می کنن ــع مط ــود مناب ــا نب ــا ی ــدان انگیزه ه ــای فق ــه ج ــع، را ب ــت مناب ــرای مدیری ــتگی ب شایس
	ســازمان های مبتنــی بــر عضویــت فقــرا3 تحــت الشــعاع قــرار می گیرنــد: در بســیاری از بخش هــای جهــان، زنــان و مــردان فقیــر فراتــر از جامعــه بــه صــورت شــبکه های 
و  زاغه نشــینان  شــبکه  رزان،  کشــاو انجمن هــای  کننــدگان،  تولیــد  انجمن هــای  شــامل  شــبکه هایی  چنیــن  شــده اند.  ســازماندهی  ملــی،  ســطح  در  حضــور  بــا  فدراتیــو 
یگــران اصلــی هســتند  ــاق بازرگانــی، باز کار و ات کســب و  اتحادیه هــای تجــاری هســتند. ایــن ســازمان ها و همچنیــن ســایر ســازمان های مدنــی، ماننــد مؤسســات مدیریــت 

کــه مناســب تشــخیص داده شــود،  نقــش داشــته باشــند. ژه هــا در هــر جایــی  کــرات سیاســت گذاری و اجــرای پرو گفتگوهــا و مذا کــه بایــد در 
کالن  کاهــش فقــر می تواننــد بــه تغییــرات در مقیــاس  کالن منتهــی شــود: چالش هــا و سیاســت های  	تغییــر و تحــول در قوانیــن و فرایندهــای نهــادی می توانــد بــه تغییــرات 
یکردهــای  منتهــی شــوند. ایــن مســئله بــه معنــای تکــرار تجربه هــای موفــق اســت. ایــن موضــوع بــه نــو بــه خــود نیــز مســتلزم تغییــر سیاســت های توانمندســازی و تغییــر رو
کافــی نیســت. اجــرای  کــه تحــت تأثیــر موفقیت هــا، شکســت ها، و تجربــه فقــرا و واقعیت هــای نهــادی قــرار دارد. البتــه صرفــا تغییــر قوانیــن و مقــررات  قانونــی اســت 
یــد، تحــول و تغییــر در ارزش هــا و  قوانیــن و مقــررات جدیــد بــه آمــوزش ذی نفعــان در همــه ســطوح از جملــه مقامــات دولتــی، آمــوزش قوانیــن و مقــررات جدیــد،  نحــوه خر
بینــی قوانیــن و مقــررات و یادگیــری  یابــی، باز یی عمومــی، پایــش، ارز ــرای اجــرا و مدیریــت فرایندهــای تغییــر، تضمیــن  پاســخگو رفتارهــا، حمایــت از ظرفیت هــای نهــادی ب

گذشــته نیــاز دارد. از تجربه هــای 
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حمایـت بودجـه ای از وام هـا می توانـد بـه دسترسـی بـه اطالعـات از طریـق پاسـخگویی بـه شـهروندان بـرای بهبـود 
اقدامات حامی فقرا1 از سـوی دولت ها منتهی شـود. این تغییرات در مراحل اولیه انجام می شـود و به همین دلیل،  
کارکردهـا بـرای سـازمان های اجتماعـی در بیشـتر حوزه هـا، نقش هـای جدیـدی قلمـداد می شـود.  ایـن نقش هـا و 
بـرای اثـر بخشـی ایـن فرآینـد، بازخوردهـای شـهروندان بایـد بـا تخصیـص منابـع یـا بازنگـری در تصمیمـات رابطـه 
داشـته باشـند. بـه همیـن دلیـل،  سـرمایه گذاری در ظرفیت هـای انـواع سـازمان های اجتماعـی از جملـه مؤسسـات 
پژوهشـی، سـازمان های غیـر دولتـی مرتبـط بـا مـردم و سـازمان های فقـرا بـرای توانمندسـازی آنـان بـه منظـور اجـرای 
مؤثر نقش های جدید، بسـیار ضروری اسـت. توجه به شـاخص های دسـتاورد و پایش عملکرد برای بهبود توسـعه 
کار مسـتلزم تغییـر و دگرگونـی  اثـر بخـش، فرصت هـای مهمـی را بـرای مشـارکت شـهروندان فراهـم می کنـد. ایـن 
کـه فقـرا و سـایر شـهروندان را  یـداد مقطعـی، بـه سـازوکارهای نهـادی اسـت  نگـرش از مشـارکت بـه عنـوان یـک رو
کاهـش  گـزارش راهبـرد  درگیـر سیاسـت گذاری، پیگیـری و نظـارت بـر هزینه هـا، پایـش و ارایـه خدمـات اساسـی در 

فقـر )PRSP(2 در کشـورهای بـا درآمـد متوسـط نمایـد.
گسـترده تر شـدن اسـت، رشـد اقتصـادی بـا تـالش  و فعالیـت مولـد  کـه فقـر در حـال  در مناطقـی 
رزی و بخـش غیـر رسـمی فعـال هسـتند، تسـریع  میلیونهـا نفـر از  افـراد فقیـر کـه عمدتـًا در بخـش کشـاو
برقـراری  بـه  از نظـر اقتصـادی می تـوان  توانمندسـازی فقـرا  بـرای  اقدامـات  از مهمتریـن  خواهـد شـد. 
کننـدگان  ارایـه  بـرای  مبادلـه   هزینه هـای  کاهـش  بازارهـا،  خصـوص  در  اطالعـات  بـه  آنـان  پیونـد 
ر مجـوز و سـرمایه گذاری  یـه صـدو ری اطالعـات، ساده سـازی ثبـت و رو بـرد فنـاو خدمـات از طریـق کار
و شـفاف سـازی  کـرد. درک  اشـاره  فقیـر، شـبکه ها و خوشـه ها  مـردم  کار  و  کسـب  در سـازمان های 
کاهـش  کوچـک و متوسـط، محـور اصلـی راهبردهـای  فضـای سـرمایه گذاری بـرای بنگاه هـای خـرد، 
فقـر قلمـداد می شـوند. دسترسـی فقـرا بـه فرصت هـای اقتصـادی از طریـق حـذف موانـع و تنگناهـای 
کـه دسترسـی آنـان را بـه بازارهـا محـدود می کنـد، توسـعه  یربنایـی  سیاسـی، اجتماعـی، اطالعاتـی و ز
اطالعـات  می توانـد  خـرد  بنگاه هـای  جملـه  از  شـرکت ها،  دربـاره  مطالعـه  و  بررسـی  می کنـد.  پیـدا 
بـرو هسـتند، ارایـه دهـد. قوانیـن و  کـه ایـن بنگاه هـا بـا آنهـا رو ارزشـمندی در مـورد محدودیت  هایـی 
مقـررات، دسترسـی بـه عدالـت و اعتمـاد در دادگاه هـای بیطـرف بـرای رشـد اقتصـادی و حمایـت از 
ژه هـای  یـادی برخـوردار اسـت. اخیـرا پرو یـژه فقـرا از اهمیـت ز حقـوق و دارایی هـای شـهروندان، و بو
یی  یارو مورد حمایت بانک جهانی در تالش هسـتند تا دسترسـی فقرا به عدالت را از طریق درک و رو
بـا محدودیت هـا در حوزه هـای مختلـف اجتماعـی و فرهنگـی افزایـش دهنـد. در ایـن زمینـه تضمیـن 

کاهـش خواهـد داد. حـق مالیکـت دارایی هـا و بـه رسـمیت شـناختن آنهـا، آسـیب پذیری فقـرا را 

1 . Pro-poor Actions
2 . Poverty Reduction Strategy Paper
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نتیجه گیری
نتایـج گـزارش توسـعه جهـان سـال 2001 / 2000 بـا عنـوان فریادهـای مـردم فقیـر، تجربه هـای در حـال 
یکـردی بـرای توانمندسـازی  کتـاب مرجـع پیـش رو، رو کارهـای تحلیلـی ارزشـمندی ارایـه داد.  اجـرا و 
کاهـش  ارایـه می کنـد تـا از بانـک جهانـی بـرای ارتقـای توسـعه اثربخـش و حرکـت بـه سـوی آرمان هـای 

گیـر حمایـت نمایـد. فقـر و توسـعه فرا
یکـرد  ری اسـت. رو توانمندسـازی فقـرا هـدف غایـی اسـت و بـرای توسـعه اثـر بخـش بسـیاری ضـرو
توسـعه  بـرای  کار  و  کسـب  انجـام  روش  بلکـه  نیسـت،  منفعـل  و  مجـزا  راهبـرد  یـک  توانمندسـای 
نهـاده شـده اسـت. در  بنـا  فقـر  کاهـش  بـرای  فقـرا  قابلیت هـای  بـر  یکـرد  رو ایـن  موفقیت آمیـز اسـت. 
هزینه هـای  پیگیـری  ماننـد  اسـتقراض1،  بـه  معطـوف  سیاسـت های  و  تحلیلـی  کارهـای  ژه هـا،  پرو
دولتی،  ارتباط و پیوند با شـهروندان باید از طریق توجه بر چهار عنصر توانمندسـای شـامل دسترسـی 
یـت گـردد. هـر چنـد  یی و ظرفیـت سـازمانی محلـی تقو گیـری، پاسـخگو بـه اطالعـات، مشـارکت و فرا
فرایندهـای  امـا  دارنـد،  یـادی  ز مشـترکات  تالش هـا  و  فعالیت هـا  موفقیـت  بـرای  عنصـر  چهـار  ایـن 

گرفتـه شـود. خاصـی بـرای هـر حـوزه بایـد در نظـر 
کشـورها،  در  جهانـی  بانـک  فعالیت هـای  در  بایـد  توانمندسـازی  یکردهـای  رو تجربـه،  براسـاس 
کارهـای تحلیلـی بسـط داده شـود. بـه همیـن دلیـل هدایـت  شـبکه ها و بخش هـا، توسـعه یافتـه و در 
و رهبـری مؤثـری از سـوی بانـک جهانـی در مناطـق مختلـف و همچنیـن هدایـت شـبکه ها مـورد نیـاز 
خواهـد بـود تـا بـه شـیوه ای نظام منـد از توسـعه محلـی حمایـت کنـد و همچنـان بـه یادگیـری از تجربه هـا 
هنـوز  امـا  هسـتند،  شـده  شـناخته  توانمندسـازی  کارهـای  و  سـاز  و  مؤلفه هـا  چنـد  هـر  دهـد.  ادامـه 
کارهـای پژوهشـی و پایـش بسـیار  کـه بایـد آموختـه شـوند. دسـتور  مباحـث فراوانـی باقیمانـده اسـت 
ژه هـا و همچنیـن اصالحـات سیاسـی از آنهـا یـاد  کـه بایـد در طراحـی و اجـرای پرو یـادی وجـود دارنـد  ز
بایـد  کلیـدی انتخـاب می کننـد،  بـه عنـوان یـک هـدف  را  کـه توانمندسـازی  گرفـت. سـازمان هایی 
کـه آرزوهـای خـود را بیـان می کننـد،  فراینـد توانمندسـازی و رفتـاری را نیـز برگزیننـد. بـا مـردم فقیـری 
کـرد و همچنیـن  بایـد بـا احتـرام، صداقـت،  بـا احتیـاط، و متناسـب بـا شـأن و منزلـت آنـان برخـورد 
توانمندسـازی  یکردهـای  رو داشـت.  آنـان  شـان  بـا  مطابـق  رفتـاری  بایـد  نیـز  نهادهـا  و  مؤسسـات  بـا 
کـه بـه فقـرا اعتمـاد بـه نفـس می دهـد و بـه عقایـد آنهـا احتـرام  براسـاس رفتارهایـی توصیـف می شـوند 
کـه از مالیکـت،  شـأن و منزلـت و  می گـذارد. مباحـث در خصـوص هنجارهـای رسـمی و رفتارهایـی 
گفتگوهـا دربـاره اصالحـات نهـادی  کـره و  احتـرام حمایـت می کننـد، بایـد بخشـی جداناپذیـر از مذا

کشـورها، سـازمان ها و در بانـک جهانـی باشـند. در 

1 . Policy – based Lending
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ابزارها و تمرین ها

فهرست مطالب
ری اطالعات و ارتباطات به مثابه ابزاری برای توانمند سازی 1. فناو

کشوری بانک جهانی برای اندونزی   کمک  2. توانمند سازی و راهبرد 
یتنام کشور و 3. توانمند سازی در برنامه 

یچه توانمند سازی 4. بازنگری وضعیت پرو از در
یی اجتماعی در وام های برنامه ای و تعدیل ساختاری 5. سازوکارهای پاسخگو

یزی مشارکتی 6. بودجه ر
7. اشاعه اطالعات

8. راهبردهای تمرکز زدایی برای توانمند سازی
9. توسعه مبتنی بر اجتماع

10. توانمند سازی در آموزش 
کوچک و متوسط ری های نهادی برای حمایت از بنگاه های خرد،  11. نوآو

ری های نهادی در خدمات مالی برای فقر 12. نوآو
13. سازمان های فقرا

14. اصالحات حقوقی و قضایی
15. بازنگری نهادی و حکمرانی

گزارش شهروندی کارت های   .16
17. بررسی پیمایشی فساد توسط بانک جهانی 

18. بررسی پیمایشی پیگیری هزینه های عمومی
کار بنگاه های خصوصی کسب و  19. پیمایش های محیط 

20. تشخیص مشارکتی فقر
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ابزارها و تمرین ها )شماره 1(

فناوری اطالعات و ارتباطات

به مثابه ابزاری برای توانمند سازی

ری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( بـه مثابـه ابـزاری بـرای توانمندسـازی در حـال ایجـاد و خلـق  فنـاو
فرصت هـای توانمندسـازی جدیـد اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی بـرای فقـرا در کشـورهای در حـال 
کز اطالعاتی  ین، تلفن های جدید و مرا توسعه است )1(. هر چند، بیشتر فقرا از انقالب اطالعاتی نو
کـم هزینـه  ر هسـتند )2(، بـا ایـن وجـود، سـایر راهکارهـای خالقانـه بـرای ارایـه خدمـات  همچنـان دو
ری  هـای اطالعاتـی و ارتباطـی آغـاز شـده اسـت )پیرابنـد 5ـ1(. زمانـی  بـه فقـرا بـرای دسترسـی بـه فناو
ری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی، راه هـای ارتباطـی را بـاز می کننـد و اطالعـات را توسـعه  کـه ایـن فناو
می دهنـد، در نتیجـه ایـن ابزارهـا بـه فقـرا بـرای چیـره شـدن بـر بـی صدایـی و بـی قدرتـی شـان حتـی بـا 
یـع دارایی هـای سـنتی ماننـد آمـوزش، زمیـن و منابـع  وجـود عـدم تعادل هـای سـاختاری موجـود در توز
ری و اسـتفاده از قابلیت هـای بالقـوه ICT، زندگـی فقـرا را بهبـود  کمـک می کننـد )3(. بهـره و مالـی، 
می بخشـد، بـا ایـن وجـود، چنیـن فراینـدی بـه صـورت خـودکار انجـام نمی شـود و بـه سیاسـت های 
کـم  حمایتـی و طرح هـای راهبـردی نیـاز دارد. اولیـن عامـل بـرای رسـیدگی بـه مـردم فقیـر، دسترسـی 
توانایـی در  و عـدم  ارتبـاط ضعیـف  یـا  ارتبـاط،  اسـت. عـدم  یـر سـاخت های اطالعاتـی  ز بـه  هزینـه 
یابـی  ژه هـای ICT را محـدود می کنـد. پایـش دقیـق و منظـم و ارز بـرد بیشـتر پرو اسـتفاده موثـر از ICT، کار
بـرد ICT و همچنیـن بـرای تضمیـن  کار بـرد ICT، بـرای تعییـن مقـرون بـه صرفـه بـودن  کار اثـرات منافـع 

ری اسـت )4(.  پایـداری ضـرو
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پیرا بند 5ـ1ـ راه حل های خالقانه و ابتکاری برای در دسترس قرار دادن ICT برای فقرا

یــک  و  هنــد  علــوم  مؤسســه  در  دانشــمندان  توســط  زبانــه2(  چنــد  ارزان  و  ســاده  کامپیوتــر  )مخفــف  ســیمپیوتر1 
کار  ــادگی  ــه س ــتند و ب ــت و ارزان هس بردوس کار ــا،  کامپیوتره ــن  ــد. ای ــعه داده ش ــد توس ــور هن ــزار در بنگل ــرکت نرم اف ش
کــه دارای  کلیدهــای معمولــی اســت  می کننــد و بــرای مــردم بی ســواد بســیار مناســب هســتند. دســتگاه، دارای 
ــا زبان هــای  گفتگــو ب ــه  ــد متــن را ب ــان محلــی اســت. صفحــه نمایــش آن لمســی اســت و می توان ــا زب برچســب هایی ب
خــرد،  بانکــداری  جملــه  از  کارکردهــا  از  انواعــی  ارائــه  بــرای  می توانــد  ســیمپیوتر  کنــد.  تبدیــل  هنــدی  مختلــف 
رزی ســازگار شــود. قیمــت ایــن دســتگاه ها حــدود 250  کشــاو ــه اینترنــت و اطالعــات  ری داده هــا، دسترســی ب گــردآو
ــد.  گیرن ــرار  ــران مــورد اســتفاده ق ب کار ــه صــورت مشــترک توســط جوامــع محلــی و  دالر اســت. ســیمپیوترها می تواننــد ب
کــرد.  بــرای مثــال می تــوان از ایــن دســتگاه بــه صــورت مشــترک در شــورا های دولتــی یــا شــورای مدرســه اســتفاده 
کارت  ری  بــران اجــاره دهــد. فنــاو کار کنــد و آن را بــه افــراد و  یــداری  یــک مغــازه دار نیــز می توانــد یــک ســیمپیوتر خر
کارت در دســتگاه قــرار داده شــد، آن را بــه  کــه  بــری افــراد را ذخیــره می کنــد و هــر موقــع  کار هوشــمند، حســاب های 

می کنــد. ز  رو
کشــور  خبــری  بنــگاه   وارتباطــات،  پســت  زارت  و یونســکو3،  بیــن  مشــترکی  ژه  پــرو ســریالنکا،  در   Kothmale در 
کمیســیون نظارتــی ارتباطــات ســری النکا، از رادیــو و اینترنــت بــه عنــوان رســانه بیــن مــردم روســتایی  ســری النکا، و 
کار بــا اینترنــت هســتند، پخــش  بــران در حــال  کار کــه  زانــه در مواقعــی  یــی زنــده رو اســتفاده می کنــد. برنامــه رادیو
ــادر می ســازد  ژه را ق ــرو ــن روش، پ ــه آنهــا پاســخ دهنــد. ای ــن شــنوندگان می تواننــد در زمــان مناســب ب می شــود. بنابرای
ــان انگلیســی چیــره شــود. عــالوه  ــی غیــر از زب ــا زبان ــرای اســتفاده از اینترنــت ب ــی ب ــع و محدودیت هــای زبان ــه موان ــا ب ت
ــه در  ک ــرد  ک ــاد  ــز ایج ــتایی نی ــات روس ــک اطالع ــک بان ــی Kothmale ی ی ــتگاه رادیو ــی، ایس ی ــده رادیو ــای زن ــر برنامه ه ب
یــی بــه عنــوان  وهلــه اول اطالعــات و برنامه هــای درخواســتی شــنوندگان را پخــش می کنــد. همچنیــن ایســتگاه رادیو
ــت در  کافی ن ــک  ــه عمومــی و ی کتابخان ــت را در دو  ــه اینترن کــه دسترســی ب کار می کنــد  یس چنــد اینترنتــی  یــک ســرو

یــی فراهــم می کنــد )Grace و دیگــران، 2001(. ایســتگاه رادیو
کشــور اوگانــدا ROM ـ CD توســط مرکــز بین المللــی تریبــون زنــان4 بــا مشــارکت اداره مرکــز پژوهش هــای توســعه  در 
کارآفرینــان خــرده پــا را آمــوزش  کار بــه زنــان و  کســب و  کــه آموزش هــای  بــی5،  تولیــد شــده اســت  بین المللــی نایرو
کســب درآمــد6 هــم بــه زبــان انگلیســی و هــم بــه زبــان محلــی بــرای  می دهنــد. ایــده زنــان روســتایی افریقایــی بــرای 
کار فراینــد امــکان یادگیــری از همتایــان  کــز تلفــن روســتایی در دســترس قــرار داده شــده اســت. ایــن  اســتفاده در مرا
یــات  کارآفریــن میســر ســاخته اســت. بــا اســتفاده از روش هــای ســمعی و بصــری، محتو گروه هــای زنــان  را در بیــن 
ــه  ــر ایــن اطالعــات ســودمندی ارای ــرار می گیــرد. عــالوه ب ــان ق کمتریــن آمــوزش در اختیــار زن ــا  و مطالــب ROM ـ CD ب
کار  کامپیوتــر اســتفاده می کننــد، ارایــه می دهــد. ایــن  کــه نخســتین بــار از  کســانی  می شــود و ابزارهــای جدیــدی بــرای 

ری هــا اســتفاده نماینــد. کامپیوتــر و ســایر فناو یق می کنــد تــا از  آنــان را تشــو

1 . Simputer
2 . Simple, Inexpensive, Multilingual Computer
3 . United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization

4 . International Women’s Tribune Center
5 . International Development Research Center
6 . Rural Women in Africa Ideas for Earning Money
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کلیـدی  زمـره  در  محلـی  مالکیـت  و  کارآمـد  آموزشـی  واسـطه های  مناسـب،   آموزشـی  محتـوای 
کـه ایـن  تریـن ارکان درک قابلیت هـای بالقـوه توانمندسـازی بـرای اسـتفاده از ICT هسـتند. بـرای ایـن 
موضـوع بـرای فقـرا جاذبـه داشـته باشـد، اسـتفاده از ICT و مباحـث مطـرح شـده آن بایـد بـه زبـان محلـی 
گرافیکـی ارایـه شـود. پیـش از ارایـه و  باشـد و تـا حـد ممکـن نیـز بایـد مفاهیـم آن بـه صـورت بصـری و 
ژه ICT، اطالعـات الزم یـک جامعـه بایـد از طریـق فراینـد مشـارکتی و بـا مشـارکت فعـال  انتشـار یـک پـرو
که توسـط سـازمان ها و واسـطه های  ژه های ICT، زمانی  یابی شـود. عالوه بر این، پرو جوامع هدف ارز
کافـی بـرای ثبـت و پایـش فعالیـت  بـا فقـرا را دارنـد، بـه اجـرا درآیـد،  کـه انگیزه هـای  فرودسـت جامعـه، 

کاهـش پیـدا  کنـد. کـه فقـر  در ایـن شـرایط احتمـال بیشـتری وجـود دارد 
ICT می توانـد زنـان و مـردان فقیـر را در چهـار حـوزه  کـه چگونـه  کـرد  در چنیـن شـرایطی بایـد توجـه 
کارآفرینـی و  اصلـی شـامل تأمیـن نیازهـای اساسـی، بهبـود حکمرانـی محلـی و ملـی، حمایـت بـرای 

دسترسـی بـه خدمـات مالـی،  توانمنـد سـازد.

تأمین خدمات اساسی
فناوری اطالعات و ارتباطات  برای تأمین خدمات اساسی مانند آموزش و مراقبت از سالمت، بویژه 
گستره  در بین فقرای روستایی و زاغه نشینان شهری مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه های نسبتًا  کم، و 
نفوذ استفاده از رادیو و تلویزیون، این ابزارها را  به ابزاری موثر برای ارایه خدمات آموزشی به نواحی روستایی 
برای  کامپیوترها  همچنین  و  سنتی  فناوری های  از  ر1  دو راه  ارتباطی  مراکز  است.  کرده  مطرح  حاشیه ای 
آموزش های مجازی و یادگیری از راه دور استفاده می کنند. عالوه بر دوره های آموزشی سنتی، مراکز ارتباطی 
گروه های حاشیه ای با آموزش های اندک ارایه  راه دور می توانند آموزش های بومی را با استفاده از ICT برای 
کرده اند )5(. در زمینه مراقبت از سالمتی،  کنند. این فعالیت ها فرصت های نوینی در بازار اشتغال خلق 
مراقبت پزشکی از راه دور2 به فقرا کمک می کند تا هزینه ها و سختی مسافرت های طوالنی را برای تشخیص 
از  پست الکترونیکی )ایمیل( و فهرست  کاهش دهند. در چند سال اخیر، استفاده  و مراقبت پزشکی 
و  فنی  تسهیالت  به  که  بهداشتی  کارکنان  به  هزینه  کمترین  با  را  پزشکی  یافته های  پزشکی،  خدمات 
کارآیی را از طریق  پژوهشی دسترسی ندارند، فراهم می کند )6(. فناوری های اطالعات و ارتباطات میزان 
گردآوری  داده های پزشکی، ثبت مدیریت و فرایندهای ثبت افزایش داده است. تجربه های  ساده سازی 
که حتی افراد بزرگسال و بی سواد و  ICT برای ارایه خدمات اساسی نشان می دهد  از  جهانی در استفاده 

کودکان به سرعت می توانند از صفحه کلیدهای کامپیوتر استفاده  کنند. 

1 . Telecenters
2 . Telemedicine
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آموزش
کامپیوتـر و آموزش هـای مدنـی بـه   ،1)CDI( ری اطالعـات کمیتـه دمکراسـی بـرای فنـاو یـل،  در برز
کـه در مناطـق زاغه نشـین یـا Favelas زندگـی می کننـد، ارایـه می دهـد. براسـاس یافته هـای  جوانانـی 
ری اطالعـات )CDI( بـه ایـن علـت  کمیتـه دمکراسـی بـرای فنـاو یگـو باجیـو2،  معلـم بازنشسـته رودر
افزایـش دهـد  را  کامپیوتـری می توانـد فرصت هـای اشـتغال  کـه مشـخص شـد، سـواد  گرفـت  شـکل 
ری اطالعـات بـه  کمیتـه دمکراسـی بـرای فنـاو و باعـث توسـعه دمکراسـی و برابـری اجتماعـی شـود. 
و  بانـک اطالعاتـی،   آمـوزش مدیریـت  کلمـات و جملـه سـازی،  بـا  کار  یادگیـری  و  آمـوزش  مـوازات 
آمـوزش برنامه هـای حسـابداری و طراحـی شـبکه،و بـرای ارتقـای مشـارکت مدنـی، عـدم خشـونت، 
گسـترده ای را بعمـل  یسـت محیطـی، بهداشـت و سـواد آمـوزی اقدامـات  گاهی هـای ز حقـوق بشـر، آ
یـج فقـرا یـاد می گیرنـد تـا خـود  ره آموزشـی سـه یـا چهـار ماهـه، بـه تدر رده اسـت. پـس از برگـزاری یـک دو آو
کار ُخـرد باشـند و سـرانجام  افـراد آمـوزش دیـده بـه  کسـب و  بـه دنبـال شـغل خـوب بگردنـد و در پـی 
معلمانـی در سـازمان تبدیـل می شـوند. همچنیـن  ایـن کار باعـث می شـود تـا برخـی از افـرادی کـه قبـاًل 
کـرده بودنـد، مصمـم شـوند تـا دوبـاره بـه مدرسـه بازگردنـد و آموزش هـای رسـمی خـود را  تـرک تحصیـل 
کامـل کننـد. برخـی دیگـر نیـز از مهارت هـای کامپیوتـری خـود بـرای فعالیت هـای اجتماعـی مختلـف 
گاهـی دربـاره ایـدز اسـتفاده می کننـد. کمیتـه  از جملـه آموزش هـای بهداشـتی و فراخوان هـای ارتقـای آ
ری اطالعـات عـالوه بـر ارائـه خدمـات بـه فقـرا، مـدل خـود را بـه جوامـع بومـی،  دمکراسـی بـرای فنـاو

نابینایـان، زندانیـان و بیمـاران روانـی نیـز توسـعه داده اسـت.
یا4  سـانتامار زاغه نشـین  منطقـه  در   1995 سـال  در  شـهروندی3  و  اطالعـات  ری  فنـاو مدرسـه  اولیـن 
یـل 350 مدرسـه راه انـدازی کـرده  یـل افتتـاح شـد. از آن زمان،کمیتـه مذکـور در 19 ایالـت برز ژانیـرو برز یودو ر
کـودک و جـوان آمـوزش داده اسـت. برخـی از مـدارس  کـه بـه بیـش از صـد و شـصد و شـش هـزار  اسـت 
کامپیوتـری آزاد ارائـه می دهنـد. هزینـه 4 دالری بـه ازای  توسـط بنیادهـا حمایـت می شـوند، آموزش هـای 
یافـت می شـود و ایـن درآمدهـا بـرای پوشـش هزینه هـای اداری  هـر دانـش پـژوه بیشـتر بـه صـورت نمادیـن در
کـه قـادر بـه پرداخـت هزینـه نباشـند،  یانـی  و پرداخـت حقـوق آموزشـیاران اخـذ می شـود )7(. دانـش پژو
می تواننـد بـه صـورت داوطلبانـه کالس هـای خـود را عـوض کننـد و در کالس هـای رایـگان ثبـت نـام کنند.

مـدارس CDI از طریـق مشـارکت بـا سـازمان های اجتماعـی، سـازمان های غیـر دولتـی و گروه هـای 
کامـل مـدارس از جملـه فضـای فیزیکـی،  دینـی ایجـاد می شـوند. ایـن سـازمان های مدنـی مالکیـت 
1 . Committee for Democracy in Information Technology
2 . Rodrigo Baggio
3 . Information Technology and Citizenship School
4 . Santa Maria Favela
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مسـئولیت اسـتخدام کارکنـان، مدیریـت و نگهـداری را بر عهـده دارنـد. CDI بـرای توسـعه مـدارس بـا 
یابـی تقاضاهـای محلـی تشـکیل داد. ایـن کمیتـه،  شـرکای داوطلـب، یـک کمیتـه هماهنگـی بـرای ارز
کامپیوترهـا را  بـرای امنیـت  کارهـای الزم  آموزشـیاران و مکان هـای مناسـب را شناسـایی می کنـد و 
ره سـه تـا شـش ماهـه، آموزشـیاران را آمـوزش می دهـد و بـا همـکاری  انجـام می دهـد. CDI در یـک دو
کامپیوترها خریداری و نصب شـوند. پس  کار می کنند تا  دواطلبان مدرسـه برای تهیه سـخت افزارها 
ر عمـل می کنـد، امـا در مدیریـت  از اینکـه مدرسـه احـداث شـد، CDI بـه عنـوان یـک شـریک و مشـاو

زانـه مدرسـه دخالتـی نـدارد.  فعالیت هـای رو
ری اطالعـات از طریـق مشـارکت بـا دولـت، بخـش خصوصـی، بنیادهـا  کمیتـه دمکراسـی بـرای فنـاو
کارهـای محلـی بنـا نهـاده می شـود.  و سـازمان های  بین المللـی و همچنیـن افـراد و صاحبـان کسـب و 
ایـن افـراد سـخت افزارها و نرم افزارهـا را بـه صـورت کمک هـای دواطلبانـه بـه مدرسـه ها هدیـه می کننـد. 
  ،InfoDev کروسافت 5 میلیون دالر نرم افزار، بنیاد گیتز1، 400 هزار دالر، شرکت در سال 2001، شرکت ما
یـل و  150 هـزار دالر کمـک کردنـد و IDB نیـز متعهـد شـد تـا 250 هـزار دالر بـرای توسـعه CDI در کشـور برز
 ،Dell، Exxon، Mckinsey تین کمک نماید. از دیگر شـرکا نیز می توان به سـایر کشـورهای آمریکای ال
کلمبیا،  کشـورهای شـیلی،  کرد. مدل CDI در  ر SSI، بنیاد Stamedia، Xerox و یونسـکو اشـاره  سـرو
کـه در آنجـا دفاتـر CDI وجـود داشـت، توسـعه داده شـده  اسـت  ژاپـن، مکزیـک و اروگوئـه و کشـورهایی 

و بـه زودی ایـن مـدل در کشـورهای آنگـوال، گوآتمـاال و آفریقـای جنوبـی اجـرا خواهـد شـد )8(.
کشـورهای درحـال توسـعه  برنامـه مؤسسـه ارتباطـات بانـک جهانـی بـرای توسـعه )WorLD(2 در 
ری اطالعـات بـرای آمـوزش معلمـان، آمـوزش دهنـدگان،  بردهـای فنـاو آموزش هایـی در خصـوص کار
کشـورهای توسـعه یافتـه  یان ارایـه می دهـد و آنـان را از طریـق اینترنـت بـا همتایـان شـان در  و دانشـجو
ر توصیه هـای سیاسـتی  بـرای یادگیـری مشـارکتی آمـوزش می دهـد. همچنیـن برنامـه یـاد شـده، از راه دو
کشـورهای در حال توسـعه و همچنین حمایت های پایش  را برای آموزش های تخصصی بخشـی در 
یابـی عرضـه می کنـد. از آغـاز فعالیـت WorLD در سـال 1997، در حـال حاضـر ایـن سیسـتم در  و ارز
ر میانه فعال اسـت و حدود 160 هزار دانشـجو و معلم  تین و خاو بیش از 20 کشـور در آسـیا، آمریکای ال
را آموزش می دهد. این برنامه از ایجاد شـبکه ها و خوشـه ها پشـتیبانی می کند و در کشـورهای شـریک 
شـامل یـک مرکـز و پنـج مدرسـه اقمـاری در هـر منطقـه اسـت. هـر مرکـز دارای 10 تـا 15 کامپیوتـر متصـل 
ر مرکـزی بـا اتصـال بـه اینترنـت اسـت. هـر مدرسـه اقمـاری بـرای سـازماندهی  بـه شـبکه و یـک سـرو

یان دارای یـک کامپیوتـر و یـک مانیتـور می باشـد. دسترسـی بـه معلمـان و دانشـجو

1 . Gates Foundation
2 . World Bank Institute’s World Links for Development
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که نرم افزارها و سـخت افزارها  همچنین برنامه بازنگری مسـتقل در سـال 2000 ـ 1999 بنا نهاده شـد 
را تأمیـن کـرد. مهمتریـن نقـش برنامـه یـاد شـده ارایـه توصیه هـای تخصصـی بـرای ارتقـای مهارت هـای 
کـه برنامـه بـر ظرفیـت و توانمنـدی آنـان بـرای  کردنـد  آموزشـی و فنـی بـه معلمـان بـود. معلمـان اعـالم 
ژه هـا بـرای دانش آمـوزان، و همچنیـن یادگیـری بیشـتر از موضوعـات مطـرح  طراحـی و آماد ه سـازی پرو
کارگروهـی بیشـتر عالقـه نشـان دهنـد.  یـادی داشـت و باعـث شـد تـا دانش آمـوزان بـه  شـده، اثـرات ز
کـه در نتیجـه اسـتفاده از ایـن شـیوه دانـش، اطالعـات  کردنـد  78 درصـد از معلمـان WorLD اعـالم 
از  اسـتفاده  بـا   WorLD برنامـه  اسـت.  یافتـه  افزایـش  توجهـی  قابـل  میـزان  بـه  دانش آمـوزان  مهـارت  و 
کـه ایـن پدیـده  کـرد  کمـک  ری در مـدارس  یـج و بسترسـازی بـرای ایجـاد خالقیـت و نـوآو ICT بـه ترو

 WorLD نیـز بـه نوبـه خـود بـه بهبـود آمـوزش و ارتباطـات منتهـی شـده اسـت. 63 درصـد از معلمـان
کامپیوتـر بـرای برقـراری ارتبـاط بـا دانش آمـوزان و معلمـان  کـه دانش آمـوزان آنـان از  کردنـد  نیـز عنـوان 
کـه تحـت پوشـش  کـه ایـن نسـبت بـرای دانـش آموزانـی  در سـایر کشـورها اسـتفاده می کننـد، درحالـی 

WorLD قـرار نداشـتند، معـادل 9 درصـد بـوده اسـت )9(.

سالمت و بهداشت
در کشـور هند، شـرکت InfoDev، و شـرکت CMC Ltd. در ایالت جنوبی آندراپرادش با اسـتفاده 
ری کامپیوتـری در حـال کار کـردن بـا یکدیگـر بـرای بهینه سـازی مصـرف بهینـه منابـع کمیـاب  از فنـاو
جسـتجوی  در  اطالعـات1  بـر  مبتنـی  سـالمت  از  مراقبـت  خدمـات  ارایـه  ژه  پـرو هسـتند.  سـالمت 
کارکنـان مراقبـت  افزایـش دقـت اطالعـات و توانمندسـازی  بـازی،  کاغـذ  کاهـش  بـرای  روش هایـی 
از سـالمت در روسـتاها، بـه منظـور ارایـه خدمـات سـالمت و اطالعـات بـه موقـع می باشـد. بهبـود اثـر 
ری  گـردآو سـنگین  هزینه هـای  کاهـش  و  ایالت هـا  در  بیماری هـا  از  پیشـگیری  برنامه هـای  بخشـی 
ژه توسـط  داده هـا و ثبـت اطالعـات کارکنـان مراقبـت از سـالمت بـر روی کاغـذ، انگیـزه اجـرای ایـن پـرو

دولـت هنـد بـود. 
کارآیی ماماهای  که در سـال 1994 آغاز شـد، از ژوئن سـال 2001، با هدف افزایش  ژه یاد شـده،  پرو
کمکـی )ANMS(2بـه صـورت آزمایشـی در دو محـل در ناحیـه Nalgonda در ایالـت آنـدرا پـرادش بـه 
اجـرا درآمـد )10(. ماماهـای کمکـی گـروه کوچکـی از زنـان هسـتند کـه بیشـتر مسـئولیت ارایـه خدمـات 
سـالمت در نواحـی روسـتایی پـر جمعیـت ایالـت بـر دوش آنـان اسـت. هـر کـدام از ایـن گروه هـا بـه 5000 
ارایـه  دارنـد، خدمـات  از هـم فاصلـه  مایـل  کـه چندیـن  و دهکده هایـی  روسـتاها  در  کـه عمدتـًا  نفـر 

1 . Information – based Health Care Delivery
2 . Auxiliary Nurse Midwives
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آمـوزش مـردم  و  رفـاه خانـواده  کمکـی در مـورد واکسیناسـیون، توصیـه در مـورد  می کننـد. ماماهـای 
در بـاره برنامه هـای سـالمت مـادر - فرزنـد،  فعالیـت می کننـد. بـه مـوازات ارایـه خدمـات مراقبـت از 
ری داده هـا و اطالعـات، ثبـت اطالعـات رشـد جمعیـت،  سـالمت، ماماهـای کمکـی مسـئول گـردآو

نـرخ زاد و ولـد و میـزان واکسیناسـیون نیـز هسـتند.
ری  جمـع آو  1)PDAs( شـخصی  دیجیتالـی  کمک هـای  یـا  دسـتی  کامپیوترهـای  مـی رود  انتظـار 
یـی  کـز سـالمت اولیـه را تسـهیل نماینـد و از ایـن طریـق باعـث صرفه جو داده هـا و انتقـال آنهـا بـه مرا
کار ماماهـای کمکـی شـوند. بـه ایـن ترتیـب، نیـازی بـه ثبـت داده هـا بـر روی کاغـذ  60 درصـدی زمـان 
کمکـی نیـز بـه صـورت خـودکار تولیـد می شـود و داده هـا  گزارش هـای ماهانـه ماماهـای  نخواهـد بـود و 
تـر سیسـتم مراقبـت  یـه و تحلیل هـای بیشـتر و بررسـی در سـطوح باال بـه صـورت الکترونیکـی بـرای تجز

از سـالمت در دسـترس قـرار خواهنـد گرفـت.
کلیدهـای خاصـی طراحـی شـده اند،  کـه بـا اسـتفاده از صفحـه  کمک هـای دیجیتالـی شـخصی  
گونـه ای  اطالعـات دهکده هـا، خانوارهـا و افـراد را نشـان می دهنـد. ایـن دسـتگاه ثبـت اطالعـات بـه 
مـورد  بهداشـت  کارکنـان  توسـط  سـواد،  از  هر انـدازه  بـا  افـرادی  بـرای  می تواننـد  کـه  شـده اند  طراحـی 
اسـتفاده قـرار گیـرد. هـر کلیـد، وقتـی کـه بـا اشـاره گر بـر روی PDA کلیـک می شـود، رکوردهـای خـاص 
یژگی هـای افـراد ارایـه  را بـه همـراه اطالعـات دربـاره میـزان واکسیناسـیون، بیمـاری و سـایر شـرایط و و
و   آمـوزش می بیننـد  کامیپوترهـای جیبـی  از  اسـتفاده  بـرای  کامـاًل  نیـز  بهداشـتی  کارکنـان  می دهـد. 

کنـد. کـه مطالـب را بـه زبـان محلـی Telugu ترجمـه  می تواننـد صفحـه نمایش هایـی داشـته باشـند 
ژه می تـوان بـه تأخیـر ناشـی از مشـکالت فنـی و تغییـرات مسـتمر در  از چالش هـای اصلـی ایـن پـرو
کـه در PDAs ثبـت می شـوند در ابتـدا  کـرد. بـرای مثـال، خانوارهایـی  بـران نهایـی اشـاره  کار نیازهـای 
بـه ترتیـب بـا بازدیـد ماماهـای کمکـی )PDAs( از دهکده هـا ـ یـا خانـه بـه خانـه ثبـت می شـوند، امـا در 
کمکـی، خدمـات بهداشـتی را بـرای همـه روسـتائیان بـه صـورت یکجـا ثبـت  برخـی مـوارد ماماهـای 
کـه ایـن  می کننـد. ایـن موضـوع بـه معنـای جسـتجو افـراد بـه جـای خانـوار در سیسـتم PDAs اسـت 

یژگی هـای موتـور جسـتجوی PDAs بسـتگی اسـت )11(. مسـئله بـه تغییـرات شـدید در و

فناوری اطالعاتی و ارتباطی به مثابه ابزاری برای بهبود حکمرانی
کردن  ری اطالعات و ارتباطات توسط سازمان ها و نهادهای دولتی برای دگرگون  برد فناو کار به 
یند.  )ICT( می تواند برای بهبود  کار دولت الکترونیک2 می گو کسب و  و تغییر روابط با شهروندان و 

1 . Personal Digital Assistants
2 . E -Government
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کارآمد دولت از جمله ارایه بهتر خدمات دولتی به شهروندان برای ارتقای  حکمرانی و برای مدیریت 
تعامل با بخش های صنعت و تجارت، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطالعات به 
روش های مختلف عمل نماید. اشاعه و نشر اطالعات و امکان تعامل با مقامات دولتی می تواند 
و ملی  یی دولتی در سطوح محلی  پاسخگو بهتر شدن  و  بهبود  برای  به دولت  افزایش فشار  باعث 

شود )پیرابند 5 ـ 2( )12(.

پیرا بند 5ـ 2ـ توانمندسازی برای مشارکت مؤثر در سطوح محلی، ملی و جهانی
در  زنان  گروه های  با  ارتباط  برای  ایمیل  از  زنان10  برای  زنان  دولتی  غیر  سازمان  مکزیکوسیتی  شهر  در 
کار، ساختار سود و مالکیت شرکت  کسب و  کالیفرنیا برای دستیابی به اطالعات درباره فعالیت های 
کمک  کار به آنان  کردند. این  کنند، استفاده  کارخانه در اجتماع آنها احداث  که قرار است یک  نساجی 
کارخانه و مدیریت آن، و همچنین با دولت محلی  گفتگو با مسئولین  کره و  کرد تا بهتر بتوانند برای مذا

آمادگی داشته باشند.
در  یادی  ز مشکالت  با  می کند،  فعالیت  زنان  حوزه  در  که   Sakshi دولتی  غیر  سازمان  هند،  در 
مشکل،  این  با  یی  یارو رو برای  شد.  مواجه  جنسی  آزار  مقررات  و  قوانین  یب  تصو برای  رایزنی  خصوص 
 Sakshi کار  این  با  و  خواست.  کمک  اینترنت  طریق  از  زنان  بین المللی  شبکه های  از  مذکور  سازمان  
نتیجه  در  نماید.  یافت  در جنسی  آزار  قانونی  مسائل  خصوص  در  فنی  و  توصیه ای  کمک های  توانست 
این مذاکرات بر خط )آنالین(، این سازمان موفق شد تا این موضوع را به دادگاه عالی هند11 بکشاند تا بر 
کار و در چار چوب تخلفات حقوق بشر،  مبنای آن دستورالعمل های جلوگیری از آزار جنسی را در محل 

یب برساند )بانک جهانی، 2002(. به تصو
به این ترتیب زنان از اینترنت برای سازماندهی و رایزنی در سطوح منطقه ای و بین المللی برای چندین 
کنفرانس جهانی ملل متحد در خصوص  کرده اند. این تالش ها در سال 1995 و مقارن با  سال استفاده 
ـ پنجمین  کنفرانس پکن + 5  زنان12 در پکن آغاز شده است. در سال 1999همزمان با آماده شدن برای 
برنامه  کردند. این  ین  برنامه اقدام زنان13 را تدو از 40 شبکه رسانه ای زنان،  ـ بیش  کنفرانس پکن  سالگرد 
این  بر  عالوه  شد.  داده  توسعه  زنان  مسائل  زمینه  در  منطقه ای  و  جهانی  اطالعاتی  پایگاه های  در  اقدام 
کارگاه های آموزشی نیز برای آموزش زنان از همه مناطق برای ایجاد و راه اندازی پایگاه های اطالعاتی آغاز 
گفتگو ها و مذاکرات منطقه ای و ملی شد. در حال حاضر اطالعات این  شد. این موضوع باعث تسهیل 
.)2001 ،Huyer و Carr( پایگاه های اطالعاتی جمع بندی شده و محتوای آنها قابل دانلود کردن است

دولـت الکترونیکـی می توانـد در مراحـل مختلـف اجـرا شـود. در ابتـدا اداره هـا و نهادهـا از شـبکه 
بـرای اسـتفاده شـهروندان و شـرکای  بـرای ارسـال اطالعـات دربـاره عملکـرد و وظایـف خـود  )وب( 
تجـاری اسـتفاده می کننـد. در مرحلـه بعـد، ایـن پایگاه هـای اطالعاتـی بـه ابزارهایـی بـرای ارتباطـات دو 
یه تبدیـل می شـوند و ایـن امـکان را بـرای شـهروندان فراهـم می کننـد تـا اطالعـات و بازخوردهایـی را  سـو
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دربـاره موضوعـات مـورد نظـر درخواسـت نماینـد. در مرحلـه سـوم، ایـن پایگاه هـای اطالعاتـی خدمـات 
ره هـای آموزشـی  مبادله هـای رسـمی، ماننـد، تمدیـد مجوزهـا، پرداخـت جریمه هـا یـا ثبت نـام در دو
کامـل دولـت را یکپارچـه می کنـد و  را عرضـه می کننـد )13(. در مرحلـه آخـر، یـک پورتـال خدمـات 
مسـیرهایی را ارایـه می دهـد کـه اطالعـات و کارکردهـا بـه صـورت یکپارچـه در آنهـا ارایـه می شـود )41(.

بهبود حکمرانی محلی 
ری اطالعـات و ارتباطـات، نقـش مهمـی در بهبـود حکمرانـی محلـی، ارتبـاط دادن فقـرا بـه  فنـاو
کاهـش هزینه هـای مبادلـه و ارتبـاط بهتـر فقـرا بـا خدمـات ایفـاء می کننـد. در ایالـت  رهبـران محلـی، 
یـر بناهـای ارتباطـی بـرای  مادیاپـرادش هنـد، شـبکه کامپیوتـری دولتـی Gyandoot، در حـال تسـهیل ز
کاهـش زمـان، و پـول بـرای دسترسـی بـه مقامـات دولتـی و  دسترسـی سـاده تر روسـتائیان بـه دولـت، 

ارایـه اطالعـات فـوری و شـفاف بـرای دسترسـی بـه داده هـا و اسـناد دولـت محلـی اسـت.
یـه سـال 2000 در Dhar، منطقـه ای کـه حـدود 60 درصـد از جمعیـت  ایـن شـبکه کامپیوتـری در ژانو
یـر خـط فقـر زندگـی می کننـد، شـروع بـه کار کـرد. برنامـه یـاد شـده در ابتـدا بـا  1/7 میلیـون نفـری آن در ز
اسـتقرار کیوسـک های اینترنتـی روسـتایی کـم هزینـه آغـاز بـه کار کـرد. در ابتـدا 20 دهکـده بـه یکدیگـر 
وصـل شـدند و در مرحلـه بعـد بـه 11 دهکـده دیگـر توسـعه داده شـد. کل ناحیـه بـا هزینـه 2/5 میلیـون 
کمتـر از یکسـال سیم کشـی شـد. متوسـط هزینـه تأمیـن شـده توسـط  پیـه )حـدود 55 هـزار دالر( در  رو
پیـه )حـدود 1650 دالر(  شـورای روسـتایی )Panchayat( بـرای احـداث یـک کیوسـک سـاده 75000 رو
مسـتقر  روسـتایی  شـورای  سـاختمان های  محـل  در  عمدتـًا   ،)Soochanalayas( کیوسـک ها  بـود. 
و  بودنـد  مرکـزی  سـتاد  دارای  کـه  بودنـد  شـده  داده  قـرار  دهکده هایـی  در  کیوسـک ها  ایـن  شـدند. 
هـر  بنابرایـن،  بودنـد.  نزدیـک  اصلـی  جاده هـای  بـه  یـا  داشـت  قـرار  آنهـا  نزدیـک  در  محلـی  بازارهـای 
کیوسـک بیـش از 600 دهکـده را  کنـد. هـر 40  کیوسـک می توانـد بـه 25 تـا 30 دهکـده خدمـات ارایـه 

کنـد. تحـت پوشـش قـرار می دهـد و می توانـد بـرای بیـش از یـک میلیـون نفـر خدمـات ارایـه 
می شـوند.  اداره  تجـاری  ارتباطـی  خطـوط  از  اسـتفاده  بـا  محلـی  متصدیـان  توسـط  کیوسـک ها 
پرداخـت   )Zila Panchayat( ناحیـه  شـورای  بـه  پیـه  رو  5000 معـادل  سـاالنه  عـوارض  متصدیـان 
از عـوارض بدسـت  کـه  پیـه اسـت  رو تـا 5000   1000 بیـن  نیـز  آنـان  ناخالـص  و درآمـد ماهانـه  می کننـد 
الکترونیکـی در  و معامله هـای مالـی  بیشـتر روسـتائیان بی سـواد هسـتند  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  می آیـد. 
کمـک می کنـد و بـه همیـن دلیـل دفتـری  بـران  کار کامپیوتـر بـه  هنـد هنـوز قانونـی نیسـت، متصـدی 
بـرای انجـام کارهـای پرداخـت مـورد نیـاز اسـت. پـس از دو سـال، شـمار کمـی از کیوسـک ها توانسـتند 

کننـد. بـه طـور تجـاری فعالیـت 
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گاهـی از قیمـت میوه هـا و     در حـال حاضـر روستانشـینان از شـبکه Gyandoot بـرای پیگیـری و آ
سـبزیجات در بازارهـای عمـده فروشـی منطقـه اسـتفاده می کننـد. شـبکه Gyandoot، قیمت هـای 
پیـه ارایـه می کنـد. همچنیـن  کـز فـروش بـه ازای هزینـه 5 رو متـداول بـرای محصـوالت عمـده را در مرا
ارایـه  نیـز  رزی  کشـاو محصـوالت  تولیـد  حجـم  و  قبلـی  قیمت هـای  دربـاره  اطالعاتـی   Gyandoot

می دهـد. بـا داشـتن ایـن قیمت هـا، روسـتائیان محصـوالت خـود را جمـع می کننـد و سـپس بـا اتوبـوس 
کاسـبان خـرده پـا می دهنـد. البتـه در برخـی مـوارد  یـل  یـا سـایر وسـائط نقلیـه محصـوالت خـود را تحو
کـه در ایـن صـورت  برخـی از آنـان مسـیر 400 مایلـی را طـی می کننـد تـا محصـول را بـه بمبئـی برسـانند 
درآمـد آنـان 40 درصـد بیشـتر خواهـد شـد. در برخـی مـوارد نیـز روسـتائیان تصمیـم می گیرنـد تـا محصـول 

کنـد. کننـد تـا قیمـت  در بازارهـای محلـی افزایـش پیـدا  خـود را انبـار 
پیـه بـه روسـتائیان ارایـه  همچنیـن سیسـتم Gyandoot کارهـای ثبـت اسـناد زمیـن را بـا هزینـه 15 رو
می دهـد. ایـن کار بـه فقـرا کمـک می کنـد تـا در برابـر شـکایت ها و ادعاهـای کالهبـرداری زمیـن مبـارزه 
گرفتـن وام بـه مـدارک مالکیـت زمیـن نیـاز دارنـد. همچنیـن صاحبـان اسـناد  رزان بـرای  کشـاو کننـد. 
Patwari( می تواننـد از قیمت هـا و ارزش زمین هـا نیـز مطلـع شـوند. در برخـی مـوارد نیـز بـه  زمیـن ) 
گـر  متصدیـان رشـوه داده می شـود و آنهـا نقشـه زمیـن را نادرسـت ارایـه می کننـد. در برخـی مـوارد نیـز ا
رزی خواسـتار مـدارک قدیمـی خـود  باشـد، ممکـن اسـت متصـدی ثبـت زمیـن بـه او اعـالم کنـد  کشـاو
گـم شـده یـا از بیـن رفتـه اسـت. امـا بـا سیسـتم دیجیتـال می تـوان سـوابق ثبتـی زمیـن را بـا  کـه نقشـه ها 
پیـه  یابـی کـرد، در حالـی کـه قبـاًل حداقـل هزینـه رشـوه بـرای تهیـه ایـن اسـناد 200 رو پیـه باز هزینـه 15 رو
بـود. همچنیـن  کاهـش بوروکراسـی و کاغذبـازی ایـن تصـور را در پلیس هـای محلـی ایجـاد می کـرد کـه 
کننـد. کمتـر شـده اسـت و بـه همیـن دلیـل سـعی می کردنـد در ایـن برنامـه اخـالل ایجـاد  قـدرت آنـان 

از دیگـر خدمـات ارایـه شـده می تـوان بـه ثبـت بـر خـط )آنالیـن( شـغل، درآمـد، گواهـی منـزل، ثبـت 
گرانـی قیمت هـا، غیبـت معلـم و سـایر  گـزارش دادن پمپ هـای خـراب، شـکایت از  شـکایت بـرای 
کاالهـا  رزی و سـایر  کشـاو مشـکالت و همچنیـن تسـهیالت مزایـده بـرای معاملـه زمیـن، تجهیـزات 
ر گواهینامه هایـی بـرای راننـدگان و اعـالم نتایـج امتحانـات مدرسـه از دیگـر خدمـات  اشـاره کـرد. صـدو
قابـل دسـترس ایـن سیسـتم اسـت. عـالوه بـر ایـن، سیسـتم Gyandoot خدمـات ایمیـل را در دفاتـر 

خـاص مؤسسـات ارتباطـی)Hindi( ارایـه می دهـد.
کنـدی اتصـال  ژه می تـوان بـه مشـکالت تأمیـن بـرق و مشـکل  از چالش هـای فـراروی اجـرای پـرو
کار نمی کننـد.  یـرا بیشـتر تلفن هـای روسـتایی بـا فیبرهـای نـوری  کـرد، ز از طریـق DIAL-UP اشـاره 
کاهـش دهـد و بـه همیـن دلیـل  کیوسـک ها را  اتصـال ضعیـف بـه شـبکه می توانـد بـازده اقتصـادی 

کـم شـود. ژه ممکـن اسـت  کیوسـک ها بـرای فعالیـت در پـرو نیـز انگیـزه متصدیـان 
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کـرده اسـت، حـدود 40000 نفـر از خدمـات Gyandoot اسـتفاده  کار  ژه شـروع بـه  کـه پـرو از زمانـی 
ژه، دولـت ایالتـی مادیاپـرادش مناقصـه ای را بـرای نصـب و راه انـدازی  کرده انـد. پـس از موفقیـت ایـن پـرو
Dridhtee.com تمایـل پیـدا  نرم افـزار  بـه  کـرد. شـرکت  برگـزار  ایالـت  کیوسـک های مشـابه در سراسـر 
ژه هایـی را در شـمال  رد. ایـن شـرکت قبـاًل پرو کشـور بـه اجـرا درآو کـرد تـا مـدل Gyandoot را در سراسـر 
ایالـت  در   Jallandhar و  مادیاپـرادش  در   Seoni و   Haryana، Shahdol در   Sira جملـه  از  هنـد، 
ژه بـه زودی در ایالـت گجـرات  ژه هـای آزمایشـی، ایـن پـرو کـرده بـود. عـالوه بـر اجـرای پرو پنجـات اجـرا 

و Maharadhtrag نیـز اجـرا خواهـد شـد.

بهبود حکمرانی ملی
فنـاروی اطالعـات و ارتباطـات از قابلیـت و توانمنـدی الزم بـرای بهبـود حکمرانـی ملـی از طریـق 
یی، فراهـم کـردن امکانـات دسترسـی بیشـتر بـه اطالعـات در خصـوص  افزایـش شـفافیت و پاسـخگو
نماینـدگان، نهادهـا، تصمیمـات و قوانیـن و مقـررات مؤثـر بـر زندگـی فقـرا، و ارایـه سـاز و کارهایـی بـرای 

برقـراری تمـاس و ارتبـاط فقـرا و نهادهـای تصمیم گیـر، برخـوردار اسـت.
کریسـتال1 برای شـهروندان اطالعات مختلف در باره  کشـور آرژانتین، پایگاه اطالعاتی دولتی  در 
کنتـرل و نظـارت  نماینـدگان، عرضـه می کنـد. بنابرایـن، آنـان می تواننـد بـر نماینـدگان سیاسـی خـود 
مؤثرتـری داشـته باشـند )16(. پایـگاه اطالعاتـی کریسـتال از اوایـل سـال 2000 بـرای اجـرای مفـاد قانـون 
کـرد تـا اطالعـات دربـاره  مسـئولیت مالـی2 سـال 1999 بـه اجـرا درآمـد. ایـن قانـون دولـت را موظـف 
مدیریـت بودجـه عمومـی را منتشـر کنـد. ایـن پایـگاه اطالعاتـی، داده هایـی مرکـب از اجـرای بودجـه بـا 
جزئیـات کامـل، دسـتورات خریـد و قراردادهـای عمومـی، دسـتور پرداخت هـای ارسـال شـده بـه خزانـه 
ژه هـای فعـال مـورد  کارکنـان دائمـی و قـراردادی و پرو ملـی، داده هـای اشـتغال و صورتحسـاب مالـی 
کارخانجـات و تجهیـزات و  گـزارش بدهی هـای دولـت، اطالعـات  حمایـت سـازمان های فرا ملـی، 
سـرمایه گذاری های مالـی، مالیات هـای معـوق و تعهـدات متـداول بنگاه هـا و افـراد، همچنیـن قوانیـن 

و مقـررات تأمیـن و عرضـه خدمـات عمومـی را ارایـه می دهـد.
البتـه بـا مشـخص شـدن مشـکالت اولیـهـ  کـه عمدتـًا ناشـی از نبـود محتـوا و اطالعـات در بسـیاری 

1 . Government’s Cristal Website
2 . Fiscal Responsibility Law
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کریسـتال  ـ در اگوسـت سـال 2000 نـگارش جدیـدی از وبسـایت  از صفحـات پایـگاه اطالعاتـی بـود 
حـدود  شـده  یـاد  اطالعاتـی  پایـگاه  از  بازدیـد   ،2001 مـارس  تـا  راه انـدازی  زمـان  بیـن  شـد.  راه انـدازی 
200 درصـد افزایـش یافـت. در حـال حاضـر، پایـگاه یـاد شـده در سـه حـوزه سـازماندهی شـده اسـت: 
یـع منابـع پولـی  کـه در آن چگونگـی بـاز توز حـوزه اول، دسترسـی همگانـی بـه اطالعـات دولـت اسـت 
دولـت بیـن دولـت ملـی و اسـتانی ارایـه شـده اسـت. حـوزه دوم »اهـداف و نتایـج« اسـت کـه اطالعاتـی 
کـه منابـع مالـی عمومـی تخصیـص داده  یابـی مدیریـت و روشـی  دربـاره سیاسـت های ملـی بـرای ارز
یی و مسـئولیت پذیـری« اسـت کـه در  می شـوند، ارایـه شـده اسـت، و حـوزه سـوم نیـز شـامل »پاسـخگو
آن اطالعاتـی دربـاره مبـارزه بـا فسـاد هـم در بخـش دولتـی و هـم بخـش غیـر دولتـی ارایـه می شـود. در 
کدام از حوزه ها به روشـی شـفاف و قابل دسـترس تشـریح می شـوند.  این قسـمت مطالب در مورد هر 
 پاسـخ ها در 

ً
کارکنـان پایـگاه اطالعاتـی مکاتبـه و تعامـل داشـته باشـند. معمـوال بـران می تواننـد بـا  کار

مـورد ابهامـات در مـدت 24 سـاعت ارسـال می شـود.
یـرا نـه تنهـا تـالش می کننـد تـا شـفافیت  ری هـا، در نـوع خـود بسـیار ارزشـمند هسـتند، ز ایـن نوآو
دولتـی را بهبـود دهنـد، بلکـه بسـیاری از نهادهـا، پایـگاه اطالعاتـی کریسـتال بـرای بهتـر کـردن اقدامـات 
یی بـه درخواسـت آغـاز کرده انـد. پایـگاه اطالعاتـی  ری داده هـا و اطالعـات خـود بـرای پاسـخگو گـردآو
کـه از 15 سـازمان غیـر دولتـی تشـکیل   ،Foro Transparenciaگروهـی متشـکل از کریسـتال توسـط 

کار می کننـد، حسابرسـی می شـود )17(. شـده اسـت و در زمینـه شـفافیت دولتـی 

کار آفرینی مردم فقیر فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابه ابزاری برای 
کار آفرینـی و توسـعه  بـا برقـراری ارتبـاط مـردم بـا بـازار، ICT می توانـد انگیزه هـای الزم در فقـرا بـرای 
ری اطالعـات و ارتباطـات، بـه فقـرا اجـازه  رد. فنـاو کار در مناطـق در حـال توسـعه بوجـود آو کسـب و 
کار  و  کسـب  بـا  و اطالعـات مرتبـط  بازارهـای اصلـی  بـه  کارآمـد  و روشـی  زمـان مقـرر  تـا در  می دهـد 
ر افتـاده می تواننـد از ICT بـرای دسترسـی بـه  رزی دو کشـاو کننـد. بـرای مثـال، مـزارع  دسترسـی پیـدا 
رزی مانند اطالعات درباره محصوالت، قیمت نهاده ها، شـرایط آب و هوا  ری کشـاو اطالعات ضرو
و تسـهیالت اعتبـاری اسـتفاده کننـد. عـالوه بـر ایـن، بانک هـای اطالعاتـی و بولتن هـای الکترونیکـی 
کننـد )18(. در  کمـک  ری هـا و اطالعـات فنـی  رزان بـرای بـه اشـتراک گذاری نوآو کشـاو می تواننـد بـه 
چنـد سـال اخیـر، امکانـات تجـاری بـرای تولیـد کننـدگان خـرد در کشـورهای در حـال توسـعه از طریـق 
کننـده و خریـداران، چندیـن برابـر شـده  اینترنـت و بـا اسـتفاده از برقـراری ارتبـاط مسـتقیم بیـن تولیـد 
یـادی بـرای افزایـش درآمـد  ل هـا، تجـارت الکترونیکـی1 از قابلیـت  ز اسـت. بـا حـذف واسـطه ها و دال

1  .E-commerce
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تولیـد کننـدگان فقیـر از طریـق افزایـش سـهم آنـان در قیمـت فـروش نهایـی محصـوالت برخـوردار شـده 
یـن و اسـتفاده  گذشـته، تفـاوت قیمت هـا بـه شـیوه تجـارت سـنتی در مقایسـه بـا روش نو اسـت. در 
ران1  ری هـای اطالعاتـی، بـه 10 برابـر می رسـید. از طریـق فروش هـای بـر خـط )آنالیـن(، پیشـه و از فناو
کـدام محصـوالت تولیـدی بـر  تـی بهتـر فروختـه می شـوند و  کـه چـه محصوال کننـد  یابـی  می تواننـد ارز
کشـورهای در حـال توسـعه  طبـق سـفارش ارایـه  شـوند )19(. بـا ایـن وجـود، تجـارت الکترونیکـی در 
یـرا  کـم اسـت، ز هنـوز در مراحـل اولیـه خـود قـرار دارد. علیرغـم افزایـش حجـم، عمومـًا سـود خالـص 

یـل و هزینه هـای پرداخـت می شـود )20(. یـادی از قیمـت فـروش، صـرف تحو قسـمت ز

دسترسی به بازارها و کسب و کارهای مرتبط با اطالعات
کارآفرینان  گرامین2 خدمات تلفن تجاری در نواحی روستایی را توسط  در کشور بنگالدش، تلفن 
محلـی کـه بیشـتر آنـان زنـان فقیـر هسـتند، ارایـه می دهـد.  ایـن زنـان بـا تلفن هـای همـراه کار می کننـد و 
 در همـه روسـتاها نیـز خدمـات ارایـه می دهنـد )21(. بـرای ایـن منظـور کارآفرینـان زن بـرای خریـد 

ً
معمـوال

گرامیـن وام می گیرنـد. سـپس خدمـات  تلفـن همـراه حـدود 350 دالر بـا نـرخ بهـره 22 درصـد از بانـک 
 ایـن زنـان 

ً
تلفـن را بـه دیگـر روسـتائیان ارایـه می دهنـد و از ایـن طریـق امـور خـود را می گذراننـد. معمـوال

کار یـک فرصـت خـود اشـتغالی بـرای  کننـد. ایـن  پرداخـت  می تواننـد در مـدت یکسـال وام خـود را باز
رد و بـه ایـن ترتیـب تلفـن را در دسـترس همـه روسـتائیان قـرار داد. زنـان در هـر دهکـده بوجـود  آو

کـرد و سـپس آن را بـه سـایر  کا آغـاز  گرامیـن از سـال 1997 فعالیت هـای خـود را در شـهر دا تلفـن 
مناطـق روسـتایی توسـعه داد. تـا مـارس 2002، حـدود 10000 تلفـن همـراه روسـتایی در حـال فعالیـت 
بودنـد کـه بـه حـدود 1/5 میلیـون نفـر خدمـات عرضـه می کردنـد. تلفن هـای روسـتایی بسـیار سـودمند 
هسـتند و بـه ازای هـر تلفـن 93 دالردر مـاه درآمـد دارنـد کـه ایـن مبلـغ حـدود دو برابـر تلفـن همـراه گرامیـن 
در شـهر اسـت. بـا ایـن وجـود، تلفن هـای روسـتایی کمتـر از 2 درصـد از تلفن هـای مـورد اسـتفاده شـبکه 
گرامیـن  گرامیـن را شـامل می شـود. بـه همیـن علـت، فقـط 8 درصـد از مجمـوع درآمـد شـرکت  تلفـن 

از ایـن تلفن هـا می باشـد. لـذا سـود اصلـی شـرکت، همچنـان بـه کسـب و کار شـهری بسـتگی دارد.
تلفن هـای روسـتایی بـه طـور متوسـط بـه 70 مشـتری در مـاه خدمـات عرضـه می کننـد. میانگیـن 
درآمـد تلفن هـای خانـم )منشـی تلفنـی(3 پـس از پوشـش دادن همـه هزینـه، بیـش از 700 دالر در سـال 
کشـور اسـت. در دهکده هـای بزرگتـر، درآمـد تلفـن  کـه بیـش از دو برابـر درآمـد سـرانه  رد می شـود  بـرآو

1 . Artisans
2 . Grameen Phone
3 . Phone Ladies
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کـه تعـداد خطـوط  می توانـد بـه 12000 دالر در سـال نیـز برسـد. بـا ایـن وجـود، ایـن درآمدهـا در نواحـی 
یـاد و مطمئـن ایـن تلفن هـا باعـث شـده  کاهـش می باشـد. درآمـد ز یـاد اسـت، در حـال  تلفن همـراه ز

کننـد. اسـت تـا بسـیاری از زنـان بـه ایـن تلفن هـا بـه عنـوان "گاوهـای مـدرن1" نـگاه 
ردهـا نشـان می دهـد کـه تلفن هـای روسـتایی بـه ازای هـر تمـاس پس اندازهایـی )یـا درآمدهایـی(  برآو
بـودن تماس هـای تلفنـی  گـران  نـه تنهـا  تـا 10 دالر عایـد فـرد می کننـد. علـت ایـن موضـوع  بیـن 2/7 
بـه  تمـاس  از  آنهـا مبادلـه می شـود. حـدود 50 درصـد  توسـط  بسـیار مهمـی  بلکـه اطالعـات  اسـت، 
بـران )کـه40 درصـد از آنهـا را زنـان تشـکیل  کار دالیـل اقتصـادی، و عمدتـًا توسـط فقـرا انجـام می شـود. 
کمک هـای مالـی  کشـور تمـاس می گیرنـد و از آنهـا  می دهنـد(، بـا اقـوام و دوسـتان و اغلـب بـا خـارج 
رزی بـا  رزان و تاجـران بـرای اطـالع از قیمـت محصـوالت کشـاو یـا پزشـکی درخواسـت می کننـد. کشـاو
که دارای خطوط تلفن هسـتند، هزینه اطالعات  بازارهای شـهری تماس می گیرند. در دهکده هایی 
کمتـر اسـت )2/5 درصـد هزینه هـای اولیـه کـه شـامل یـک سـفر بـه شـهر اسـت(. امـا در ایـن دهکده هـا 
بسـته بندی  کاالهـای  و  مـواد خـام  لبنیـات،  و  مـرغ  تخـم  قیمـت  بیشـتر اطالعـات  مبادلـه  دلیـل  بـه 
یـرا فروشـندگان اطالعـات بیشـتری دربـاره  قیمت هـا دارنـد. همچنیـن افزایـش  شـده بیشـتر اسـت، ز
ارتباطـات باعـث شـده تـا نـرخ مبادلـه  بـرای خـروج ارز بهبـود پیـدا کنـد. عـالوه بـر ایـن، تلفن هـا منافـع 
بیشـتری هماننـد بهبـود اجـرای قوانیـن،  تمـاس و ارتبـاط سـریع تر و  مؤثرتـر در هنـگام حـوادث غیرمترقبـه 

یشـاوندی نیـز بـه همـراه داشـته اسـت. و بیشـتر شـدن پیوندهـای خو
تجربـه تلفـن گرامیـن رازهـا و تجربه هـای گرانقـدری در خصـوص قابلیت هـای زنـان فقیـر روسـتایی 
کـه هرگـز تلفـن را ندیده انـد، بـه سـرعت مهارت هـای اسـتفاده  ارایـه می دهـد. حتـی زنـان بی سـوادی 
کرده انـد و بـه جایـگاه و منزلـت   کسـب  از آن را آموختـه و اعتمـاد بـه نفـس الزم را بـرای اسـتفاده از آن 
قـدرت  پـر  دارایـی  یـک  مالـک  بـه عنـوان  کردنـد وهمینطـور  پیـدا  اجتمـاع خـود دسـت  در  جدیـدی 
احتـرام جامعـه خـود را کسـب کرده انـد. مالکیـن تلفـن در مقایسـه بـا قبـل، آزادی بیشـتری بـرای حرکـت 
اختیـار  در  را  تلفن هـا  یـا  کننـد  منتقـل  را  پیام هـا  می تواننـد  آنـان  یـرا  ز ردنـد،  آو بدسـت  روسـتاها  در 
کننـد. زنـان دربـاره اطالعـات پزشـکی یـاد  یافـت  بـران قـرار دهنـد و بـرای خدمـات بیشـتر، پـول در کار
بـا خبـر می شـوند.  کا  بازارهـا در شـهر دا از وضعیـت  بـه مکالمـات  گـوش دادن  از طریـق  می گیرنـد و 
بـردی ماهرانـه ای را توسـعه داده انـد. همسـایه یکـی  کار برخـی نیـز در زمینـه ارزهـای بین المللـی دانـش 
کـه او قبـاًل فقـط بـرای دیگـران  آشـپزی می کـرده اسـت. امـا حـاال  کـرد  از ایـن تلفن هـای منشـی اعـالم 

او توسـط آنـان دعـوت می شـود.

1 . Modern Cows



164

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

ر گرامیـن1 در دهکده هـای روسـتایی نصـب خواهـد  بـا نـگاه آینـده، برنامه هـا و سیسـتم ارتبـاط راه دو
شـد. محمـد یونـس از طـرف بانـک گرامیـن عنـوان کـرد کـه کیوسـک های تلفن هـای همـراه در آینـده بـه 
که ارتباطات  کرد  کس و شـبکه جهانی اینترنت متصل خواهند شـد. او اظهار امیدواری  اینترنت، فا
رد. در سـال 1999، مؤسسـه بین المللـی  بتوانـد دگرگونـی و تحـول عمیقـی در جهـان روسـتایی بوجـود آو
مالـی2 موافقت نامـه ای بـرای اعطـای وام 16/7 میلیـون دالری و سـرمایه گذاری 1/6 میلیـون دالری 
ر گرامیـن بـه امضـاء رسـاند کـه در حـال حاضـر بزرگتریـن اپراتـور تلفـن همـراه  بـرای توسـعه ارتبـاط راه دو
در بنـگالدش اسـت. بانـک توسـعه آسـیا و موسسـه مشـترک المنافـع3 بـه صـورت مـوازی در حـال ارایـه 

کمک هـای مالـی بـه شـکل وام و سـرمایه گذاری های سـهام در ایـن زمینـه می باشـند.

تجارت الکترونیکی
ارتبـاط  برقـراری  بـرای   1995 سـال  در  کـه  اسـت  انتفاعـی  غیـر  شـرکتی   ،PEOPLink شـرکت 
صنعتگـران کوچـک بـه بازارهـا و ایجـاد شـبکه جهانـی شـرکای تجـاری تشـکیل شـد. ایـن شـرکت بـه 
 PEOPLink کننـده صنعتگـران، خدمـات عرضـه می کنـد. در حـال حاضـر شـرکت گروه هـای تولیـد 
بـا بیـش از 100 شـریک تجـاری شـامل سـازمان های غیـر دولتـی محلـی مرتبـط بـا گروه هـای خودجـوش 
کار  تیـن-  گروه هـای روسـتایی در آفریقـا، آسـیا و آمریـکای ال محلـی، ماننـد تعاونی هـای اصنـاف و 
ارتبـاط  برقـراری   ،4)B2C( کننـده«  مصـرف  کارهـای  و  »کسـب  بـه   PEOPLink شـرکت  می کنـد. 
کار«  و  کسـب  بـه  ـ  کار  و  بـه صـورت »کسـب  اینترنـت،  از طریـق  بـا مشـتریان  فقیـر  کننـدگان  تولیـد 
ل هـا بـرای اسـتفاده از فرصت هـای عمـده فروشـی و برقـراری ارتبـاط تولیـد کننـدگان  )B2C(5توسـط دال

کشـورهای صنعتـی، خدمـات عرضـه می کنـد. خـرد بـا شـرکت ها در 
زنـان  را  آنـان  بیشـتر  کـه  دولتـی محلـی،  و سـازمان های غیـر  تجـاری  توسـط شـرکای  صنعتگـران 
تشـکیل می دهنـد و بـه صـورت گروه هـای تولیـد کننـده اجتمـاع محـور6 سـازماندهی می شـوند، معرفـی 
می گردنـد. آنـان صنعتگـران باهوشـی هسـتند کـه مهارت هـای خـود را طـی نسـل ها توسـعه داده انـد، امـا 
منابـع الزم بـرای برقـراری ارتبـاط مسـتقیم بـا بازارهـای جهانـی را ندارنـد. بـه طـور سـنتی، آنـان کاالهـای 

1 . Grameen Telecom
2 . International Finance Corporation
3 . Commonwealth Corporation
4 . Business – to - Consumer
5 . Business – to - Business
6 . Community – based Producer



165
... 
ف
اپ

یرپ
 گرت

فگ
عپ
اال

بگر
پبر

. ا 
..

الن و واسـطه ها بـه فـروش می رسـانند.  خـود را از طریـق زنجیره هـای پیچیـده و طوالنـی متشـکل از دال
ایـن فراینـد باعـث شـده اسـت تـا همـواره قیمـت کمتـری بـه آنـان پرداخـت شـود و بـه همیـن علـت یـک 

کاال چندین بـار دسـت بـه دسـت می شـود تـا بـه مصـرف کننـده نهایـی برسـد.
ره هـا و تجربه هـای تجـاری  تجـارت الکترونیـک، PEOPLink بـه صنعتگـران کمـک می کنـد تـا دو
یه هایـی  رو و  نرم افـزار  تجهیـزات،  توسـعه  و  آمـوزش  بـه  فراینـد  ایـن  در  دهنـد.  بهبـود  را  خـود  شـدن 
کار بـا ارتباطـات الکترونیکـی جهـت بهبـود طراحـی محصـول و فـروش  کـه شـرکای تجـاری را بـرای 
یـر  بین هـای دیجیتالـی تجهیـز می شـوند و تصاو ر کیـد می شـود. شـرکای تجـاری بـا دو توانمنـد سـازد، تأ
محصـوالت صنعتـی خـود را در پایـگاه اطالعاتـی PEOPLink بارگـذاری می نماینـد. همچنیـن، آنـان 
می تواننـد آموزش هـا و حمایت هـای الزم را بـرای توسـعه و عرضـه محصـوالت جدیـد را از پایگاه هـای 
 PEOPLink کارکنـان یافـت  کننـد. معمـوال  کاتالـوگ در اطالعاتـی بـه صـورت برخـط یـا بـا اسـتفاده از 
گزارش هـا را  کـه شـرکای تجـاری آنـان مسـتقر هسـتند، سـفر می کننـد و مجموعـه ای از  بـه جاهایـی 
ری دارنـد و دسترسـی آنـان بـه  کـه دسترسـی محـدودی بـه فنـاو ری بـرای مشـتریانی  بـرای معرفـی فنـاو
ایـن پایگاه هـا در حوزه هـای خاصـی ماننـد  ایـن،  بـر  ارایـه می کننـد. عـالوه  اینترنـت محـدود اسـت، 
یع سراسـری  طراحی محصول، کنترل کیفیت، بسـته بندی، حمل و نقل و ایجاد هماهنگی برای توز

و سیسـتم پرداخـت حمایت هـای فنـی ارایـه می کننـد.
زانـه بـرای هـر صنعتگـر بیـن 50 تـا 500 دالر رسـیده     بـا اسـتفاده از ایـن پایـگاه اطالعاتـی، فـروش رو
اسـت کـه از ایـن مبلـغ حـدود 90 درصـد از قیمـت فـروش بـه صنعتگـران می رسـد. از مهمتریـن شـرکای 
تجـاری PEOPLink می تـوان بـه تعاونـی Kuna Mola، Tiendas Camari و اتحادیـه صنایـع سـنتی 
فیلیپن اشـاره کرد. Kuna Mola  نیز یک شـرکت تعاونی متشـکل از 1200 زن بومی Kuna اسـت که در 
یـای کارائیـب در پانامـا زندگـی می کننـد. ایـن زنـان براسـاس دانـش سـنتی  جزایـر San Blas سـواحل در
کـه  خـود لباس هـای سـنتی تولیـد می کننـد. تعاونـی Tiendas Camari بـه 98 جامعـه تولیـد کننـده، 
ر زندگـی می کننـد، خدمـات ارایـه می دهـد. ایـن  کـوادو کشـور ا بیـش از 8000 نفـر از آنهـا در ارتفاعـات 
تولیـد کننـدگان هـم صنایـع دسـتی و هـم مـواد غذایـی تولیـد می کننـد. اتحادیـه صنایـع سـنتی فیلیپیـن 
کـه 90 درصـد آنهـا را زنـان  گـروه خانوادگـی متشـکل از 2000 صنعتگـر  کننـده و 30  بـه 21 انجمـن تولیـد 
کامـاًل شـناخته شـده اسـت و سـاالنه بیـش  تشـکیل می دهنـد، خدمـات ارایـه می دهـد. ایـن اتحادیـه 

از 700 هـزار دالر صـادرات دارد )23(.
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حمایت از نوآوران1 
ری هـای فقـرا  شـبکه اینترنتـی زنبورعسـل2 در هنـد، بـرای حـل مسـائل توسـعه محلـی قابـل حـل، نوآو
و دانـش سـنتی آنـان را از طریـق بانک هـای اطالعاتـی چنـد رسـانه ای و چنـد زبانـه در سـطح گسـترده 
ری را بـه صـورت  در معـرض دیـد مـردم قـرار داد. ایـن بانـک اطالعـات مربـوط بـه بیـش از ده هـزار نـوآو
کـرد.  ری در قالـب چنـد رسـانه ای ارایـه  کـرد و بـه هفـت زبـان و 100 نـوآو ری  گـردآو متـن را از 4000 روسـتا 
یـع  زنامـه زنبـور عسـل و هـم از طریـق نمایشـگاه و گردهمایی هـای مذهبـی توز اطالعـات هـم از طریـق رو
ز داشـته باشـد و از طریـق  کار باعـث شـد تـا ایـن پایـگاه بیـش از 400 بازدیـد کننـده در رو می شـود. ایـن 
کمک هـای مالـی IfoDev در سـال 2000 حمایـت شـد، ارتبـاط  کـه توسـط  ایجـاد شـبکه های دانـش 
یت گردد. این شـبکه به  رزی تقو رزان، کارگران روسـتایی و پژوهشـگران در مؤسسـات کشـاو بین کشـاو
رزی  کارگران بخش کشـاو رزانی که بی سـواد هسـتند این امکان را برای  منظور تسـهیل ارتباط با کشـاو
یـری اشـاعه دهنـد. و پژوهشـگران فراهـم خواهـد کـرد تـا اطالعـات را بـه صـورت فایل هـای صوتـی و تصو

شـبکه زنبورعسـل یـک مثـال بـارز از اشـاعه اطالعـات و دانـش از طریـق شبکه سـازی های افقـی 
که بی سـواد هسـتند، می توانند از شـبکه برای یادگیری  ران، حتی آنهایی  اسـت. جوامع محلی و نوآو
ری هـا  از یکدیگـر از مسـافت های طوالنـی و بـا فرهنگ هایـی مختلـف، اسـتفاده کننـد. بسـیاری از نوآو
رزان  رزی، کشـاو کارگـران بخـش کشـاو بسـیار سـاده هسـتند، امـا می تواننـد بـه صـورت موثـری توسـط 
که توسط  کرد  رانه را می توان به اهرمی تشبیه  کنند. راهکارهای نوآو خرده پا و صنعتگران توسعه پیدا 
کشـیده می شـود و بـا اسـتفاده از قرقره هـا و تسـمه ها آب را از زمیـن بـاال می کشـد. چنیـن  گاو نـر  یـک 
کـردن صمـغ از بوته هـای خـاردار یـا درختـان  کـه بـرای جـدا  یـی باشـد  راهکارهایـی ممکـن اسـت چاقو
یـادی دربـاره  توسـط زنـان اسـتفاده می شـود. همچنیـن در چنیـن بانک هـای اطالعاتـی، داده هـای ز
گیاهـی جدیـد و  رزی، آفت کشـها، داروهـای دامپزشـکی، وارتیه هـای  کشـاو ماشـین ها و تجهیـزات 
ری هـا بـه  رزان خـرده پـا ارایـه می شـود. بـا ایـن وجـود مستندسـازی نوآو کشـاو کشـت و رزع  روش هـای 
ران پـس از ارایـه اطالعـات در بانـک اطالعاتـی واقعـًا مسـتاصل  کافـی نیسـت. برخـی از نـوآو تنهایـی 
می شـوند. آنـان می بیننـد کـه علیرغـم انجـام کار ارزشـمند، همچنـان فقیـر باقـی می ماننـد. بـه همیـن 
کـه ایـن مسـئله بـه نـو بـه خـود بـه منابـع مالـی،  ری هـا بایـد بـه صـورت تجـاری درآینـد  دلیـل ایـن نوآو
سـرمایه و حمایـت از حقـوق معنـوی نیـاز دارد. در سـال 1993، شـبکه زنبـور عسـل بـا تشـکیل انجمـن 
یـت شـد. از آن زمـان، شـبکه  ری هـا و نهادهـای پایـدار )SRISTI(3، تقو ری بـرای فناو پژوهـش و نـوآو

1 . Support to Innovators
2 . Honey Bee Network
3 . Society for Research and Initiatives for Sustainable Technologies and Institutions
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ری فرودسـتان  زنبـور عسـل بـا ایجـاد صنـدوق توسـعه منطقـه ای معامـالت خـرد1، شـبکه توسـعه نـوآو
ری هـای ملـی )NIF(3 بـه صـورت قابـل توجـه  ری هـا، بنیـاد نوآو گجـرات )GIAN(2 و ثبـت ملـی نوآو

توسـعه داد.
گجـرات تشـکیل شـد و از   شـرکت GIAN در سـال 1997 بـا همـکاری و مشـارکت دولـت ایالتـی 
ری هـا از بانـک اطالعـات زنبـور عسـل بـه بنگاه هـا کمـک  ژوئـن سـال 2001، 300000 دالر بـرای انتقـال نوآو
یسـک سـرمایه گذاری و  ران فرصـت داده شـد تـا از میـزان ر کـرد. بـرای ایـن منظـور بـه متبکـران و نـوآو
کننـد تـا از ایـن طریـق بتواننـد محصـوالت جدیـد خـود را بـه صـورت تجـاری  دانـش فنـی اطـالع پیـدا 
کـرد و حـق  ری را بـه محصـول تبدیـل  کننـد. تـا ژوئـن سـال GIAN ،2001، چندیـن نـوآو بـه بـازار عرضـه 
کارآفرینـان  اختـراع اقشـار فرودسـت را بـه ثبـت رسـاند و سـپس مجـوز اسـتفاده و توسـعه آنهـا توسـط 
انتفـاع  از حـق  تـا منابـع درآمـدی حاصـل  اندیشـیده شـد  کارهایـی  پایـان هـم سـاز و  صـادر شـد. در 
سـایر  در  را  مشـابه ای  توسـعه  صندوق هـای  تـا  دارد  قصـد  عسـل  زنبـور  شـبکه  بازگـردد.  مبتکـران  بـه 

ایالت هـای هنـد توسـعه دهـد.
کشـور  ری در مـارس سـال 2000 بـا الگوبـرداری از مـدل شـبکه زنبـور عسـل در تمـام  بنیـاد ملـی نـوآو
ری هنـد در احمـد آبـاد4 تأسـیس شـد. بنیـاد ملـی  کمـک 5 میلیـون دالری اداره علـوم فنـاو هنـد و بـا 
بیـن  تـا  داد  خواهـد  توسـعه  آینـده  در  را  ملـی  ری  نـوآو و  اختـراع  ثبـت  سیسـتم  یـک   )NIF( ری  نـوآو
کـرده و آنـان را بـه علـوم رسـمی و غیـر رسـمی پیونـد  مبتکـران، سـرمایه گذاران و بنگاه هـا ارتبـاط برقـرار 
ران  دهـد. راه انـدازی آزمایشـگاه ها و کمـک بـه تضمیـن حـق ثبـت اختراعـات، تعییـن جایـزه بـرای نـوآو
کـه در ایـن زمینـه انجـام  بـا تبعیـض مواجـه هسـتند، از دیگـر اقداماتـی اسـت  کـه اغلـب  فرودسـت 
ری هـا  ری )NIF(، عـزم ملـی را بـرای مستندسـازی نوآو خواهـد شـد. در سـال 2001، بنیـاد ملـی نـوآو

یافـت شـد )24(. کشـور هنـد در کل  کـه بـه دنبـال آن بیـش از 1800 پیشـنهاد از  کـرد  را سـازماندهی 

حمایت از کشاورزان خرد
ز خدمـات  رو در  600000 خانـوار  بـه  ملـی6  لبنیـات  توسـعه  توسـط هیئـت   5 تعاونـی شـیر  جنبـش 
کـه بـه صـورت تعاونـی  ارایـه می کنـد. ایـن خدمـات یکـی از بزرگتریـن ارایـه خدمـات در جهـان اسـت 

1 . Regional Micro Venture Promotion Fund
2 . Gujarat Grassroots Innovation Augmentation Network
3 . National Innovation Foundation
4 . Indian Department of Science and Technology
5 . Milk Cooperative Movement
6 . National Dairy Development Board



168

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

ری می شـود. ایـن تعاونـی شـامل بیـش از 96000  اداره می شـود. محصـوالت لبنـی از 500 شـهر جمـع آو
رز اسـت. تقریبـًا 16/5 میلیـون  کشـاو انجمـن شـیر روسـتایی در 285 ناحیـه، بـا 10 میلیـون خانـواده 
پیـه )حـدود 16 میلیـارد  کـه ارزش سـاالنه آنهـا حـدود 780 میلیـارد رو ز تولیـد می شـود  لیتـر شـیر در رو

دالر( اسـت )25(.
الکترونیکـی  ترازوهـای  و  کامپیوتـری  سیسـتم  بـا  گجـرات  در  شـیر  ری  جمـع آو مرکـز   2500 حـدود 
ری  کـرد و فـرآو کار شـفافیت را بیشـتر  و دسـتگاه الکترونیکـی سـنجش چربـی تجهیـز شـده اند. ایـن 
رزان را در پـی داشـته اسـت. در گذشـته،  سـریع تر، کاهـش زمـان انتظـار و پرداخـت سـریع پـول بـه کشـاو
میـزان غلظـت چربـی شـیر بـا تجهیـزات ابتدایـی و بـه سـختی انجـام می شـد. همچنیـن نتایـج آزمایـش 
گـر  ا حتـی  می گردیـد.  ارایـه  می شـد،  یافـت  در شـیر  اینکـه  از  پـس  سـاعت ها  نیـز  شـیر  چربـی  میـزان 
رزان  کشـاو تـا  می کشـید  طـول  ز  رو ده  می دادنـد،  یـل  تحو زانـه  رو صـورت  بـه  را  خـود  شـیر  رزان  کشـاو
کارکنـان  کتاب هـای سـاالنه  کننـد. همچنیـن آنـان مجبـور بودنـد بـه حسـاب و  یافـت  پـول خـود را در
کنند. از اینرو تخلف و کالهبرداری و پرداخت  کیفیت شـیر نیز اعتماد  تعاونی در خصوص مقدار و 
کمتـر پدیـده ای رایـج بـود و اثبـات و اقامـه دعـوی نیـز بـه دلیـل فقـدان سـازوکارهای الزم  قیمت هـای 

بسـیار مشـکل و بی نتیجـه بـود.
یافـت  رزان بـه سـرعت پـول خـود را در کشـاو کامپیوتـری،  بـا اسـتفاده از سیسـتم  در حـال حاضـر 
یی در وقت آنان شده  و زمان  کاهش قابل مالحظه معطلی آنان و  صرفه جو کار باعث  می کنند. این 
رزانی  کشـاو کوتـاه شـده اسـت. بـه  ری نیـز بسـیار  کـز جمـع آو یـل شـیر بـه مرا مانـدن در صـف بـرای تحو
یـل می دهنـد، یـک کارت پالسـتیکی بـه عنـوان فـرم شناسـایی  ری شـیر تحو کـز جمـع آو کـه شـیر را بـه مرا
یـت  هو شـماره،  طریـق  از  کـه  می شـود  داده  قـرار  کارتخـوان  دسـتگاه  در  کارت  ایـن  می شـود.  داده 
رز بـه کامپیوتـر شـخصی منتقـل می شـود. سـپس شـیر در یـک ظـرف فـوالدی تخلیـه،  شناسـایی کشـاو
رز نمایـش داده می شـود. یـک نمونـه از شـیر نیـز در دسـتگاه قـرار داده می شـود  زن آن فـورًا بـرای کشـاو و و
رز نمایـش داده می شـود. بـه ایـن ترتیـب  تـا غلظـت چربـی شـیر در یـک ثانیه انـدازه گیـری، و بـرای کشـاو
کامپیوتـر میـزان غلظـت چربـی شـیر را بـرای  کامپیوتـر منتقـل می شـود.  نیـز تمامـی ایـن اطالعـات بـه 
رز  کشـاو کل شـیر بـر روی یـک برگـه پرداخـت، چـاپ، و بـه  رز محاسـبه می کنـد. سـپس، ارزش  کشـاو
یافـت  می کنـد. در بسـیاری از  یچـه در رز نیـز پـول فـروش شـیر را از طریـق یـک در کشـاو داده می شـود. 
رز تولیـد کننـده شـیر کـه  کـز، کل مبادلـه شـیر کمتـر از 30 ثانیـه طـول می کشـد. بیـش از 50000 کشـاو مرا
از سیسـتم کامپیوتـری اسـتفاده می کننـد، از سیسـتم کامپیوتـری شـفاف و کارآمـد سـود می برنـد. ایـن 

ری شـیر توسـط شـرکت تعاونـی اسـت. سیسـتم یـک سیسـتم کارآمـد گـردآو
سیسـتم  کیوسـک  یـک  آبـاد،  احمـد  در  هنـد  مدیریـت  مؤسسـه  در  الکترونیکـی  حکمرانـی  مرکـز 
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در  آزمایشـی  صـورت  بـه  کـه  اسـت  داده  توسـعه  نرم افـزاری  بسـته  بـا   1)DISK( لبنیـات  اطالعـات 
دارای دو جـزء اصلـی   DISK آزمایـش شـد.  گجـرات  Kheda در  ناحیـه  در  تعاونی هـای دو دهکـده 
گاوهـای  همـه  سـوابق  آن  در  کـه  دهـی  گـزارش  سیسـتم  و  اطالعاتـی  بانـک  بـا  بـری  کار یـک  اسـت: 
کـه از طریـق آن تولیـد کننـدگان  رز ثبـت می شـود و یـک پورتـال شـیر متصـل بـه اینترنـت  شـیرده کشـاو
بـه اطالعـات و اسـناد دولتـی و  یـل شـیر، دسترسـی  می تواننـد، مبادله هـای شـیر، تقـدم و تأخـر تحو
ری هـا  رزان می تواننـد در مـورد نوآو کشـاو کننـد. همچنیـن،  مبادلـه اطالعـات بـا یکدیگـر را مشـاهده 
در زمینـه لبنیـات را از طریـق بانـک اطالعـات چنـد رسـانه ای و شـبکه زنبـور عسـل یـاد بگیرنـد )بـه 

نماییـد( )26(. مراجعـه  قبـل  قسـمت های 

دسترسی به خدمات مالی
یـا )ATMs(2 هزینه هـا را بـرای  کامپیوتـری کـردن، کارت هـای هوشـمند، ماشـین های اتوماتیـک گو
کارآمدتـری  صـورت  بـه  مشـتریان  بـه  تـا  می سـازد  قـادر  را  آنـان  و  می دهنـد  کاهـش  مالـی  مؤسسـات 
خدمـات ارایـه کننـد. بـه همیـن دلیـل، فقـرا و کسـب و کارهـای خـرد، می تواننـد بـه دامنـه گسـترده تری 

کننـد. از خدمـات مالـی دسترسـی پیـدا 
کارآمدتریـن مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد )MIFs( حـدود 35 تـا 51 درصـد از میانگیـن وام  حتـی 
یـز  معوقـه خـود را صـرف هزینه هـای عملیاتـی می کننـد. کارت هـای هوشـمند بـه همـراه میکروچیـپ )ر
کـه بـه همـراه سیسـتم های  پردازنـده( حـاوی اطالعاتـی در مـورد سـابقه اعتبـاری مشـتریان هسـتند 
کـه  نرم افـزاری، خدمـات پیگیـری وام، پیش بینی هـای مالـی و مدیریـت اطالعـات را ارایـه می دهنـد 
بـا  کاهـش دهنـد.  را  تـا هزینه هـای مبادلـه  کمـک می کنـد  تامیـن مالـی خـرد  بـه مؤسسـات  کار  ایـن 
مالـی  پایـداری  باعـث  نرم افـزاری می تواننـد  و سیسـتم های  کارت هـای هوشـمند  کاهـش هزینه هـا، 
یـادی از  کـه بتواننـد بـه شـمار ز مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد شـوند و بـه سـرعت بـه موقعیتـی برسـند 
یـا  فقـرا خدمـات ارایـه کننـد )27(. عـالوه بـر کارت هـای هوشـمند، ماشـین های اتوماتیـک خـودکار گو
)ATMS( ایـن امـکان را فراهـم می کننـد تـا سـپرده ها و برداشـت ها مقـرون بـه صرفـه شـوند و سـرانجام 
ایـن امـکان را در اختیـار بانک هـای تجـاری قـرار می دهنـد تـا خدمـات را بـرای فقـرا و زاغـه نشـینان 

شـهری توسـعه دهنـد )28(.

1 . Dairy Information System Kiosk
2 . به فارسی عابر بانک نیز گفته می شود )مترجم(
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کارت های هوشمند برای تامین مالی خرد
یکی از مؤسسات تامین مالی خرد هند با نام)Swayam Krishi Sangam )SKS، در اگوست سال 
یـی در وقـت کارت هـای هوشـمندی را توسـط  2000 در جلسـات گروهـی بـه منظـور کاهـش و صرفـه جو
کرد. موسسـه اعتباری SKS در سـال 1998 توسـط Vikram Akula، فرزند یک مهاجر  دفاتر وام معرفی 
هنـدی در ایالـت متحـده آمریـکا، در مالقاتـی کـه بـا محمـد یونـس و گرامیـن بانـک داشـت، راه انـدازی 
در  را  مناطـق  از  برخـی  در  جمعیـت  فقیرتریـن  از  درصـد  بـه20  رسـانی  خدمـات   ،SKS موسسـه  شـد. 
دسـتور کار قـرار داد. افـراد نیـز از طریـق مصاحبه هـای تخصصـی و پیمایـش روسـتایی انتخـاب شـدند. 
ایالت اندراپـرادش  در   Medak ناحیـه  SKS در چهـار شـعبه در  نتیجـه، در حـال حاضـر، موسسـه  در 
فعالیـت می کنـد و بـه حـدود 2200 مشـتری زن خدمـات عرضـه می کنـد. موسسـه SKS پس اندازهـا و 
وام محصـوالت را از طریـق فرایندهـای مشـارکتی ارایـه می کنـد و آنهـا را از طریـق دهکده هـای اشـتراکی1 
یـع می کنـد. تـا ژوئـن سـال 2001، مجمـوع پرداخت هـا 165000 دالر، و  کـه Sangams خوانـده می شـود، توز
میـزان بـاز پرداخـت نیـز 100 درصـد بـود. ایـن وام هـا شـامل وام  بـرای فعالیت هـای تولیـدی )بـا نـرخ بهـره 
20 درصـد(، وام هـای فصلـی و وام هـای اضطـراری )نـرخ بهـره صفـر درصـد( بودنـد. بیشـتر اعضـاء 50 
کردنـد. ایـن افـراد از ایـن وام هـا بـرای  یافـت  دالر وام عمومـی در سـال اول و 100 دالر در دومیـن سـال در

کردنـد. گـذاری در خریـد زمیـن و بنگاه هـای تولیـد دام اسـتفاده  سـرمایه 
کارت  ری  در یکی از چهار شـعبه موسسـه SKS، مسـئولین اعطای وام به صورت آزمایشـی از فناو
کامپیوتـری  از ترمینـال  را  آنـان اطالعـات متقاضیـان وام  کردنـد. در ایـن شـعبه،  هوشـمند اسـتفاده 
کردنـد. در هنـگام  کامپیوتـر دسـتی منتقـل  کـرده و پیـش از مراجعـه متقاضـی وام  بـه یـک  مرکـز دانلـود 
کارت هوشـمند خـود را بـه منظـور بررسـی حسـاب ها و سـوابق معامله هـای  مراجعـه، متقاضیـان وام 
بـه دفتـر، متصدیـان  بازگشـت  از  پـس  قـرار می دادنـد.  کامپیوتـر شـخصی،  کارتخـوان  آنهـا در  جدیـد 
کامپیوتـر در دهکـده بـه مشـتریان خدمـات  کامپیوتـر اصلـی برمی گرداننـد. یـک  وام، اطالعـات را بـه 
کنتـرل بیـالن مالـی آنـان را بـه صـورت منظـم ارایـه مـی داد. موسسـه SKS در نظـر  مختلـف از جملـه 

ری را در چهـار شـعبه دیگـر نیـز توسـعه دهـد. بـرد ایـن فنـاو کار دارد تـا 
کارت هـای هوشـمند سـه مزیـت مهـم بـرای موسسـه SKS بـه همـراه داشـت. اول، هزینه هـای ارایـه 
خدمـات مالـی بـه فقـرا در نتیجـه کاهـش زمـان مراجعـات هفتگـی تـا 50 درصـد کاهـش یافـت. ایـن کار 
ز انجـام دهنـد.  ز را بـه جـای دو مراجعـه در رو باعـث شـد تـا کارکنـان بتواننـد سـه یـا چهـار مراجعـه در رو
دوم، کارت هـای هوشـمند بـه SKS کمـک کـرد تـا اسـتانداردهای مالـی و کنترل هـای خـود را حفـظ، و 
یـرا اعتبـارات  ز اشـتباه و کالهبـرداری جلوگیـری کنـد. ایـن موضـوع بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، ز از بـرو

1 . Village Collective
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یـاد  کاله بـرداری بسـیار ز یـادی معاملـه نیـاز دارد، بنابرایـن، احتمـال اشـتباه و  خـرد بـه شـمار بسـیار ز
اسـت. کارت هـای هوشـمند ایـن مشـکل را از طریـق سیسـتم کامپیوتـری و اسـتفاده از یـک »رمـز عبـور 
کننده هـا و  کمـک  کـرد و اطالعـات را از روسـتا بـه شـعبه، رؤسـای دفاتـر و حتـی  الکترونیکـی1« حـل 
کـرد. عـالوه بـر ایـن، کارت هـای هوشـمند، توانایـی مدیریـت و پایـش  نهادهـای قـرض دهنـده منتقـل 
 SKS کارت هـای هوشـمند پایـداری عملیـات و پاسـخ سـریع بـه مشـکالت را افزایـش داد. سـرانجام، 
را بیشـتر کـرد و ایـن امـکان را بـرای مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد )MFI( فراهـم کـرده اسـت تـا خدمـات 

مالـی انعطاف پذیرتـری بـه فقـرا بـرای اخـذ وام ارایـه کننـد )29(.

کارت های هوشمند برای کسب و کارهای خرد
که مؤسسـه ی اعتباری وابسـته به موسسـه اعتباری رشـد  یلند، مؤسسـه اعتباری رشـد2،  در سـوآز
 4)USAID( 3 اسـت، با کمک آژانس بین المللی توسـعه ایالت متحده)SBGT( کسـب و کار سـوآزی
کار  و  کسـب  بـرای مشـتریان  کارت هـای هوشـمند  انتشـار  در حـال  توسـعه5  گزینه هـای  و مؤسسـه 
کـه بتواننـد بـه منابـع مالـی و بـاز پرداخـت وام هـا  کوچـک اسـت تـا ایـن امـکان را بـرای آنـان فراهـم کنـد 

کننـد. کننـده در ایـن فعالیـت در کشـور دسترسـی پیـدا  در شـعبات بانک هـای تجـاری شـرکت 
یلند و شـعبات آنهـا در دو   موسسـهSBGT بـه صـورت بانـک مجـازی6 در چهـار بانـک اصلـی سـوآز
کارت خـوان، فعالیـت می کنـد. موسسـه  کارت هـای هوشـمند بـه همـراه ترمینال هـای  شـهر بـزرگ بـا 
کـم درآمـد  کـه خدمـات آزاد بـه مشـتریان  SBGT دارای خـط اعتبـاری بـا بانک هـای تجـاری اسـت 

زانه  یـان نقدینگـی کامـل بـه صورت رو یـه و تحلیـل جر عرضـه می کنـد. مبادلـه اطالعـات، بـه همـراه تجز
کار SBGT را قـادر می سـازد تـا بـاز پرداخت هـا و تخصیص هـا را بـه صورتـی  کـه ایـن  دانلـود می شـود 

دقیـق و بـه سـهولت پایـش کنـد.
ری کارت هـای هوشـمند و نرم افـزار بانکـداری  موسسـه SBGT حـدود 100000 دالر بـرای توسـعه فنـاو
دالر   1000 هوشـمند،  کارت هـای  کارت خـوان  ترمینال هـای  هزینه هـای  اسـت.  کـرده  سـرمایه گذاری 
کارت هـای هوشـمند را می تـوان بـه  کـه ایـن  کارت خـوان 8 دالر اسـت  بـه ازای هـر واحـد و هزینـه هـر 
یه حسـاب وام توسـط مشـتریان، بـاز گردانـده شـود. البتـه ایـن  یـزی کـرد کـه پـس از تسـو گونـه ای برنامه ر

1 . Electronic Passbook
2 . Growth Trust Corporation
3 . Swazi Business Growth trust
4 . U.S. Agency for International Development
5 . Development Alternativies
6 . Virtual Bank
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کاهـش  کارت هـای هوشـمند بـه سـرعت در حـال  یـرا هزینـه  سیسـتم در حـال ارزان شـدن اسـت، ز
اسـت و ترمینال هـای کـم هزینه تـر )500 دالر( در حـال توسـعه می باشـند. موسسـه SBGT قصـد دارد تـا 
در آینـده اطالعـات مبادله هـا، از جملـه خدمـات پس انـداز بـرای مشـتریان را از طریـق تلفـن و سیسـتم 

بـر خـط )آنالیـن( در دسـترس همـگان قـرار دهـد.

دستگاه های خود پرداز ATMs بانک داری تجاری در خدمت فقرا 
بـه  بانکـداری اساسـی  ارایـه خدمـات  بـرای  آفریقـای جنوبـی1،  بانـک اسـتاندارد  در سـال 1993، 
کردسیسـتم  ایجـاد  شـهر  در  خودپردازهایـی  نصـب  طریـق  از  را  وابسـته ای  الکترونیکـی2  بانـک  فقـرا 
بانکـی آفریقـای جنوبـی. بـه صـورت سـنتی،  بـرای جلوگیـری از دسـتبرد دارایـی فقرا،حسـاب های 
که برای حقوق و دستمزدشـان دارای حسـاب های  کارگرانی  سـپرده مسـتقیم افتتاح می نمود. بیشـتر 
یـرا عـوارض معاملـه و زمـان  یـاد اسـت، ز تـی آنهـا ز پس انـداز و بـا رمـز عبـور هسـتند، هزینه هـای مبادال
کارهـای  ز بـرای  یـاد اسـت. بـه همیـن دلیـل، مـردم یـک یـا دو سـاعت در رو کشـور ز کـره در ایـن  مذا
طریـق  از  نمی توانسـتند  بانک هـا  فـراوان،  مشـکالت  دلیـل  بـه  همچنیـن  می شـدند.  معطـل  بانکـی 
مشـتریان  حسـاب های  همـراه  بـه  را  بضاعـت  کـم  مشـتریان  مالـی  بیالن هـای  بانکـی  حسـاب های 

یـاد بـرای خودپـرداز بـه صـورت منظـم قابـل دسـترس نماینـد. دارای بیـالن مالـی ز
کارکنـان  ری مبتکرانـه بانـک الکترونیکـی، خدمـات خودپـرداز را بـا  بـرای حـل ایـن مشـکل، فنـاو
کـرد. بـرای  کـرد و از ایـن طریـق بـه مشـتریان بـرای کارهـای بانکـی الکترونیکـی کمـک  مجـرب ترکیـب 
ایـن منظـور خروجی هـای بانـک الکترونیکـی) ATM( در کیوسـک های جدیـدی در خیابـان در سـطح 
یدئـو بـرای تبلیغـات بـا دسـتورالعمل های الزم بـه رنگ هـای مختلـف ارایـه  شـهر تعبیـه شـد و در آنهـا و
شـد. عـالوه بـر ارایـه اطالعـات بـه صـورت متـن، خودپـرداز دارای یـک صفحـه نمایـش سـاده اسـت کـه 
گرافیکـی  یـر و روش هـای  بـرای نشـان دادن نحـوه اسـتفاده از آن خدمـات بـه مشـتریان بی سـواد، تصاو
عرضـه می کنـد. هـر کیوسـک ، بـا کمـک سـه یـا چهـار سـخنگوی مجـازی کـه بـه چندیـن زبـان محلـی 

صحبـت می کنـد، تجهیـز شـد.
کلمـه  بـدون  و  چـک  )بـدون  می دهـد  ارایـه  سـاده  پس انـداز  حسـاب  یـک  الکترونیکـی  بانـک 
عبـور(، و همـه حسـاب ها بـا بیـش از 250 رانـد3 )56 دالر( مشـمول سـود هسـتند. مشـتریان می تواننـد 
یافـت  حسـاب نقدینگـی، سـپرده های پس انـداز، انتقـال پـول بـه اقـوام و دیگـر سیسـتم ها را در کشـور در

1 . Standard Bank of South Africa
2 . E-bank
3 . Rand
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یافـت جوایـز می شـوند، بـه صـورت خـودکار  کـه مشـمول در کننـد. سـپرده گذاران بـا بیـالن مالی انـدک 
کننـد. یافـت  می تواننـد جایـزه )1500 رانـد یـا 333 دالر( پوشـش بیمـه ای در

بانـک  حسـاب  مشـتری   150000 از  بیـش  فعالیـت  سـال  اولیـن  در  سیسـتم،  ایـن  موفقیـت  بـا 
رودی  و تنهـا  عنـوان  بـه  الکترونیکـی  بانـک  بـا  کـردن  کار  وجـود،  ایـن  بـا  کردنـد.  ایجـاد  الکترونیکـی 
کمتـر از نقطـه سـربه سـری  یـرا تعـداد مبادله هـا بـه ازای هـر دسـتگاه  چنـدان سـودمند نبـوده اسـت، ز
دسـتگاه بـود. در سـال 1996، بانـک الکترونیکـی )E ـ بانـک(، شکسـت خـورد و بـه بانـک اسـتاندارد 
بـاز گردانـده شـد و مشـتریان بانـک الکترونیکـی نیـز بـه برنامـه E 1 جدیـد منتقـل شـدند. در ایـن سیسـتم 
تقریبـًا 1/4 میلیـون  تـا سـال 1998،  بانـک پیش بینـی شـد.  نیـز تسـهیالتی در خروجی هـای  جدیـد 
کردنـد. ایـن تعـداد بیـش از 18 میلیـون  E، از 70 خروجـی بانـک اسـتفاده  دارنـدگان حسـاب برنامـه 
کـه حـدود 24/6 درصـد مبادله هـای بانـک اسـتاندارد را شـامل  مبادلـه )تراکنـش مالـی( بانـک بـود 

می شـد.
درصـد   42/5 معـادل  کـه  کـرد  اعـالم  نفـر  میلیـون   50 را  رقـم  ایـن   2002 سـال  در  پیش بینی هـا 

.)30( اسـت  بـوده  جنوبـی  آفریقـای  اسـتاندارد  بانـک  مالـی  تراکنش هـای 

یادداشت های پایانی
ری ذخیـره، پـردازش، انتقـال و ارایـه  1ـ ICT شـامل سـخت افزار، نرم افـزار، شـبکه و رسـانه بـرای گـردآو
یـر ارایـه شـود )بانـک جهانـی 2002(. اطالعـات اسـت کـه می توانـد بـه صـورت صـدا، داده، متـن یـا تصو

بـرای  را   ICT بـه  دسترسـی  خدمـات  کـه  هسـتند  مشـترکی  مکان هـای  ر،  دو راه  ارتبـاط  کـز  مرا 2ـ  
آمـوزش، اطالعـات شـخصی، اجتماعـی و اطالعـات در زمینـه توسـعه اقتصـادی عرضـه می کننـد 

 .)2001 ،Gomez و   Reilly(
کارگاه آموزش بین المللی در زمینه ائتالف  3ـ Narayan و Shah، 2000 . بانک جهانی میزبان سه 
کـه در آن سـازمان های مختلـف و مثال هایـی  و همگرایـی جهانـی بـرای رسـاندن صـدا و نظـر فقـرا بـود 

یـر مراجعـه نماییـد. در رابطـه بـا مباحـث فقـر مطـرح شـد. بـرای اطالعـات بیشـتر بـه آدرس ز
 http:// www.worldbank.org/poverty/voices/globcoal/index.htm
4. See Cecchini forthcoming; Narayan and Shah 2000.
ری اطالعـات(2 مـورد حمایت  بردهـای فنـاو ژه SITA )مطالعـه کار 5ـ از نمونه هـای آن می تـوان بـه پـرو

1 . E-plan
2  .Study of International Technology Applications

http://www.worldbank.org/poverty/voices/globcoal/index.htm
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کـز ارتباطـی راه  ژه مرا کـودکان خیابانـی، و پـرو InfoDev در هنـد، شـبکه زنـان در آفریقـای جنوبـی و 

کـرد. ر اشـاره  کـوادو کلمبیـا و ا ر در  دو
ری اطالعات  6ـ برای مثال، شبکه سالمت )Healthnet( در حال استفاده از انواع آرایه های فناو
کامپیوتـری متصـل بـه تلفـن و ماهواره هـای مـدار نزدیـک(  و ارتباطـات )ICT( )از جملـه شـبکه های 
اسـت، تا امکان دسترسـی به پژوهش های بهداشـتی، مبادله اطالعات در زمینه شـیوع بیماری های 
کارکنـان مراقبـت از  یـی را بـرای  همه گیـر، و دسـتیابی بـه اطالعـات در مـورد دارو و درمان هـای دارو

رد. سـالمت در 30 کشـور در حال توسـعه فراهم آو

کننـد.  کالس در هفتـه برگـزار  7ـ حتـی بـا چنیـن عوارض اندکـی، آموزشـیاران فقـط می تواننـد 8 
داشـته  عایـدی  یـل  برز در  رسـمی  کارمنـد  یـک  دسـتمزد  حداقـل  برابـر  دو  می تواننـد  تقریبـا  بنابرایـن، 

باشـند.
8. For more information see the CDI website at http://www.cdi.org.br/. 
Also see
Narayan and Shah 2000.
9. Bloome 2000; de Alcantara 2001; SRI International 1999; SRI 
International 2000.
Also see the WorLD program website at http://www.worldbank.org/
worldlinks/
کامپیوتـری اپـل آغـاز شـد.  ژه بـه عنـوان یـک تـالش مشـارکتی بیـن دولـت هنـد و شـرکت  10ـ پـرو
Ajmer بیـن سـال های 1994 و  ایالـت راجسـتان و در نزدیـک شـهر  ژه آزمایشـی در  پـرو اولیـن مرحلـه 

1995 اجـرا شـد.
11. infoDev 2001; Bhatnagar and Schware 2000; CMC Ltd. 2001.
12. See the World Bank’s e-government website at http://wwwl.
worldbank.org/
publicsector/egov/
یل، Servico de Atendimento ao Cidadao )SAC( یک سیسـتم  13ـ برای مثال، در کشـور برز
 SAC ایجـاد شـد. واحدهـای موبایـل Bahia کـه توسـط دولـت کمک هـای خدمـات عمومـی اسـت 
ر از دسـترس از نظـر  ر دسـت بازدیـد می کننـد و اجـازه می دهنـد تـا جوامـع روسـتایی دو از نواحـی دو
ر شناسـنامه های  جغرافیایـی، قابـل دسـترس بـرای ارایـه خدمـات باشـند. ایـن خدمـات شـامل صـدو
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کار هسـتند )بانـک جهانـی، 2002(. تولـد و کارت هـای شناسـایی 
14. Symonds 2000. One example of such a portal is Singapore’s 
eCitizen Centre at http://www.gov.sg/
15. Gyandoot 2001; Narayan and Shah 2000; Rajora 2002; World Bank 
2002c.
16. See the Cristal website at http://www.cristal.gov.ar.
17. Radics 2001; World Bank 2002a.
رزان  18ـ از مثال هـا می تـوان بـه خدمـات اطالعـات مناطـق روسـتایی شـیلی بـرای گروه هـای کشـاو

کرد. و همچنین Agvopol و Agrositio در آرژانتین اشـاره 
19ـ پایگاه اطالعاتی تجارت الکترونیکی صنایع دسـتی تولید شـده توسـط صنعتگران کشـورهای 

یـر مراجعـه کـرد: در حـال توسـعه را می فروشـند کـه می تـوان بـه مراجـع ز
Novica.com, OneNest.com, ElSouk, African Crafts Online, and many
others. See Narayan and Shah 2000.
رد کـرده اسـت  20ـ کنفرانـس سـازمان ملـل متحـد در خصـوص توسـعه و تجـارت )UNCTAD(1 بـرآو
کشـورهای در حـال توسـعه  کـه متوسـط بازگشـت مالـی بنگاه هـای فعـال در تجـارت الکترونیکـی در 

2000 تـا 3000 دالر در سـال بـوده اسـت.
آزادسـازی  بـرای  را  کار خـود  بنـگالدش  دولـت  کـه  زمانـی  در  و  در سـال 1996  گرامیـن  تلفـن  21ـ 
اعطـای مجـوز تلفن هـای بخـش خصوصـی بـرای چهـار شـرکت، آمـاده می کـرد، بنـا نهـاده شـد. 51  
ژی بـا نـام Telenor، 35 درصـد متعلـق بـه  گرامیـن متعلـق بـه یـک شـرکت نـرو درصـد از سـهام تلفـن 
کـه شـامل   ،Marubenu گـروه گرامیـن اسـت. بقیـه سـهام نیـز متعلـق بـه خانـه تجـارت ژاپـن و  بانـک 

گـروه متخصـص شـهروندان بنـگالدش مقیـم در آمریکاسـت. یـک 
22. Burr 2000; Digital Opportunity Initiative 2001; Grameen Phone 2001 
and 2002;
Narayan and Shah 2000.
23. See the PEOPLink website at http://www.peoplink.org. Also see 
Digital Opportunity
Initiative 2001; Narayan and Shah 2000.
24. Baramati Initiatives 2001; Bhatnagar and Schware 2000; Cecchini 

1 . United Nations Conference on Trade and Development
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forthcoming;
Gupta 2001.
25. NDDB 2001.
26. World Bank 2002b; Bhatnagar and Schware 2000. See also India’s 
National Dairy
Development Board website at http://www.nddb.org
27ـ در آفریقـا شـبکه خدمـات اطالعاتـی و مالـی توسـط مؤسسـات مالـی خـرد بـه 100000 مشـتری در 

5 کشـور عرضـه می شـود. میانگیـن میـزان وام 125 دالر اسـت.
28. Akula 2000; Digital Opportunity Initiative 2001.
29. Akula 2000.
30. Paulson and McAndrews 1998.
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ابزارها و تمرین ها )شماره 2(

توانمندسازی و راهبردهای کمک های کشوری بانک جهانی برای اندونزی
نتایـج حاصـل از گـزارش اخیـر فقـر در اندونـزی کـه توسـط بانـک جهانـی، بـا عنـوان " راهبـرد کمـک 
کشـوری اندونزی1 " بـرای سـال مالـی 2003 ـ 2001 تهیـه شـد، بـر سیاسـت ها و برنامه هـای مـدون بـرای 
کیـد داشـت. ایـن گـزارش ابتـدا مسـائل  کمـک و پشـتیبانی از توانمندسـازی مـردم آسـیب پذیر و فقیـر تأ
کمـک  توانمندسـازی را مطـرح، و سـپس در مـورد چگونگـی ادغـام ایـن مالحظـات در راهبردهـای 
در  پرداخـت.  بـه بحـث  اسـتقراض3،  و عـدم  اسـتقراض  فعالیت هـای  کشـوری )CAS(2،  از جملـه 
ر فعالیت هـای حمایـت و پشـتیبانی بانـک جهانـی از برنامه هـای توسـعه مبتنـی  پایـان، گـزارش بـا مـرو

کـرد. بـر اجتمـاع4 نتیجه گیـری و جمع بنـدی ارایـه 

گزارش فقر
ارتبـاط  دربـاره  بحـث  بـه   )2000 سـال  کتبـر  )ا یـن5  نو راهبـردی  ایجـاد  در اندونـزی:  فقـر  کاهـش 
کـه مباحـث و اقدامـات  گـزارش خاطـر نشـان می کنـد  تنگاتنـگ فقـر و مسـائل حکمرانـی می پـردازد. 
کاهـش فقـر انجـام داد. بـدون توجـه بـه  کـه بایـد بـرای  بی شـماری در مـورد اقدامـات دولـت وجـود دارد 
یی و انگیزه هـای اجـرای اقدامـات و فعالیت هـای جاه طلبانـه بـرای  قابلیت هـای دولـت،  پاسـخگو
کـه توسـعه دمکراسـی و تمرکز زدایـی در  گـزارش حاضـر نشـان می دهـد  کاهـش فقـر میسـر نیسـت )1(. 
حـال تحـول و دگرگـون سـاختن حکمرانـی در اندونـزی اسـت و ماهیـت ایـن تحـوالت در حکمرانـی، 
یـر بایـد در کانـون توجـه قـرار گیرند: موضـوع اصلـی بـرای فقـر اسـت، بـه همیـن دلیـل سـه عنصـر اساسـی ز

گذشـته  کـه توسـط نظام هـای اداری  کاهـش فقـر بایـد انحصـار اطالعاتـی  · اطالعـات: برنامه هـای 
تحـت سـیطره حوزه هـای خاصـی قـرار داشـت را در هـم بشـکند و بـه انحصـار آنـان پایـان دهـد. اشـاعه 
یت هـا  عمومـی اطالعـات در مـورد محتـوای برنامه هـا، بایـد قبـل و در هنـگام اجـرای برنامه هـا، در اولو
معیـار  بایـد  هـدف،  گروه هـای  گاهی هـای  آ ارتقـای  علـت،  همیـن  بـه  گـردد.  منعکـس  بودجه هـا  و 

موفقیـت  برنامه هـا باشـد )بـرای مثـال فقـرا و افـراد آسـیب پذیر(.
یـع هزینه هـا، طراحـی برنامه هـا و همچنیـن در اجـرای  · اظهـار نظـر: صـدا و اظهـار نظـر فقـرا بایـد در توز
برنامه هـای بخش هـای عمومـی )دولتـی( منعکـس شـود. در برنامه هـای رسـیدگی بـه فقـرا بایـد تـالش 

1 . Bank’s Indonesia Country Assistance Strategy
2 . Country Assistance Strategy
3 . Lending and Nonlending Activities
4 . Community-driven Development Programs
5 . Constructing Dem Strategy
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شـود تـا حداقـل آزادی و دامنـه انتخـاب اقشـار فقیـر بـه ماننـد اقشـار ثروتمنـد باشـد و در ایـن زمینـه 
نبایـد نـگاه فقـرا بـه دولـت صرفـًا بـه عنـوان یـک عرضـه کننـده خدمـات باشـد. امـا چنیـن انتخاب هایـی 
کاالهـای عمومـی ـ ماننـد جاده هـا و خدمـات  در همـه شـرایط امکان پذیـر نیسـت. در بسـیاری مـوارد 
پلیـسـ  توسـط همـه شـهروندان جامعـه مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. لـذا در چنیـن مـواردی کـه کاالهـای 
یـژه نظـرات و دغدغه هـای زنـان و مـردان  عمومـی ارایـه می شـوند، اظهـار نظـر و صـدای شـهروندان، بو

فقیـر بایـد بـه صـورت مسـتقیم در تصمیم گیری هـا و ارایـه خدمـات مـورد توجـه قـرار گیرنـد.
· پاسـخگویی و مسـئولیت پذیری: تصمیم گیـران در هـر سـطح و هـر مقامـی، بایـد نسـبت بـه مـردم 
و  پاسـخگو  برنامه هـای عمومـی  و  ژه هـا  پرو پایـش  و  اجـرا  یـزی،  یـزی،  بودجه ر برنامه ر از  در هـر مرحلـه 
ردها و عملکردهـا،  یـژه مقامـات و مسـئولین رسـمی بایـد در قبـال دسـتاو مسـئولیت پذیر باشـند. بو
مسـئول و پاسـخگو باشـند. بنابرایـن همـواره پرسـش هایی در ایـن زمینـه مطـرح می شـود. بـرای مثـال آیـا 
مـردم احسـاس می کننـد کـه خدمـات عمومـی بـرای آنـان سـودمند اسـت؟ آنـان چـه نیازهایـی دارنـد و 
آیـا ایـن نیازهـا در طـول زمـان ارایـه می شـوند؟ ایـن موضـوع بـه معنـای عرضـه خدمـات عمومـی جدیـد 
یجـی ضوابـط  مبتنـی بـر اخالقیـات،  بازنگـری  در ایجـاد انگیزه هـا بـرای خدمـات مدنـی و افزایـش تدر

و مقـررات و اجـرای شـفاف ایـن ضوابـط و مقـررات اسـت.
ایـن گـزارش، پـس از برقـراری ایـن رابطـه بنیـادی بیـن حکمرانـی و فقـر، بـه بحـث در مـورد سیاسـت ها 
و برنامه هـا در زمینـه اقـدام و عمـل از جملـه ایجـاد محیـط و بسـتر مناسـب بـرای سیاسـت گذاری بـرای 
افزایـش درآمدهـای فقـرا و خدمـات عمومـی مؤثـر می پـردازد. لـذا در اینجـا رسـیدگی بـه مـردم فقیـر در 

بطـن مسـئولیت پذیری دولـت قـرار دارد.

محیط سیاست گذاری
گردونـه فقـر رهـا خواهنـد  کـه خانواده هـا و افـراد از  در اولیـن حـوزه اقـدام و عمـل، فـرض می شـود 
البتـه سیاسـت های  یافـت.  کاهـش خواهـد  آنـان  نتیجـه تالش هـای  آنـان در  آسـیب پذیری1  و  شـد 
کنـد یـا در صـورت  کـه توسـط دولت هـا دنبـال می شـود، می تواننـد ایـن تالش هـا را عقیـم  اقتصـادی 
بسـتر  و  محیـط  کـه  سیاسـت گذاری  چارچوب هـای  نمایـد.  کمـک  آنهـا  بـه  مناسـب  تدابیـر  اتخـاذ 
رنـد، می تواننـد منجربـه پیشـرفت و توسـعه سـه رکنـی شـوند کـه نتیجـه  مناسـبی را بـرای افـراد بوجـود  آو

یـر اسـت: آن افزایـش توانمندسـازی بـه شـرح ز

1 . Vulnerability
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· پیگیری و استمرار رشد اقتصادی پایدار و شتابان:
کـه باعـث رشـد اقتصـادی بـه همـراه افزایـش دسـتمزدهای واقعـی شـوند، اشـتغال  سیاسـت هایی 
کاهـش فقـر بوجـود  کاهـش می دهنـد. ایـن فرایندهـا نیـز محیـط مناسـبی را بـرای  را افزایـش، و تـورم را 
رد. امـا بـرای اینکـه منافـع حاصـل از رشـد بـه فقـرا برسـد، دولـت بایـد قدم هایـی را بـرای محـو  خواهنـد آو
رزان  یشـه کنی فسـاد بـردارد و از تجـارت آزاد در داخـل کشـور حمایـت کنـد ) ایـن مسـئله بـرای کشـاو و ر
کوچـک و متوسـط تـالش  فقیـر منافـع سرشـاری بـه همـراه دارد(، و بـرای توانمندسـازی بنگاه هـای 

ری(.  کـرده و درآمدهـای روسـتائیان را افزایـش دهـد ) از طریـق رشـد و بهبـود بهـره و

· توانمندسازی اقتصادی افراد فقیر:
و درآمدهـای  بـه دارایی هـا  بایـد  فقـرا  باشـد،  فقـر  مؤثـر  کاهـش  بـرای  اقتصـادی  اینکـه رشـد  بـرای 
منصافانـه حاصـل از محصـوالت خـود، بـه صـورت عادالنـه دسترسـی داشـته باشـند. در ایـن میـان، 
کار،  سـرمایه )پـول، پس اندازهـا(، زمیـن و منابـع طبیعـی،  سیاسـت های مؤثـر بـرای بازارهـا، نیـروی 

می شـوند. قلمـداد  کننـده  تعییـن  عوامـل 

· هزینه های عمومی معطوف به فقر1:
کند و  یق  که باعث حفظ و ثبات بیالن مالی شـود و تمرکز زدایی را تشـو یع هزینه های عمومی  توز
همزمـان، منافـع آنهـا عایـد فقـرا گردد،سـومین عنصـر کلیـدی سیاسـت گذاری های اقتصـادی قلمـداد 
مشـخص  اقداماتـی  چنیـن  براسـاس  یـرا  ز هسـتند،  اهمیـت  حائـز  بسـیار  اقدامـات  ایـن  می شـوند. 
عایـد  یارانه هـا  منافـع  بیشـتر  حاضـر  حـال  )در  شـوند  حـذف  می تواننـد  یارانه هایـی  چـه  کـه  می شـود 
افـراد ثروتمنـد می شـود، امـا روش هـای مسـتقیمی بـرای کمـک و حمایـت از فقـرا وجـود دارد(. همچنیـن 
بررسـی الگوهـای هزینه کـرد منابـع عمومـی در بیـن بخش هـا و در درون بخش هـا بـرای تعییـن اینکـه 
چـه کسـانی سـود می برنـد و چـه کسـانی منتفـع می شـوند، و همچنیـن حمایـت و پشـتیبانی نظام هـای 

پرداخـت منطقـه ای  بـرای کاهـش نابرابـری نیـز بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند.

عرضه مؤثر خدمات عمومی
کیـد دارنـد کـه بـا حکمرانـی محلـی آغاز  دومیـن حـوزه اقـدام بـر مسـائل عرضـه خدمـات عمومـی مؤثـر تأ
یربناهـا، حمـل و نقـل و دسترسـی و  می شـود و شـامل خدمـات اساسـی در زمینـه بهداشـت، آمـوزش، ز

1 . Poverty Focused Public Expenditure
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تورهـای ایمنـی1 هسـتند. در هـر کـدام از ایـن حوزه هـا، گـزارش حاضـر بـر عوامـل موثـر بـر چگونگـی عرضـه 
کیـد دارد.  یی بـرای تأمیـن نیازهـای شـهروندان تأ مطلـوب خدمـات و چگونگـی پاسـخگو

و 	  عمومـی  خدمـات  زدایـی  حکمرانی،تمرکـز  ایـن  در  محـور.  مـردم  محلـی  حکمرانـی 
در  گـزارش  ایـن  می شـود.  یـض  تفو منطقـه ای  دولت هـای  بـه  توسـعه  مسـئولیت های 
ارکان حکمرانـی خـوب  و  آنهـا مؤلفه هـا  کـه در  جسـتجوی سـازوکارها و روش هایـی اسـت  
برنامـه،  بایـد در انتخابـات محلـی، سـاختار خدمـات مدنـی، فرایندهـای بودجـه، طراحـی 
گیرنـد. بـه همیـن دلیـل تمرکـز زدایـی  مسـئولیت پذیری در برابـر منابـع عمومـی، مدنظـر قـرار 

دهـد. بهبـود  را  عمومـی  خدمـات  عرضـه  می توانـد 

· سالمت پایه،  آموزش و زیر بناهای تامین کننده نیازهای فقرا 
بـه  یی  پاسـخگو بـرای  بازنگـری در عرضـه خدمـات عمومـی  گـزارش دربـاره روش هـای مختلـف 
انگیزه هـای  سـازوکاری  چنیـن  می پـردازد.  بحـث  بـه  فقیـر  اقشـار  نیازهـای  یـژه  بو محلـی،  نیازهـای 
بـه  را  بازخوردهایـی  تقاضـا2  اقدامـات طـرف  رد.  آو بوجـود  کننـدگان خدمـات  را در عرضـه  بیشـتری 
و  کافـی  خدمـات  ارایـه  بـرای  را  آنـان  مسـئولیت پذیری  و  می دهـد  ارایـه  خدمـات  کننـدگان  عرضـه 
کمـک  کـه  می شـود  تسـهیلگرانی4  میانجیگـری3  ظهـور  باعـث  و  می کنـد  بیشـتر  فقـرا  بـه  مناسـب 

برسـانند. تـر  باال بـه سـطوح  را  نظـرات و صـدای خـود  فقـرا  تـا  می کننـد 

· ایجاد تورهای امنیتی برای اقشار فقیر و پشتیبانی از گروه های آسیب پذیر برای رویارویی با تکانه ها:
گـروه اول، شـامل شـماری  یـژه ای نیـاز دارنـد.  گـروه بـه توجـه و کـه دو  گـزارش خاطـر نشـان می کنـد 
کـه هیچگونـه درآمـدی ندارنـد )زنـان بیـوه، بی سرپرسـتان، افـراد محـروم و افـراد  از افـراد فقیـر هسـتند 
معلـول(. بـه همیـن دلیـل ایـن گـروه بـه کمـک بـرای کار و درآمـد نیـاز دارنـد. گـروه دوم، کـه گـروه بزرگتـری 
کار خـود را از دسـت داده انـد و فاقـد  را شـامل می شـود، بـه علـت از دسـت دادن شـغل یـا بیمـاری،  
کار از فروافتـادن ایـن افـراد در  کمک هـای موقـت نیـاز دارنـد. ایـن  تورهـای حمایتـی هسـتند، لـذا بـه 

گردنـد. کمـک می کنـد تـا دوبـاره بـه فعالیت هـای مولـد بـاز  دام فقـر جلوگیـری می کنـد و بـه آنهـا 

1 . Safety Nets
2 .Demand Side Measures
3 . Broker
4 . Facilators
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راهبرد کمک کشوری برای اندونزی
ایده هـای مشـابه ای کـه گـزارش فقـر را سـازماندهی می کننـد، هسـته مرکـزی راهبـرد کمـک کشـوری 

)CAS( را تشـکیل می دهنـد. راهبـرد کمک هـای کشـوری )CAS( بیـان می کنـد کـه:
"اهـداف آرمانـی راهبـرد کمـک کشـوری )CAS( گـروه بانـک جهانـی، کاهـش فقـر و آسـیب پذیری 
در فضـای بـاز سیاسـی و غیـر متمرکـز خواهـد بـود، ایـن کار مسـتلزم توجـه بـه سیاسـت های تمرکز زدایـی 
کاهـش فقـر خواهـد  بـه عنـوان پیش شـرط  گیـر  کـه باعـث رشـد اقتصـادی فرا از سـوی دولـت اسـت 
کیفیـت رشـد نیـز بایـد پایـدار باشـد و بـه صـورت واقعـی اقشـار فقیـر را منتفـع سـازد.  بـود. همزمـان، 
کاری انجـام می دهـد یـا دولـت چگونـه هزینـه  کـه دولـت چـه  امـا ایـن مسـئله بـه معنـای ایـن نیسـت 
می کنـد، بلکـه چگونگـی عرضـه مناسـب خدمـات اسـت کـه اهمیـت دارد. بهبـود مسـتمر حکمرانـی 
بـرای باز گردانـدن اعتمـاد بـه سـرمایه گذاران خصوصـی و ایجـاد فرصـت بـرای افـراد فقیـر در ایـن زمینـه 
کارکردهـای دولـت در حوزه هـای مختلـف، الزم اسـت  بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. بـا تمرکـز زدایـی 
عرضـه  تضمیـن  بـرای  محلـی  و  ملـی  سـطوح  در  توانمندسـازی  و  یـت  تقو بـرای  یـادی  ز اقدامـات  تـا 

کارآمـد بـه افـراد فقیـر انجـام شـود )2(." خدمـات عمومـی 
یـت  کالن دارای اولو کشـوری )CAS(، بـه صورتـی موشـکافانه سـه حـوزه  کمـک  کل، راهبـرد  در 
یـژه ای مبـذول  کـدام از آنهـا بـرای توانمندسـازی و حکمرانـی بایـد نـگاه و کـه بـه هـر  را تشـریح می کنـد 

داشت.
· ثابـت نگـه داشـتن قیمـت برنـج و بـاز نگـه داشـتن فضـای تجـارت داخلـی و حمایـت از توسـعه 
یربناهـا، اعتبـارات و گسـترش خدمـات. بانـک جهانـی همچنـان بـه ارایـه  روسـتایی از طریـق تأمیـن ز
کمـک بـه ایـن حوزه هـای بحرانـی ادامـه خواهـد داد و از برنامه هـای  توصیه هـای سیاسـت گذاری و 

کـرد. کیـد دارنـد، حمایـت خواهـد  کـه بـر توانمندسـازی توسـعه روسـتایی تأ سـرمایه گذاری 
· حمایـت از توانمندسـازی فقـرا از طریـق دسترسـی بـه مالکیـت زمیـن و منابـع طبیعـی و افزایـش 
دسترسـی اقشـار فقیـر بـه خدمـات مالـی: بانـک جهانـی در حـال فعالیـت بـا ذی نفعـان مختلـف بـه 
منظـور سیاسـت گذاری در زمینـه مدیریـت جنگل هـا و زمیـن اسـت. عـالوه بـر ایـن، کارهـا و مطالعـات 
گـذاری  توسـعه و مدیریـت  تحلیلـی نیـز در حـال انجـام اسـت و بانـک از تهیـه برنامه هـای سیاسـت  
سـرزمین بـه منظـور معکـوس کـردن فعالیت هـای گذشـته تخصیـص زمیـن، کـه عمدتـا بـه ضـرر افـراد 
افزایـش  منظـور  بـه  خـرد  اعتبـارات  از  جهانـی  بانـک  حمایـت  می کنـد.  حمایـت  اسـت،  بـوده  فقیـر 
یـت نهـادی، بـه جـای یارانه هـای اعتبـاری، معطـوف خواهـد شـد. بـرای  دسترسـی افـراد فقیـر و تقو

ژه هـای اعتبـاری روسـتایی بـرای سـال مالـی 2003 پیش بینـی شـد. ایـن منظـور، پرو
کـدام یارانه هـا  · توجـه بـه وضعیـت افـراد فقیـر در هزینه کـرد منابـع عمومـی از جملـه بررسـی اینکـه 
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بانـک  از طریـق دولت هـای محلـی:  فقـر  کاهـش  از  و پشـتیبانی  می تواننـد حـذف شـوند و حمایـت 
کاهـش یارانه هـای سـوخت  جهانـی همچنـان بـه حمایت هـای خـود از سیاسـت های دولتـی بـرای 
یق  تشـو منظـور  بـه  داد.  خواهـد  ادامـه  فقـرا،  از  حمایـت  برنامه هـای  سـوی  بـه  منابـع  ایـن  هدایـت  و 
سیاسـت های کاهـش فقـر از طریـق انتقـال بودجـه در سـطح محلـی، بانـک جهانـی بـر چارچوب هـای 
کیـد  انتقـال منابـع مالـی سـازمان یافتـه و همچنیـن رعایـت حداقـل اسـتانداردهای عرضـه خدمـات تأ
ژه هـای مختلـف از  کمک هـای فنـی در پرو کار از طریـق توصیه هـای سیاسـتی و  کـرد. ایـن  خواهـد 

یر بناهـا انجـام خواهـد شـد. جملـه سـالمت، آمـوزش و ز

ایجاد نهادهای ملی برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت
کـه بهبـود حکمرانـی بـرای اظهـار  کیـد دارد  کشـوری )CAS( بـر ایـن موضـوع تأ کمک هـای  راهبـرد 
نظـر فقـرا و رسـاندن صـدای آنـان بـه دولت هـا بسـیار حیاتـی اسـت. اقدامـات در ایـن حوزه هـا بـه شـدت 
ره ای در سـطوح ملـی و اصالحـات قانونـی و قضایـی، اصالحـات  بـر فعالیت هـای تحلیلـی و مشـاو

کنترل هـای دولـت، تکیـه دارد. خدمـات مدنـی، تمرکززدایـی و 

عرضه بهتر خدمات عمومی برای فقرا
کشـوری تکمیـل  کمـک  کار حکمرانـی در سـطح ملـی و محلـی بـا سـومین حـوزه راهبـرد  دسـتور 
می شـود. در اینجـا، راهبـرد بانـک جهانـی بـر تمرکـز زدایـی و اصالحـات دموکراسـی اندونزی بـه منزلـه 
که شـامل حمایت  گرفته اسـت  فرصتی برای حمایت از توانمندسـازی، در سـه جبهه مورد توجه قرار 
از اصالحـات بـرای مدیریـت شـفاف و پاسـخگوی بخـش عمومـی در سـطح محلـی، ایجـاد بسـترهای 
ژه هـای بخشـی )بـرای مثـال توانمندسـازی انجمن هـای آب بـران(،  الزم بـرای مشـارکت جامعـه در پرو

ژه هایـی بـا مشـارکت جوامـع و دولت هـای محلـی. و توسـعه پرو
کشـوری، تمرکـز زدایـی دولت اندونـزی امیدواری هـای  کمک هـای  ره اجـرای راهبردهـای  طـی دو
رد. تمرکـز زدایـی از طریـق  بـرای عرضـه خدمـات عمومـی بوجـود آو یـاد  یسـک ز ـ علیرغـم ر را  یـادی  ز
شـدن  پاسـخگوتر  و  شـدن  شـفاف تر  باعـث  مـردم،  بـا  دولت هـا   بیـن  اعتمـاد  ایجـاد  و  کـردن  نزدیـک 
بـه  زدایـی  تمرکـز  کـه  می دهـد  نشـان  مختلـف  بین المللـی  تجربه هـای  البتـه،  می شـود.  دولت هـا 
شـود.  بینـی  پیـش  بایـد  نیـز  دیگـری  تمهیداتـی  بلکـه  نمی شـود،  توانمندسـازی  باعـث  خـود  خـودی 
کمک هـای حمایتـی  کـه  راهبردهـای بانـک جهانـی بـرای حمایـت از اصالحـات، پیشـنهاد می کنـد 
کـه در جبهـه اول اصالحـات فعالیت هـای  بـه سـوی دولت هـای محلـی  بایـد بـه صـورت مسـتقیم 
گام هایـی بـه سـوی شـفاف تر شـدن و عرضـه  حمایـت از فقـرا قـرار دارنـد، سـوق داده شـوند، لـذا بایـد 
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خدمـات عمومـی بردارنـد. بـرای شـناخت دولت هـای محلـی و شناسـایی اصـالح طلبـان، راهبردهای 
کشـوری بایـد شـامل فرایندهایـی بـرای مشـارکت عمیق تـر بـا دولت هـای محلـی و سـازمان های مدنـی 
کـرات و بررسـی و بازنگـری  در سـه اسـتان و 10 شـهر اندونزی باشـد. ایـن مشـارکت بایـد از طریـق مذا
تـالش دولت هـای  و  بـا حمایـت  ایـن فعالیـت   کـه  انتظـار مـی رود  انجـام شـود.  هزینه هـای عمومـی 
محلـی منتخـب بـه منظـور شـفاف شـدن و پاسـخگو شـدن آنـان بـه شـهروندان و یادگیـری از ذی نفعـان 
بـرای انتخـاب  کلیـدی در منطقـه هسـتند و مبانـی تحلیلـی  اینهـا چالش هـای  گـردد.  محلـی آغـاز 
مناطقـی کـه بانـک جهانـی می توانـد در آنهـا فعالیـت کنـد، ارایـه می دهنـد. همزمـان بـا تعهـد دولـت بـه 
ژه هـای  دولت هـای محلـی در زمینـه اصالحـات مدیریـت بخـش عمومـی، مطالعـات سـاختاری و پرو
پیشـنهادی نیـز در حـال بررسـی هسـتند کـه اصالحـات توانمندسـازی را هدایـت می کننـد. مدیریـت 
گسـتره ای از اصالحـات قانونـی و نهـادی و  بخـش آب مثـال خوبـی در ایـن زمینـه اسـت. براسـاس 
حمایـت بانـک جهانـی از وام هـای تعدیـل سـاختاری بخـش آب، مقامـات و مسـئولین ملـی، اسـتانی و 
یی  حـوزه آبخیـز در حـال ایجـاد انجمن هایـی از جامعـه مدنـی و سـایر ذی نفعـان بـرای بهبـود پاسـخگو
بـرای تأمیـن نیازهـا و  و مسـئولیت پذیری دولـت هسـتند. چنیـن اصالحاتـی بـه دولت هـای محلـی 
بناهـای  یـر  ز نگـه داری  و  حفـظ  و  ظرفیت سـازی  یـزی،  برنامه ر مشـارکتی  روش هـای  کـردن  نهادینـه 

کـرد. یـادی خواهـد  کمـک ز روسـتایی و مدیریـت آب 
ژه توسـعه آبیـاری و مدیریـت آب1، از سـال 1997،  بـرای اینکـه چنیـن اصالحاتـی عملـی شـود، پـرو
کـرد. تـا سـال 2001، بیـش از 360 انجمـن،  بـران آب را در جـاوه ایجـاد  کار انجمن هـای خـود مختـار 
انجمن هـا )کـه اعضـای  ایـن  کردنـد.  بـه فعالیـت  نیـم میلیـون خانـوار روسـتایی شـروع  یـت  بـا عضو
بـران خدمـات آبیـاری هسـتند(، رهبـران خـود را انتخـاب،  و عـوارض و هزینه هـای آبیـاری  کار آنـان 
یـر بناهـا را راهبـری، و آب را بـرای مصـارف مختلـف  ری می کننـد و عملیـات و نگـه داری ز را جمـع آو
تخصیـص می دهنـد. در برخـی از نواحـی )kabupatens( بخشـی از بودجـه  آبیـاری بـه ایـن انجمن هـای 
اولیـه  شـواهد  کننـد.  هزینـه  تاسیسـات  نگهـداری  فعالیت هـای  بـرای  تـا  می شـود  منتقـل  آبیـاری 
ری و تولیـد محصـول و همچنیـن درآمـد  کـه در نتیجـه اتخـاذ ایـن سـازوکارها، بهـره و نشـان می دهـد 
کارآمدتـری بـه مصـرف رسـیده  اسـت.  کـرد و آب و منابـع مالـی بـه صـورت  روسـتائیان بهبـود پیـدا 
کـه ایـن روش در  کـرد  کمـک بالعوضـی از سـوی دولـت هلنـد ایـن امـکان را فراهـم خواهـد  همچنیـن 
جزیـره جـاوه بـه صـورت آزمایشـی در آینـده اجـرا شـود. عـالوه بـر ایـن، بـرای برنامـه مدیریـت منابـع آب، 
بـران آب  کار یی و اهـداف توانمندسـازی  وام سـرمایه گذاری جدیـدی از بهبـود حکمرانـی، پاسـخگو

کـرد. در مراحـل بعـدی، حمایـت خواهـد 
1 . Irrigation Improvement and Water Management 
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یــزی پاییــن بــه  کمــک مالــی بانــک جهانــی1 برنامه ر ژه هــای توانمندســازی جوامــع محلــی بــا  پرو
یربنایــی روســتائیان  ــزی تأمیــن نیازهــای ز ــرای مردم اندون کــرده اســت. ب ــزی را پایه گــذاری  باالی2 اندون
مهمتریــن  از  بهداشــتی  و  ســالم  آب  و  بهداشــت  آمــوزش،  بــه  دسترســی  مشــکالت  حــل  بــرای  ـ 
کــه مشــارکت جوامــع می توانــد  یت هــای توســعه محســوب می شــوند. مطالعــات نشــان می دهــد  اولو
یــر ســاخت ها منتهــی شــود. بــا  کیفیــت و مالکیــت و نگهــداری بهتــر ز کاهــش هزینه هــا، و افزایــش  بــه 
یکــرد مناســبی نبــوده اســت و بــه  ایــن وجــود، در همــه مــوارد، نظــام  انتقــال بودجــه از بــاال بــه پاییــن، رو
ــر ایــن، بررســی  برنامه هــای  ــاال پاســخ مــی داده اســت. افــزون ب ــه ب یــزی پاییــن ب کنــدی بــه نظــام برنامه ر
کــه مشــکل انحصــار توســط نخبــگان و زدوبندهــای  جوامــع مختلــف محلــی در ایــن زمینــه نشــان داد 
یــر ســاخت ها، بــدون ایجــاد محیطــی مطمئــن و مدیریــت  سیاســی نیــز وجــود دارد. البتــه پایه گــذاری ز

کافــی نیســت. آن 
بـه مشـکالت  پاسـخ  و  یـی  یارو رو بـرای  و بخـش دولتـی  بانـک جهانـی  بـزرگ مقیـاس  ژه هـای  پرو
یـزی پاییـن بـه بـاال از اواسـط دهـه 1990 و بـا مطالعـه نهادهـای محلـیFY98( 3 و LLI( از یـک  برنامه ر
یـر  ژه ز کـم درآمـدFY92( 4 و WSSLIC(، و نیـز پـرو ژه تأمیـن آب و بهداشـت بـرای جوامـع  سـو، و پـرو
بـرای  و بهداشـت  تأمیـن آب  ژه  پـرو آغـاز شـد.  از سـوی دیگـر،   )VIP و   FY95( 5بناهـای روسـتایی
بـه منظـور مشـارکت جوامـع  کـه دولت اندونـزی  بـود  ژه ای  پـرو کـم درآمـد )WSSLIC(، اولیـن  جوامـع 
بـرای ایـن منظـور جوامـع محلـی مکلـف شـده  ژه مـورد حمایـت قـرار داد.  در تصمیم گیری هـای پـرو
ژه یـاد شـده از  ژه حمایـت کننـد. پـرو بودنـد کـه هـم بـه صـورت نقـدی و هـم بـه صـورت غیرنقـدی از پـرو
یـزی بهداشـت و تأمیـن آب بـه همـراه آموز ش هـای بهداشـتی بـه منظـور  مشـارکت مـردم بـرای برنامه ر
ژه، آزاد شـدن زمـان  بهبـود بهداشـت و سـالمت روسـتائیان بهـره بـرد. یکـی دیگـر از منافـع اجـرای پـرو
ژه هـای مشـارکتی می تـوان  صـرف شـده بـرای انتقـال آب بـه سـایر فعالیت هـای مولـد بـود. از دیگـر پرو
ژه نیـز  کـرد. در ایـن پـرو ژه ملـی مدیریـت و حفاظـت حـوزه آبخیـز )FY93 و NWMCP(6 اشـاره  بـه پـرو
یـر سـاخت روسـتایی  ژه ز گروه هـای جوامـع منتقـل شـد. امـا پـرو منابـع مالـی بـه صـورت مسـتقیم بـه 
کالن بـه روسـتاهای  کـه در آن منابـع بـه صـورت مسـتقیم و در مقیاسـی  ژه ای بـود  )VIP(، اولیـن پـرو
یـر بناهـای روسـتائیان مـورد  ژه را بـه منظـور ایجـاد ز جـاوه منتقـل شـد. روسـتائیان منابـع مالـی ایـن پـرو

1 . Bank – funded Community Empowerment
2 . Bottom – Up Planning
3 . Local-Level Institutions
4 . Water Supply and Sanitation for Low Income Communities
5 . Village Infrastructure Project
6 . National Watershed Management and Conservation Project
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وجـود  سیسـتم  ایـن  مـورد  در  یـادی  ز تردیدهـای  ابتـدا  شـد،  متذکـر  بایـد  البتـه  دادنـد.  قـرار  اسـتفاده 
گیـرد. کـه آیـا چنیـن سیسـتمی می توانـد بـه صـورت مؤثـری مـورد اسـتفاده قـرار  داشـت 

تصمیمـات  و  جامعـه  یت هـای  اولو بیـن  سـازگاری  عـدم    ،)LLI( محلـی  نهادهـای  مطالعـه 
ژه  پـرو ایـن  سـاخت.  نمایـان  را  رزی  کشـاو منطقـه ای  توسـعه  ژه هـای  پرو و  توسـعه ای  سـرمایه گذاری 
کـه  داد  نشـان  و  داشـت  حکایـت  مدنـی  جامعـه  سـازمان های  و  دولتـی  نهادهـای  بیـن  شـکاف  از 
ژه از  کلیـدی ایـن پـرو برخـی فرایندهـای اجتماعـی عامـل ایجـاد ایـن شـکاف ها بوده انـد. یافته هـای 
کـه می تواننـد علیرغـم امتنـاع و عـدم تمایـل  قابلیت هـای بالقـوه نهادهـای مدنـی حکایـت داشـت 
ایفـا  محلـی  توسـعه  بـرای  یـادی  ز نقـش  تصمیم گیری هـا  در  مدنـی،  جامعـه  مشـارکت  بـرای  دولـت 
و  تنگاتنـگ اصالحـات حکمرانـی محلـی  ارتبـاط  از  بانـک جهانـی  فقـر  یابـی  ارز نماینـد. همچنیـن 
بـا  یافته هـا  ایـن  فقـر حکایـت داشـت.  کاهـش  یـن  نو راهبردهـای  و  خدمـات عمومـی طـرف عرضـه 
فعالیت هـای دانشـگاهی در زمینـه سـرمایه اجتماعـی، و همچنیـن بـا فعالیت هـا و مطالعـات انجـام 

داشـت. سـازگاری  محورکامـاًل  اجتمـاع  توسـعه  خصـوص  در  دیگـر  کشـورهای  در  شـده 
و  تمرکززدایـی  زمینـه  توسـعه اجتمـاع محوربـا دیدگاه هـای دولـت در  بـرای  بانـک جهانـی  راهبـرد 
اسـتفاده  بـر  راهبـرد  ایـن  و محـور  بطـن  ایـن وجـود،  بـا  کـرده اسـت.  پیـدا  تکامـل  اصالحـات محلـی 
برنامه هـای  یـن  تدو می دهـد،  نشـان  کـه  اسـت  بـوده  تفاهـم  و  سـازگاری  ایجـاد  بـرای  ژه هـا  پرو از 
)و  فقـرا  بـرای  یادتـری  ز منافـع  و  بیشـتر  سـرمایه  بازگشـت  نـرخ  بـه  می توانـد  مناسـب  توانمندسـازی 
یی بهتـر بـرای اسـتفاده شـفاف تر از منابـع( و سـرانجام بـه نتایـج پایدارتـری منتهـی  همچنیـن پاسـخگو
کمک هـای بانـک جهانـی بـه ایـن نـوع از برنامه هـا، چنـدان بـر فعالیت هـای بخشـی تفصیلـی  شـود. 
مقیـاس  در  ماشـینی  تجهیـزات  ابتـدا   ،)VIP( روسـتایی بناهـای  یـر  ز ژه  پـرو اسـت.  نبـوده  معطـوف 
یافـت و ایـن منابـع را بـه شـیوه ای مسـئوالنه  کـرد تـا جوامـع منابـع را بـه صـورت مسـتقیم در بـزرگ ارایـه 
کـم درآمـد  ژه تأمیـن آب و بهداشـت بـرای اجتماعـات  مدیریـت کننـد درس هـای آموختـه شـده از پـرو
یـر سـاخت های روسـتایی از طریـق توانمندسـازی اجتماعـات  یشـه ای از ز )WSSLIC( بـه صـورت ر
کـه  ژه حفاظـت و مدیریـت حـوزه آبخیـز ملـی نشـان داد  گـزارش تکمیلـی اجـرای پـرو کـرد.  پشـتیبانی 
عنـوان  بـه  کلیـدی،  فعالیت هـای  مدیریـت  و  اجـرا  یـزی،  برنامه ر در  ذی نفعـان  مسـتقیم  مشـارکت 
توسـعه ای  ژه هـای  پرو پایـداری  از  و شـناخت  روسـتایی-برای درک  یر بناهـای  ز از  مثـال- حفاظـت 
ژه هـا  بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. بـه محـض اینکـه، نظامـی بـرای انتقـال و مدیریـت منابـع مالـی و پرو
کمک هـای  ژه هـا نیـز از ایـن سـاز و کارها بـرای  در سـطوح روسـتایی و جامعـه برقـرار می شـود، سـایر پرو

کـرد. توسـعه ای اسـتفاده خواهنـد 
یـر  ز ژه هـای  پرو زمینـه  بـزرگ در  قراردادهـای  از  ژه هـای جدیـد  پرو یـب  اواسـط دهـه 1990، تصو در 
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کنتـرل  کـه بـه صـورت مسـتقیم منابـع مالـی آنهـا تحـت  ژه هایـی  بنایـی بـزرگ مقیـاس، بـه سـوی پرو
ژه هـای  کمتـر از 10 درصـد پرو جوامـع محلـی قـرار دارد، معطـوف شـده اسـت. در اواسـط دهـه 1990، 
مصـوب بانـک جهانـی بـه صـورت مسـتقیم بـه سـوی جوامـع هدایـت می شـد، امـا پـس از ایـن دهـه 
ژه هـای  پرو از 50 درصـد  بیـش  بـه  ایـن سـهم   2001 تـا  مالـی 1999  از سـال  و  یـک سـوم  بـه  ایـن سـهم 
کـه در یکسـال، حـدود 75 درصـد آن صـرف  گونـه ای  مصـوب  بانـک جهانـی افزایـش یافتـه اسـت، بـه 
یـج جنگلـداری1 کـه  رزی و ترو ژه غیـر متمرکـز کشـاو توانمندسـازی جوامـع شـده اسـت. بـرای مثـال، پـرو
رزان  یـج کمـک کـرد تـا بهتـر بتواننـد بـه نیازهـای کشـاو بـه صـورت آزمایشـی انجـام شـد، بـه کارکنـان ترو
ژه تأمیـن آب و بهداشـت بـرای  ژه، پاسـخ دهنـد. دومیـن پـرو از طریـق کنتـرل بیشـتر بـر منابـع مالـی پـرو
یـر سـاخت روسـتایی را بـرای مشـارکت اجتمـاع محلـی، و در مرحلـه بعـد در  ژه ز جوامـع کـم درآمـد، پـرو
یکردهـای توانمندسـازی صرفـًا بـه نواحـی  ر شـد کـه ارزش رو یـب کـرد. بایـد یـادآو بخـش سـالمت تصو
کنان فقیـر شـهری  کـه درآمـد سـا ژه فقـر شـهری نیـز نشـان داده اسـت  روسـتایی محـدود نمی شـود. پـرو
موفقیـت  براسـاس  نیـز  قدیمی تـر  ژه هـای  پرو داد.  افزایـش  مدنـی  مشـارکت های  طریـق  از  می تـوان  را 
بـه  از وقفـه ای دو سـاله، در اواخـر دهـه 1990  ژه هـای مشـارکتی، اصـالح و بازنگـری شـدند. پـس  پرو
ژه توسـعه منطقـه ای )Sulawesi وNusa Tenggara( توسـط روسـتائیان  منظـور کنتـرل بیشـتر، دو پـرو

ژه هـا در آسـتانه رسـیدن بـه موفقیـت قـرار دارنـد. بازنگـری شـد. در حـال حاضـر ایـن پرو
یکـرد جـاه طلبانـه ای را بـرای مشـارکت بنـا نهـاد. مرحلـه اول  پـروژه توسـعهKDP( Kecamatan(2 رو
پـروژه KDP در سـال 1998 آغـاز شـد کـه تـا سـال 2002 حـدود 273 میلیـون دالر بـه ایـن پـروژه تخصیـص 
 KDP داده شـد. از مجمـوع 67500 روسـتا در اندونـزی، بیـش از 12000 روسـتایی بسـیار فقیـر در پـروژه
یخ، مجموع جمعیتی که از پروژه منتفع شـده اند، تقریبًا معادل 10 میلیون  شـرکت کردند که تا این تار
یـر سـاخت های روسـتایی )VIP( انجـام  نفـر بـوده اسـت. بـا توجـه بـه بسترسـازی هایی کـه توسـط پـروژه ز
شـد، اولیـن پـروژه KDP بـر افزایـش مشـارکت ذی نفعـان در تصمیم گیـری، از جملـه تصمیم گیـری در 
کیـد  زمینـه بازنگـری و اصـالح نقش هـای نظارتـی و مشـاوره ای بـرای دولت هـای غیر متمرکـز محلـی تأ
داشـت و بـرای نخسـتین بـار نیـز نقـش  نهـادی بـرای پایـش توسـط جامعـه مدنـی نهادینـه شـد. همچنیـن 
پـروژه KDP گزینه هـای جدیـدی را بـرای پروژه هـا مطـرح کـرد، بنابرایـن، بـرای نخسـتین بـار،  روسـتائیان 
یـزی آن درگیـر شـدند. در سـال دوم 100 میلیـون دالر بـه  یـزی پـروژه و بودجه ر بـه صـورت کامـل در برنامـه ر
یـر بناهـای  پـروژه تخصیـص داده شـد. 75 درصـد از کمک هـای بالعـوض روسـتاها جهـت سـاخت ز
آبیـاری )8 درصـد(  یـر سـاخت(، پل هـا )10 درصـد(،  ز کل  از جملـه جاده هـا )62 درصـد  روسـتایی 

1 . Decentralized Agriculture and Forestry Extension Project
2 . Kecamatan Development Project
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از طریـق  کـه  یر بناهـای اقتصـادی  ز گرفـت. هزینه هـای  قـرار  و آب سـالم )7 درصـد( مـورد اسـتفاده 
یر سـاخت ها در  روش هـای KDP انجـام شـد، حـدود 30 درصـد کمتـر از روش هـای سـنتی بـرای اجـرای ز
همـان مکان هـا بـود. ضمنـًا 25 درصـد باقیمانـده کمک هـای بالعـوض پـروژه KDP بـرای فعالیت هـای 

اقتصـادی بـه مصـرف رسـید.
کـه 77  بـود. تصـور می شـود  یـاد  کاهـش فقـر ناشـی از سـرمایه گذاری در روسـتاها بسـیار ز منافـع 
کـه حـدود 38 درصـد  درصـد از منافـع وام KDP، عایـد فقیرتریـن اعضـای ایـن جوامـع شـده اسـت 
ژه  کـردن در ایـن پـرو کار  آنـان را زنـان تشـکیل می دادنـد. در سـال اول حـدود 5 میلیـون نفـر در نتیجـه 
یـب شـده  رزی تصو کشـاو یـرا دسـتمزدها به انـدازه حداقـل دسـتمزدهای  کردنـد، ز یافـت  دسـتمزد در
بـود و تقریبـًا همـه دسـتمزدها بـه افـراد فقیـر و آسـیب پذیر پرداخـت شـد. بررسـی های مسـتقل نشـان 
کـه بـه روش KDP اجـرا شـده بودنـد، 30 تـا  یـر سـاخت هایی  کـه متوسـط نـرخ بازگشـت سـرمایه ز داد 
کـه تقریبـًا همـه ایـن منافـع عایـد روسـتائیان شـده اسـت. همچنیـن، نمونـه ای  40 درصـد بـوده اسـت 
ری شـد، نشـان داد کـه 60 درصـد افـرادی کـه در جلسـات  ژه گـردآو کـه از یکـی از مکان هـای اجـرای پـرو

کـه 40 درصـد آنـان را زنـان تشـکیل می دادنـد. ژه شـرکت می کردنـد، افـراد فقیـر بودنـد  پـرو
ژه KDP بـر اسـاس برنامـه مشـارکت بیشـتر فقـرا و براسـاس پیونـد فقـر ـ  حکمرانـی1  دومیـن مرحلـه پـرو
ژه حـدود 75 درصـد برنامـه وام اندونـزی  ادامـه خواهـد یافـت. بـا رقمـی معـادل 325 میلیـون دالر، ایـن پـرو
ژه هـا، فعالیت هایـی هسـتند کـه بتواننـد  را بـه خـود اختصـاص می دهـد. محـور اصلـی اجـرای ایـن پرو
یابـی نیازهـای توسـعه خـود و مشـارکت دولت هـای محلـی  توانایی هـا و قابلیت هـای جوامـع را بـرای ارز
کـه  و سـایر ذی نفعـان بـرای حـل مشـکالت را افزایـش  دهنـد. بـا ایـن وجـود، هـر چنـد فـرض می شـود 
مؤسسـات و نهادهـای شـاخص بـرای عرضـه خدمـات مناسـب بـه افـراد فقیـر، نقـش حیاتـی و بنیـادی 
دارنـد، امـا هنـوز ایـن نهاد هـا بـه حمایت هـای فنـی بـرای عرضـه خدمـات نیـاز دارنـد. بـه همیـن دلیـل 
ژه هـای جدیـد بـر توسـعه ظرفیت هـای فنـی محلـی بـرای طراحـی، مدیریـت و نگـه داری تأسیسـات  پرو

کیـد می کننـد. یـر بنایـی تأ ز

1 . Governance – Poverty Linkage



188

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

یاددشت های پایانی
1. World Bank 2001b, p. vii.
2. World Bank 2001a, p.19.

منابع و ماخذ
- World Bank. 2001a. “Country Assistance Strategy of the World Bank
Group in Indonesia.” Report No. 21580-IND. Indonesia Country
Management Unit, East Asia and Pacific Region and the International
Finance Corporation, East Asia and Pacific Department,
Washington, D.C.

-World Bank. 2001b. Poverty Reduction in Indonesia: Constructing a
New Strategy. Environment and Social Development Sector Unit,
East Asia and the Pacific Region, Washington, D.C. 



189
... 

اا
تبگ

تپ
اه

بپگ
اگ
هر
گیت

پگ 
تب
ی ر
... ر

ابزارها و تمرین ها )شماره 3(

توانمندسازی برنامه کشوری ویتنام
یـب راهبـرد "doi moi" )نوسـازی1( در سـال 1986 و آغـاز مجموعـه ای  یتنـام، پـس از تصو کشـور و
از میانگیـن رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی2  از اصالحـات اقتصـادی، بیـن سـال های 1990 و 1997 
)GDP( 8 درصدی برخوردار شـد. به موازات این تحوالت، فقر مطلق نیز در این کشـور از 58 درصد 
یـر خـط  کـه »ز در سـال 1993 بـه حـدود 37 درصـد در سـال 1998 کاهـش یافـت و شـمار افـراد فقیـری 
کـرد. روندهـای شـاخص های  فقـر غذایـی«3 قـرار داشـتند نیـز از 25 درصـد بـه 15 درصـد تنـزل پیـدا 
غیـر پولـی رفـاه4 نیـز از بهبـود اسـتانداردهای زندگـی حکایـت داشـت. دسترسـی بـه سـالمت، آمـوزش 

کـرد. یـر بنایـی بـرای کل جمعیـت نیـز توسـعه پیـدا  و خدمـات ز
افـزون بـر ایـن حرکـت بـه سـوی اقتصـاد بـازار محـور نیـز بـه تغییـر و دگرگونی هایـی در سـاختار سیاسـی 
کشـور منتهـی شـد. براسـاس قانـون اساسـی جدیـد مصـوب سـال 1992، حـزب کمونیسـت  همچنـان 
کشـور در قـدرت باقـی مانـد، امـا بایـد در چارچـوب قوانیـن و مقـررات  بعنـوان نهـاد رهبـری و هدایـت 
و قانـون اساسـی فعالیـت نمایـد. رای گیـری بـرای انتخـاب مجلـس ملـی از طریـق رای گیـری سراسـری 

و آرای مخفـی نیـز توسـعه پیـدا کـرد.
و  اطالعـات  یه  سـو دو  جریـان  یق  تشـو و  ارتباطـات  بهبـود  بـرای  دولـت  اخیـر،  سـال های  در 
یـب  گام هـای مؤثـری برداشـته اسـت. در سـال 1998، قانـون دموکراسـی فرودسـتان5 تصو دیدگاه هـا، 
شـد و چارچـوب قانونـی بـرای مشـارکت شـهروندان در فرایندهـای تصمیم گیـری در سـطح جامعـه و 
یـب شـد. هـر چنـد، ظرفیـت شـهروندان بـرای  حـق پایـش و نظـارت بـر هزینه هـای دولـت محلـی تصو
گاهـی از حـق رأی دادن همچنـان محـدود باقـی مانـده اسـت،  یـژه بـه علـت نبـود آ مشـارکت مؤثـر، بو
یی مقامـات دولت هـای  گامـی مؤثـر بـرای افزایـش شـفافیت و پاسـخگو امـا قانـون یـاد شـده بـه عنـوان 

می شـود. قلمـداد  محلـی 

1 . Renovation
2 . Gross Domestic Production
3 . Food Poverty Line
4 . Nonmonetary Indicators
5  . Grassroots Democracy Decree
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کار توانمندسازی1 پایه ریزی بلوک هایی برای تقویت دستور 

راهبرد کمک کشوری سال 1998
یـر سـاخت هایی کـه طـی جنگ هـای متوالی  یتنـام بـر ترمیـم ز اولیـن کمـک بانـک جهانـی بـه کشـور و
گونـه ای  یـران شـده بـود، و همچنیـن بربازسـازی بهداشـت و نظـام آموزشـی معطـوف بـود. برنامـه بـه  و
گیـر بـر فقرتاثیـر  کنـد و از طریـق رشـد فرا طراحـی شـد تـا بـه نـرخ بـاالی بازگشـت سـرمایه دسـت پیـدا 
کشـوری در سـال 1998 بـه منظـور حمایـت از تالش هـای دولـت بـرای  کمـک  بگـذارد. راهبـرد اخیـر 
یـن  کاهـش یافتـه بـود،  تدو کـه در اواخـر دهـه 1990 در نتیجـه بحـران اقتصـادی منطقـه ای  ترمیـم رشـد 
رت توجـه بـر کیفیـت رشـد و کاهـش فقـر، مسـائل اجتماعـی  شـد. ایـن راهبـرد کمـک کشـوری بـر ضـرو
رت توسـعه ارتباطـات شـفاف  کیـد داشـت. عـالوه بـر ایـن، راهبـرد مذکـور بـه ضـرو و توسـعه روسـتایی تأ
کارآیـی مدیریـت دولتـی،  کـرات سیاسـت گذاری بـه منظـور توجـه بیشـتر بـر توسـعه  ژه هـا و مذا بیـن پرو

کیـد می کـرد. یی بخـش عمومـی تأ یـژه پاسـخگو بو
کـه  و مؤلفه هایـی اسـت  از عناصـر  کشـوری )CAS( سـال 1998 شـامل شـماری  کمـک  راهبـرد 
یـزی  ژه هـا و در مقیاسـی کالن تـر در برنامه ر یـزی پرو یـت صـدا و اظهـار نظـر فقـرا در برنامه ر هـدف آن تقو

یـر اسـت: یـزی دولتـی اسـت. ایـن مؤلفه هـا شـامل مـوارد ز و بودجه ر
یـر سـاخت روسـتایی  ژه ز ژه توسـعه اجتمـاع محـور در فقیرتریـن مناطـق کشـور )پـرو · معرفـی دو پـرو
ژه ها هم مسـئولیت  ژه کاهش فقر در نواحی کوهسـتان های شـمالی3(. در این پرو اجتماع محور2 و پرو

یـض شـد. یـزی و هـم مسـئولیت های مدیریـت منابـع بـه سـطح اجتمـاع تفو برنامه ر
یابی هـای فقـر مشـارکتی )PPAs( 4در مناطـق فقیـر بـه منظـور تشـکیل یـک  · برنامه هایـی بـرای ارز

یابـی فقـر مشـارکتی. بخـش مکمـل از ارز
عمومـی  منابـع  از  اسـتفاده  بـرای  مسـئولیت پذیری  و  شـفافیت  ارتقـای  زمینـه  در  ری هایـی  نوآو  ·
عمومـی،  هزینه هـای  در  بازنگـری  شـامل  ری هـا  نوآو ایـن  مشـارکت.  و  تمرکززدایـی  افزایـش  طریـق  از 
 GB Oxfam همـکاری مشـارکتی اسـتانی بـا همـکاری برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـدد و اکسـفام
یـت و توانمندسـازی جامعـه  کار بـرای تقو یـزی مشـارکتی در اسـتان Tra Vinh و  یـت برنامه ر بـرای تقو

مدنـی محلـی بـود.
یـت جامعـه مدنـی محلـی )کـه سـرانجام  تقو بـرای  یـزی شـده  برنامه ر بـه اسـتثنای حمایت  هـای 
1 . Empowerment Agenda
2 . Community – based Rural Infrastructure Project
3 . Northern Mountains Poverty Reduction Project
4 . Participatory Poverty Assessments
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یرسـاخت های  ری هـا، بسـترها و ز کنـد(، ایـن نوآو گرفـت تـا از منافـع آن چشم پوشـی  دولـت تصمیـم 
فرایندهـای  و  فقیـر  خانوارهـای  بیـن  مسـتحکم  پیونـد  ایجـاد  و  آینـده  تالش هـای  بـرای  را  مناسـبی 
یر سـاخت روسـتایی  ژه ز تصمیم گیری فراهم کرده اسـت. هیئت بانک جهانی در ژوئن سـال 2001 پرو
کوهسـتان های شـمالی را در  کاهـش فقـر  ژه  اجتمـاع محـور را بـا رقـم )102/78 میلیـون دالر(، و پـرو
یابی هـای مشـارکتی فقـر )PPAs( اثـرات  یـب کـرد. ارز کتبـر همـان سـال بـا رقـم )110 میلیـون دالر( تصو ا
پیگیـری  جامـع  برنامـه  بـه  نیـز  عمومـی  هزینه هـای  بازنگـری  و  داشـت  همـراه  بـه  مهمـی  و  گسـترده  

یی مسـئولین محلـی بـه جوامـع فقیـر شـد. کـه باعـث بهتـر شـدن پاسـخگو فعالیت هـا منتهـی شـد 

ارزیابی های مشارکتی فقر )PPAs( و ویتنام: یورش به فقر1 
علیرغـم موفقیت هـای قابـل توجـه کاهـش فقـر و افزایـش اسـتانداردهای زندگـی در دهـه 1990 بـرای 
کیـد داشـت کـه  یابی هـای مشـارکتی فقـر )PPAs(  بـر ایـن موضـوع تأ یتنـام، ارز همـه گروه هـا در کشـور و
کـدام خانوارهـا احسـاس بیگانگـی بـا فرایندهـای تصمیم گیـری و سیاسـت گذاری می کرده انـد )1(. 
بـرو بودنـد  کـه فقـرا بـرای دسترسـی بـه اطالعـات اساسـی بـا آن رو ایـن مطالعـات بـر محدودیت هایـی 
گروه هـا  کـه برخـی از  گـون نشـان داده اسـت  گونا کیـد داشـت. شـواهد  و بـر زندگـی آنـان تأثیـر دارنـد، تأ
کمتـری بـرای  ماننـد زنـان، اقلیت هـای قومـی و مهاجریـن غیـر قانونـی، در مقایسـه بـا دیگـران قـدرت 
کـه بتواننـد در فرایندهـای تصمیم گیـری مشـارکت  اظهـار نظـر دارنـد، بـه همیـن دلیـل غیـر ممکـن بـود 
یتنـام بـا عنـوان یـورش بـه فقـر، مسـائل  یابـی مشـارکتی فقـر در و داشـته باشـند. براسـاس ایـن یافته هـا، ارز
حکمرانـی محلـی و دموکراسـی اقشـار فرودسـت در بطـن مباحـث برابـری اجتماعـی مطـرح هسـتند کـه 
یـی بـا ایـن مسـائل  یارو ری هـای جدیـدی بـرای رو بایـد در کانـون توجـه قـرار گیرنـد. در حـال حاضـر از نوآو
یـزی بـرای حـل آنـان اسـتفاده می شـود کـه در قسـمت های بعـد دربـاره آنهـا بحـث خواهـد شـد. و برنامه ر

یابـی فقـر مسـتلزم مشـارکت  یابی هـای مشـارکتی فقـر و تلفیـق یافته هـای آنهـا در ارز فراینـد اجـرای ارز
یـزی سـاختار حکمرانـی متشـکل  تصمیم گیـران دولتـی در سـطح ملـی و محلـی اسـت. ایجـاد و پایـه ر
در  تفاهـم  و  اجمـاع  ردن  آو بوجـود  اصـل  مهمتریـن  فقـر  کارگـروه  جملـه  از  مختلـف-  نفعـان  ذی  از 
بـه  و  وجـود داشـت  آنهـا حساسـیت  مـورد  در  کـه  نتیجـه، مسـائلی  در  یافته هاسـت )2(.  ایـن  مـورد 
نظـر  اظهـار  حـق  عـدم  ماننـد  می شـد،  گذاشـته  بحـث  بـه  عمومـی  سیاسـت گذاری های  در  نـدرت 
بنابرایـن احسـاس  بـه امضـاء برسـد.  ایـن زمینـه  نامـه  دولتـی در  تفاهـم  تـا  بـی قدرتـی، باعـث شـد  و 
بـرای  تولیـد اطالعـات،  بـود، هماننـد  کـه اجـرا شـده  فقـر  یابـی مشـارکتی  ارز کـه روش هـای  می شـود 

1 . Attacking Poverty



192

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

گاهی هـا در زمینـه اهمیـت برخـی از مسـائل توانمندسـازی بسـیار حائـز اهمیـت می باشـند.  افزایـش آ
راهبـرد  موقـت  آماده سـازی  بـرای  زمینـه  اطالعـات  عنـوان  بـه  فقـر   یابی هـای مشـارکتی  ارز از  دولـت 
کـرد. از مهمتریـن ایـن حوزه هـا می تـوان بـه  کاهـش فقـر )PRSP( در چندیـن حـوزه راهبـردی اسـتفاده 
گفتگو هـا  یه  بهبـود اشـاعه اطالعـات در مـورد حقـوق قانونـی خانوارهـای فقیـر، توانمندسـازی دو سـو
بیـن مسـئولین محلـی و خانوارهـای فقیـر، ایجـاد محیطـی توانمندسـاز بـرای خانوارهـای فقیـر بـه منظـور 
شـرکت در برنامه هـای توسـعه اقتصـادی محلـی و ایجـاد چارچوبـی بـرای توانمندسـازی جوامـع بـه 

کـرد )3(. ژه هـای توسـعه اشـاره  منظـور حفـظ و مدیریـت منابـع از طریـق پرو

کار آینده توانمندسازی دستور 

نوآوری های در حال اجرا
یابی هـای  ارز یافته هـای  و   1998 سـال  در   )CAS( کشـوری  کمـک  راهبـرد  اجـرای  تجربه هـای 
ری،  ری را بـه همـراه داشـته اسـت. اولیـن نـوآو مشـارکتی فقـر )PPAs( بـه صـورت مسـتقیم چندیـن نـوآو
یابی هـای مشـارکتی فقـر در منطقـه ، از غیـر شـفاف بـودن افزایـش درآمدهـا  یافته هـای HA Tinh ارز
بررسـی  بـرای  بیشـتر  گیـری  فرا موضـوع  دلیـل  همیـن  بـه  داشـت.  حکایـت  کشـور  از  بخش هایـی  در 
انجـام شـد،  زارت دارایـی  و توسـط  کـه  گرفـت. در مطالعـه ای  قـرار  کیـد  تأ مـورد  هزینه هـای عمومـی 
کـه عـوارض و هزینه هـای پیچیـده بـه آنـان تحمیـل می شـده اسـت،  کـه خانوارهایـی  مشـخص شـد 
 سـر درگـم می شـدند. ایـن مسـئله بـه نوبـه خـود قابلیت هـای بالقـوه خانوارهـای فقیـر را بـرای 

ً
معمـوال

قانونـی بـودن ایـن عـوارض یـا محاسـبه هزینه هـا محـدود می کـرد. عـالوه بـر ایـن، یافته هـا در برخـی از 
جوامـع در محـدوده مـورد بررسـی، از تالش هـای جـدی بـرای اجـرای قانـون دموکراسـی اقشـار فرودسـت 
)ایـن قانـون مسـئولین را موظـف می کنـد تـا نسـبت بـه انتشـار و اعـالن برنامه هـا، بودجه هـا و هزینه هـا 
کـه شـهروندان عـادی از تصمیم گیـری در  اقـدام نماینـد( حکایـت داشـت، امـا ایـن یافتـه نشـان داد 
قوانینـی جدیـد در خصـوص  بـا طـرح  دارایـی  زارت  و ر هسـتند.  بسـیار دو مالـی محلـی  مـورد منابـع 

ری درآمدهـا در ایـن سـطوح واکنـش نشـان داد. جمـع آو
کـه از وجـود فقـر بسـیار شـدید در نواحـی  یابی هـای مشـارکتی فقـر  دوم، در واکنـش بـه یافته هـای ارز
کید  شـهری حکایت داشـت، دوباره در مورد توجه به مسـائل شـهری در راهبرد کمک های کشـوری، تأ
کاهـش فقـر  کار بـه منظـور تأمیـن نیازهـای شناسـایی شـده جامعـه و دسـتیابی بـه اهـداف  شـد. ایـن 
ین برنامه ارتقای توسـعه اجتماع محورمنتهی شـد. این کار  کار به تهیه و تدو انجام شـد. سـرانجام این 
گروه هـای آسـیب پذیر راه حل هـا را بـرای  بـا بررسـی های مشـارکتی در مـورد اینکـه چگونـه اقشـار فقیـر و 
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یـر بناهـا، اولویت بنـدی می کننـد، آغـاز می شـود. یـی بـا مشـکالت بـرای دسترسـی بـه مسـکن و ز یارو رو
ری بازخوردها از خانوارها در مورد دیدگاه های  سوم، برنامه ها به منظور کمک به دولت برای گردآو
یـن شـده اند. انتظـار  کیفیـت، اثـر بخشـی و سـودمندی عرضـه خدمـات عمومـی، تدو آنـان در مـورد 
ارایـه  بـرای  بررسـی های پیمایشـی خانوارهـا،  بتواننـد در  بازخوردهـا  ایـن  بلنـد مـدت،  کـه در  مـی رود 
ـ  اقتصـادی  گروه هـای  تفکیـک  بـه  عمومـی  خدمـات  بـه  دسترسـی  خصـوص  در  دقیق تـر  یـری  تصو
یابـی خدمـات  اجتماعـی، تلفیـق شـوند. همچنیـن انتظـار مـی رود کـه سـرانجام بتـوان رابطـه ای بیـن ارز

عمومـی و تخصیـص منابـع برقـرار کـرد.
یی را در سـطح جامعـه  زارت دارایـی تمایـل دارد تـا برخـی از مسـائل شـفافیت و پاسـخگو چهـارم، و
بـه عنـوان بخشـی از پیگیـری و بازنگـری هزینه هـای عمومـی مطـرح نمایـد. بـه همیـن دلیـل آنـان بـه 
کـه اطالعـات بودجـه و هزینـه بتواننـد بـه سـادگی قابـل دسـترس و قابـل  منظـور بررسـی روش هایـی 
بـا  راهبردهـا،  ایـن  کردنـد.  کمـک  بانـک جهانـی درخواسـت  از  باشـند،  فقیـر  بـرای خانوارهـای  درک 
تخصـص  قانونـی  حقـوق  مـورد  در  اطالعـات  اشـاعه  در  کـه  محلـی  دولتـی  غیـر  سـازمان  همـکاری 

یـن شـد. داشـتند، تدو

کارهای آینده 
یتنـام اجـازه داد  محصـول برنامـه خدمـات کشـوری )CAS( کـه بـا تأخیـر تهیـه شـده بـود، بـه دولـت و
گیـر فقـر  یابی هـای مشـارکتی فقـر خـود را کامـل کنـد. در ایـن گـزارش راهبردهـای رشـد و کاهـش فرا تـا ارز
)CPRGS(1مطـرح شـده اسـت. راهبردهـای کمـک در آینـده، کـه بخشـی از آن از سـوی بانـک جهانـی 
بـا  کننـده ارایـه خواهـد شـد، بـه صـورت تنگاتنگـی  کمـک  و بخشـی از آن از سـوی سـایر نهادهـای 
کارهـای آینـده توانمندسـازی پیـروی می کننـد. ایـن  CPRGS رابطـه دارنـد. ایـن راهبردهـا از دسـتور 

یـن و ارایـه شـده اسـت.  کـه توسـط دولـت در CPRGS تدو کار بـه مسـیرها و روش هایـی بسـتگی دارد 
بـا خانوارهـای فقیـر و  کـره و رایزنـی  بـرای مذا یـن سـازوکارهایی منسـجم  ایـن موضـوع از اهمیـت تدو
افـراد آسـیب پذیر در هنـگام آمـاده سـازی CPRGS حکایـت دارد. عـدم وجـود جامعـه مدنـی محلـی 
چابـک، از جملـه سـازمان های فقـرا از شـکافی در ایـن زمینـه حکایـت دارد، لـذا بـه همیـن دلیـل توسـعه 
یت هـای  فرایندهـای قـوی بـرای مشـارکت خانوارهـای فقیـر در تهیـه و آمـاده سـازی CPRGS از اولو

کننـده می باشـد. کمـک  اصلـی بانـک جهانـی و سـایر نهادهـای 
یتنـام بـا همـکاری بانـک جهانـی، چندیـن راهبـرد را بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف و همچنین  دولـت و
یـب کـرده اسـت. بانـک  یـن سـازو کارهایی بـرای ذی نفعـان بـه منظـور پایـش اهـداف راهبـردی تصو تدو

1 . Comprehensive Poverty reduction and Growth Strategy
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کـره در ایـن خصـوص کـه آیـا تشـخیص مسـائل فقـر روسـتائیان  جهانـی در زمینـه CPRGS بـه منظـور مذا
گفتگوهایـی را  کافـی در راهبردهـای پیشـنهادی مطـرح شـده یـا نشـده اسـت، رایزنی هـا و  بـه صـورت 
گـروه فقـر خوانـده می شـد( از طریـق  کار  یـژه فقـر1 )سـابقًا  گـروه و کـرده اسـت.  در سـطح روسـتاها آغـاز 
کمـک بـه دولت هـا  گـزارش در مـورد اهـداف اصلـی توسـعه و اهـداف نهایـی در حـال  تهیـه هشـت 
یـن چارچـوب پایـش بـه منظـور آمـاده سـازی CPRGS اسـت. در زمـان نـگارش ایـن گزارش هـا،  بـرای تدو
گفتگـو بـا مشـارکت بیـش از 100 سیاسـت گذار و وکیـل انجـام شـد. ایـن افـراد بـا اهمیـت و  کـره و  مذا
یـن اهدافـی کـه دولـت را شـفاف تر، پاسـخگوتر، قابـل پیش بینـی و مشـارکت پذیرتـر کنـد،  رت تدو ضـرو

موافـق بوده انـد.

1 . Poverty Task Force
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ابزارها و تمرین ها )شماره 4(

بازنگری پورت فولیوی پرو  از دریچه توانمند سازی

یـاد  گـزارش فر یچـه توانمندسـازی، پـس از انتشـار  کشـور پـرو از در ر پـورت فولیـوی  بازنگـری و مـرو
کشـوری  فقـرا بـه سـال 2001 - 2000 بانـک جهانـی بـا عنـوان یـورش بـه فقـر، اهمیـت واحـد مدیریـت 
و  اقتصـادی  رشـد  به منظـور  توانمندسـازی  بـر  گـزارش  ایـن  در  داد.  نشـان  پـرو  کشـور  در   ،1)CMU(
کـه در ایـن زمینـه مطـرح شـد  کیـد شـده اسـت. موضوعـی  کشـور تا کاهـش فقـر در ایـن  راهبردهـای 
کشـورها و فعالیت هـای در حـال اجـرای  کمـک بـه  کـه بانـک جهانـی در راهبردهـای  ایـن مسـئله بـود 
خـود چـه نتایجـی را در رابطـه بـا توانمندسـازی مدنظـر قـرار می دهـد و اجـرای ایـن راهبردهـا چگونـه 

راهبردهـا شـوند: از  نتایـج حاصـل  بهتـر شـدن  و  بهبـودی  باعـث  می تواننـد 

· نگاهی اجمالی به وضعیت کشور پرو2
کشـور  گام اول وضعیـت  کـرد. در  کشـوری )CAS( را در سـال 1997 شـروع  کمـک  دولـت پـرو اجـرای راهبـرد 
ر و بازنگـری وضعیـت عملکـرد سـاالنه )CPRR(3 کشـور، واحـد مدیریـت  پـرو تبییـن شـد. بـه عنـوان بخشـی از مـرو
بانـک  مالـی  حمایـت  مـورد  ژه هـای  پرو توانمندسـازی  عملکـرد  و  چگونگـی  از  یابی هایـی  ارز  ،)CMU( کشـور 

یـر اعـالم شـد: یابی هـا بـه شـرح بـه ز کشـور پـرو انجـام داد. اهـداف اصلـی ایـن ارز جهانـی در 
ژه هـا  یـه و تحلیـل و شناسـایی توجـه بـه مباحـث توانمندسـازی در طراحـی و هدف گـذاری پرو · تجز

ژه ها. و سـاز و کارهای توانمندسـازی در پرو
نظـارت  بـا  منظـور  ایـن  بـرای  ژه هـا.  پرو در  توانمندسـازی  بهبـود  بـرای  روش هایـی  شناسـایی   ·
ر برای انجام فعالیت های  کارشناسـان کشـوری و هدایت سـایر کارکنان بانک جهانی )1( از دو مشـاو

یـر اسـتفاده شـد: بـه شـرح ز
ژه  کلیه مستندات بانک جهانی در رابطه با پرو کتاب خانه ای  ر  الف( بررسی و مرو

ب( آماده سازی و تهیه یک راهنما و دستورالعمل مصاحبه
کارکنان و مدیران بانک جهانی  ژه،  ج( مصاحبه با مدیران پرو

1 . Country Management Unit
2 . Peru Portfolio
3 . Country Portfolio Performance  Review
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کتابخانه ای و مصاحبه ها  د( ارایه نتایج و یافته های CPRR حاصل از مطالعات 
گزارش در مورد یافته های اصلی مطالعه )2(. هـ( تهیه و آماده سازی خالصه 

یر بوده است: یافته های اصلی مطالعه نیز به شرح ز
بانـک  امـا  گسـترده متـداول شـده اسـت،  بـه صـورت  · هـر چنـد اصطـالح توانمندسـازی، اخیـرًا 
ژه هـای خـود در کشـور پـرو برخـی از عناصـر  جهانـی طـی چنـد سـال گذشـته تـالش کـرده اسـت تـا در پرو
و ارکان توانمندسـازی را از طریـق مفاهیمـی ماننـد مشـارکت، برابـری، شـفافیت و پایـداری نهادینـه 
ژه ایـن عناصـر و ارکان مدنظـر قـرار می گیرنـد و بخشـی از نظـارت و  نمایـد. در طراحی هـای بیشـتر پـرو

قلمـداد می شـوند. ژه هـا  پرو یابـی  ارز
ژه هـا بـا شـدت و ضعف هایـی مـورد توجـه قـرار  · هـر چنـد ایـن عناصرهـا و ارکان توانمندسـازی در پرو
می گیرنـد، امـا اهـداف توانمندسـازی همانگونـه کـه از مفهـوم آن برمی آیـد، بـه معنـای ایجـاد قابلیت هـا 
کار در سـاختار قـدرت موجـود  ژه هـا منتفـع می شـوند، ایـن  کـه از پرو کسـانی اسـت  و مشـارکت دادن 
 براسـاس چارچوب هـای منطقـی انجـام نمی شـود. همچنیـن شـاخص های درونـداد، برونـداد 

ً
معمـوال

و نتایـج برای اندازه گیـری توانمندسـازی وجـود نـدارد.
بـه صورت هـای  یکـرد  رو ایـن  نیـز  دلیـل  بـه همیـن  اسـت،  متـداول  توانمندسـازی، اصطالحـی   ·
ایـن وجـود  بـا  اسـتفاده می شـود.  پـرو  بانـک جهانـی در  مـورد حمایـت مالـی  ژه هـای  پرو مختلـف در 
ژه هـای آموزشـی، بهداشـتی، توسـعه روسـتایی و مـردم محلـی( وجـود  ژه هـای معـدودی ) ماننـد پرو پرو
مـوارد )بازسـازی  بـوده اسـت. در سـایر  اجـرا  و  رکـن اصلـی طراحـی  توانمندسـازی  آنهـا  کـه در  دارنـد 
بـه  توانمندسـازی  اهـداف  شـهری(  دارایی هـای  مالکیـت  حـق  بناهـا،  یـر  ز و  شـهری  آب  سیسـتم 
ردن  بـا بدسـت آو بـرای مثـال،  بـوده اسـت.  ژه هـا قابـل دسـتیابی  صـورت غیـر مسـتقیم از طریـق پرو
یـی بـه دارایی هـای اقتصـادی  ژه حـق مالکیـت شـهری1، شـهروندان فقیـر پرو حـق مالکیـت از طریـق پـرو
کردنـد. ایـن دارایی هـا بـه آنـان اجـازه مـی داد تـا وارد اقتصـاد رسـمی شـوند و فرصت هـای  دسـت پیـدا 

کننـد )3(. کننـد، و سـرانجام بـه خدمـات دسترسـی پیـدا  جدیـدی بـرای خـود ایجـاد 
· همچنیـن بـه دلیـل نـو بـودن، پیچیدگـی و ابهـام اصطـالح توانمندسـازی، و همینطـور ناهمگـن 
و  برداشـت های متفـاوت  ژه هـا، احتمـال  کارکنـان پرو تفـاوت نگرش هـای مدیـران،  و  ژه هـا  بـودن پرو

متناقـض از مفهـوم توانمندسـازی وجـود دارد.
و  کارکنـان  مدیـران،  توسـط  توانمندسـازی  هـدف  کـه  داشـت  وجـود  نیـز  خطـر  ایـن  همچنیـن   ·
یـرا توانمندسـازی یـک الـزام نهـادی اسـت و بـه همیـن علـت  اعضـای تیـم بانـک نادیـده گرفتـه شـود، ز

رت آن را احسـاس نماینـد. همـه بایـد اهمیـت و ضـرو

1 . Urban Property Rights Project
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ایجاد درک مشترک 
بـا توجـه بـه مـوارد اشـاره شـده در قسـمت قبلـی، در خصـوص برداشـت ها و تفاسـیر مختلـف از 
گرفتنـد تـا در برنامـه CPRR درک بهتـری از مفهـوم  ژه تصمیـم   مفاهیـم توانمندسـازی، مسـئولین پـرو
ایـن  بـرای  نماینـد.  ایجـاد  ژه هـا  پرو فعالیت هـای  در  آن  کـردن  و روش هـای عملیاتـی  توانمندسـازی 
ژه با مشـارکت مدیران  ژه از هشـت پرو منظور، دو کارگاه آموزشـی برگزار شـد. در این کارگاه ها چهار پرو

یـر اعـالم شـد: کارگاه هـای آموزشـی بـه شـرح ز کارکنـان بانـک جهانـی برگـزار شـد. اهـداف  دولتـی و 
یـه و تحلیـل توانمندسـازی و رسـیدن بـه درک مشـترکی از مفهـوم  کـردن فرصتـی بـرای تجز · فراهـم 

ژه  توانمندسـازی در میـان اعضـای تیـم پـرو
ژه ها یابی توانمندسازی در پرو کارهایی برای پایش و ارز · توصیف ساز و 

کـه در  ژه بـه منظـور مبادلـه تجربه هـای توانمندسـازی  · در اختیـار قـراردادن فرصتـی بـرای تیـم پـرو
ژه هـای آنـان اجـرا شـده بـود. پرو

ژه های خود را  ژه به صورت خالصه اهداف پرو کارگاه های آموزشی، اعضای تیم پرو طی برگزاری 
توضیح دادند. آنان درباره درک شـان از توانمندسـازی و چگونگی دسـتیابی به اهداف توانمندسـازی 
ژه هـای خـود توضیحاتـی ارایـه  کردنـد. همچنیـن دربـاره عناصـر کلیـدی توانمندسـازی و برخـی  در پرو
بـرد مفهـوم توانمندسـازی از طریـق تیم هـای  کار کـردن آنهـا و  از اثـرات خواسـته و ناخواسـته عملیاتـی 
کـره  یابـی قـرار داده بودنـد، بـه بحـث و مذا ر و بـا شـاخص هایی مـورد ارز ژه را مـرو کاری کـه فعالیـت پـرو

پرداختند.
کـره در کارگاه هـای آموزشـی بـه چندیـن درک مشـترک از مفهـوم توانمندسـازی،  نتایـج بحـث و مذا
ژه هـای پـرو منتهـی شـد. بـه همیـن دلیـل می تـوان ایـن مفهـوم را بـه صـورت  یـژه در فعالیت هـای پرو بو
کـرد. اول، توانمندسـازی یـک فراینـد اسـت  ژه هـا اسـتفاده  گسـترده تری در فعالیت هـای عملیاتـی پرو
کـه بـه عوامـل درونـی و بیرونـی پاسـخ می دهـد. بـه همیـن دلیـل،  توانمندسـازی بیـش از آنکـه هدفـی 
ایسـتا باشـد، یـک سـطح یـا طیـف اسـت. دوم، توانمندسـازی بـه مفهـوم تغییـر در روابـط قـدرت میـان 
سـوم،  ژه هاسـت.  پرو نفـع  ذی  افـراد  و  میانـی(  )واسـطه های  عملیاتـی  کارکنـان  ژه هـا،  پرو مدیـران 
میـان  در  یـژه  بو واسـطه ها،  و  ژه  پـرو مدیـران  سـطح  در  توانمندسـازی  شـفاف  درک  و  ظرفیت سـازی 
ژه منتفـع می شـوند، بـرای بررسـی اثـر بخشـی پایـداری ایـن تغییـرات در روابـط قـدرت  کسـانی کـه از پـرو

ری اسـت. بسـیار ضـرو
گرفـت می تـوان بـه  کارگاه آموزشـی مـورد بحـث قـرار  کـه در خـالل برگـزاری  از دیگـر پرسـش هایی 

کـرد: یـر اشـاره  مـوارد ز
ژه  · چـه کسـی بایـد توانمنـد شـود؟ هـر چنـد هـدف نهایـی توانمندسـازی کسـانی هسـتند کـه از پـرو
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یـرا بـرای آنـان، ارتقـای  سـود می برنـد، امـا توانمندسـازی میانجی هـا نیـز بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، ز
ژه منتفـع می شـوند، بـدون اینکـه میانجی هـا توانمنـد شـوند، بسـیار  کـه از پـرو توانمندسـازی افـرادی 

مشـکل است.
· فراینـد توانمندسـازی چگونـه اجـرا می شـود؟ رکـن اصلـی توانمنـد سـازی اطمینـان حاصـل کـردن 

ژه اسـت. کـره بـا شـرکت کننـدگان از طریـق چرخـه پـرو ره و مذا از مشـاو
رشـد  بـرای  فقـرا  توانمندسـازی  اهمیـت  درک  چنـد،  هـر  دارد؟  اهمیـت  توانمندسـازی  چـرا   ·
اسـت. ژه  پـرو پایـداری  کلیـد  موضـوع،  ایـن  بـه  توجـه  امـا  اسـت،  ری  ضـرو فقـر  کاهـش  و  اقتصـادی 

آموزشـی،  کارگاه هـای  برگـزاری  آخـر  زهـای  رو و ذی نفعـان: در  ژه  پـرو تیـم  بـا اعضـای  کـردن  کار   ·
تـا  دهنـد  انجـام  واسـطه ها  مشـارکت  بـا  آموزشـی  تمرینـات  تـا  کردنـد  درخواسـت  کننـدگان  شـرکت 
ژه هـا مشـاهده کننـد.  چگونگـی تحقـق اهـداف توانمندسـازی را بـه صـورت واقعـی در محـل اجـرای پرو
کارگاه  کشـور پـرو انتخـاب شـد.  همچنیـن در ایـن  ژه بازسـازی شـبکه آبیـاری  بـرای ایـن منظـور پـرو
کارهـای مفصـل تـری بایـد بـرای تشـریح چارچـوب منطقـی و شـاخص های مـورد  کـه  مشـخص شـد 
ژه آزمایشـی بازسـازی سیسـتم  کـردن توانمندسـازی انجـام شـود. البتـه در پـرو اسـتفاده بـرای عملیاتـی 
ژه توسـط هیئـت بانـک جهانـی بـا  آبیـاری پـرو اقداماتـی در ایـن زمینـه انجـام شـد. در سـال 1996 ایـن پـرو
رز کـه حـدود 65 درصـد  ری بیـش از 50 هـزار خانـواده کشـاو رقـم 85 میلیـون دالر بـه منظـور افزایـش بهـره و
یـب رسـید. طرح هـای موجـود آبیـاری )دو میلیـون هکتـار( را در سـواحل پـرو شـامل می شـدند، بـه تصو
ژه بـه دلیـل تأخیـرات اولیـه در  کـرد. ایـن پـرو ژه تنهـا بـه برخـی از اهـداف اولیـه خـود دسـت پیـدا  پـرو
ژه بـه دلیـل رخـداد ال نینـو1، و همچنیـن نبـود شـرکایی بـرای  یت هـای پـرو اجـرا، بازنگـری و تغییـر در اولو
تأمیـن منابـع مالـی، بـه کنـدی اجـرا شـد. بـا ایـن وجـود، ایجـاد یـک سیسـتم تصمیم گیـری غیر متمرکـز 
کـه پیشـرفت قابـل قبولـی داشـت.  بـود  ژه  پـرو از اهـداف اصلـی  توسـط انجمن هـای آب بـران، یکـی 
از 64 انجمـن آب بـران، در حـال حاضـر 52 انجمـن دارای مدیـران فنـی هسـتند و 60 انجمـن نیـز در 
کردنـد. عـالوه بـر ایـن، قانـون آب، وابسـتگی و تعامـل  ره هـای آموزشـی بـه صـورت مسـتمر شـرکت  دو
گـری دولـت  ژه تصـدی  رزی تغییـر داده اسـت. همچنیـن، ایـن پـرو زارت کشـاو انجمـن آب بـران را بـا و
کارآمد  کاهش داد. سـپس به منظور توانمندسـازی انجمن های آب بران و اجرای  در بخش آبیاری را 
رزی،انتخابات  زارت کشـاو فعالیت هـای آبیـاری و همچنیـن کاهـش وابسـتگی آنـان بـه نظارت هـای و
سـرمایه گذاری  هزینه هـای  شـد.  برگـزار  آبیـاری  طرح هـای  بـرای  آب بـران  انجمن هـای  نماینـدگان 
یـاد نبـود، و بـه همیـن دلیـل در  بـرای بازسـازی، عملیـات اجرایـی و نگهـداری سیسـتم های آبیـاری ز
کل  ایـن زمینـه پیشـرفت های خوبـی حاصـل شـد. تـا سـال 2001، 20 انجمـن آب بـران )30درصـد از 

1 . El Nino
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ژه )5 درصـد نسـبت بـه دو سـال قبـل( را بازگشـت  انجمن هـا(، حـدود 75 درصـد از هزینه هـای پـرو
کمتـر از 50  درصـد از هزینه هـا را بازگشـت داده بودنـد. دادنـد و فقـط 25 انجمـن 

و  مـردم،  و  ژه  پـرو واسـطه های1  بـا  آموزشـی  کارگاه هـای  برگـزاری  و  مصاحبه هـا  برگـزاری  طریـق  از 
یابـی چگونگـی انجـام فعالیت هـای توانمندسـازی، اقدامـات  همچنیـن بازدیدهـای میدانـی بـرای ارز
ژه شناسـایی شـد. ایـن اقدامـات شـامل  و فعالیت هـای بیشـتر بـرای افزایـش اثـر بخشـی و پایـداری پـرو

یـر بـوده اسـت: مـوارد ز
یـت و توانمندسـازی فعالیت هـای انجمن هـای آب بـران و  · بازنگـری اقـالم بودجـه بـه منظـور تقو

کمک هـای فنـی و تجهیـزات مـورد نیـاز  یـژه ظرفیت سـازی،  کمیته هـای آب، بو
کارکنـان  ژه از طریـق توانمندسـازی متخصصیـن آبیـاری، مسـئولین و  یـت هیئـت مدیـره پـرو · تقو

رزی، نماینـدگان بخـش خصوصـی و انجمن هایـی آب بـران.  کشـاو زارت  و
ژه هـا از طریـق ایجـاد سیسـتم  مبادلـه  · توسـعه و مبادلـه تجربه هـای مشـترک در بیـن ذینفعـان پرو

دانـش فنـی. 
آب  مهندسـی  خدمـات  و  فنـی  کمک هـای  کننـدگان  ارایـه  و  ذینفعـان  بیـن  ارتبـاط  برقـراری   ·
بـه  آنـان  از  می تواننـد  ذی نفعـان  صـورت  ایـن  در  ر(.  مشـاو مهندسـین  شـرکت های  )دانشـگاه ها، 

نماینـد. اسـتفاده  خـود  آبیـاری  یربناهـای  ز نگـه داری  و  بازسـازی  بـرای  مسـتقیم  صـورت 
 وسـرانجام، اتخـاذ تدابیـر و اقداماتـی بـرای ساده سـازی، یکپارچه سـازی و انتخـاب شـاخص ها 
ری  ژه هـا بـه منظـور سـنجش پیشـرفت فعالیت هـای توانمندسـازی ضـرو در چارچوبـی منطقـی در پرو

گیرنـد:  یـر مدنظـر قـرار  یژگی هـای ز می باشـد. بـرای ایـن منظـور بایـد شـاخص هایی بـا و
درآمدهـا،  افزایـش  ماننـد  آب بـران  انجمن هـای  مدیریتـی  ظرفیت هـای  بایـد  شـاخص ها  الـف( 
هزینه هـای عملیاتـی، اجرایـی، نگهـداری و رضایـت خاطـر ذی نفعـان از مدیریـت انجمـن و مـوارد 

کننـد. اندازه گیـری  را   مشـابه 
در  کـه  رزانی  کشـاو درصـد  ماننـد  رزان  کشـاو فنـی  و  سـازمانی  مدیریـت  بایـد  شـاخص ها  ب( 
کمک هـای  کیفیـت  کـه از  رزانی  کشـاو تصمیمـات انجمن هـای آب بـران شـرکت می کننـد و درصـد 

کننـد را  اندازه گیـری  دارنـد،  رضایـت  می کننـد  یافـت  در انجمن هـا  از  آنـان  کـه  فنـی 

1 . Intermediary
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یادداشت پایانی
کننـده جامعـه مدنـی منطقـه ای و انجمـن . 1 کاهـش فقـر، هماهنـگ  ر منطقـه ای بـرای  مشـاو

ین کمـک بـه عنـوان  ر یـن شـرح خدمـات مشـاو مدنـی متخصصـان پـرو بـرای مشـارکت در تدو
ر در فراینـد  مشـاو

ر استخراج شد.. 2 گزارش مشاو این یادداشت ها از 
برای اطالعات بیشتر به ابزارها و تمرین های 14 مراجعه نمایید.. 3
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ابزارها و تمرین ها )شماره 5( 

سازوکارهای پاسخگویی اجتماعی  در وام های تعدیل ساختاری و برنامه ای1
یی وجود دارد که به دولت ها کمک می کند تا نسـبت به تصمیمات،  سـه نوع سـاز و کار پاسـخگو

سیاست ها و مصارف منابع پاسخگو باشند:
z  ،یی سیاسـی که اطمینان می دهند که احزاب سیاسـی و نمایندگان سـازوکارهای پاسـخگو

انجـام  انتخابـات  طریـق  از  کار  و  سـاز  ایـن  هسـتند.  خـود  اعضـای  نیازهـای  پاسـخگوی 
می شـود.

z  بـه بـر بهبـود عملکـرد اداری مؤسسـات دولتـی، هـم  کـه  یی داخلـی2  سـازوکارهای پاسـخگو
کیـد دارد )1(. صـورت افقـی و هـم بـه صـورت عمـودی و در بیـن نهادهـای مختلـف تأ

z  کـه باعـث کـه شـامل طیفـی از ابزارهاسـت  یی عمومـی یـا اجتماعـی  سـازوکارهای پاسـخگو
یی اجتماعـی می توانـد بـه  یی توسـط دولـت می شـود. پاسـخگو اشـاعه اطالعـات و پاسـخگو

یی سیاسـی و اداری منتهـی شـود. یـت سـازوکارهای پاسـخگو تقو
یژگی هـای اصلـی  از و بـه عنـوان یکـی  یی اجتماعـی  در سـال های اخیـر، سـازوکارهای پاسـخگو
حمایـت بودجـه ای، تعدیل هـا و وام هـای اصالحـی بخشـی و عمومـی مطـرح شـده اسـت. از مثال هـای 
یی اجتماعـی در آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، می تـوان بـه  معـروف در مـورد وام هایـی کـه پاسـخگو
ژه هـای اصالحـات قضایـی  ژه اصالحـات بخـش عمومـی در تانزانیـا، پرو ژه تمرکززدایـی گینـه، پـرو پـرو
ژه PRSC اوگانـدا، وام هـای تعدیـل  ژه هـای PSRLS در تایلنـد و پـرو، پـرو گوآتمـاال، پرو و مدیریـت مالـی 
کـرد.  یـا اشـاره  تو ژه PSRLS بـرای ال سـاختاری بخشـی )SECALs( بـرای بخـش معـدن روسـیه و پـرو

یـا و پـرو ارایـه می گـردد. تو کشـورهای اوگانـدا، روسـیه، ال در اینجـا مثال هایـی از 

کمک های اعتباری کاهشی فقر )PRSC(3 در اوگاندا
بـا مبلـغ 150 میلیـون دالر  اوگانـدا  کشـور  بـرای  فقـر  کاهـش  اعتبـاری  کمـک  اولیـن  در سـال 2001 
یب شد. این کمک ها )PRSC( به صورت مجموعه ای از اعتبارات تعدیل ساختاری برنامه ای  تصو
سیاسـت گذاری  معیارهـای  و  هـدف  شـاخص های  عملکـردی،  شـاخص های  براسـاس  سـاالنه 
یـزی شـد. در ابتـدا، برنامـه  اصالحـات در چارچـوب PRSC بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف  برنامه ر

گرفـت: یـر مـورد حمایـت قـرار  ز

1 . Programmatic and Structural Adjustment Loans
2 . Internal Accountability
3 . Poverty Reduction Support Credit
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کارآمد و متعادل منابع عمومی، الف( بهبود عرضه خدمات عمومی از طریق استفاده 
 ب( بهبـود حکمرانـی از طریـق افزایـش شـفافیت و مشـارکت، مبـارزه بـا فسـاد و اصـالح خدمـات 

یابـی و، عمومـی،  بهبـود مدیریـت مالـی و منابـع انسـانی و تجهیـزات، پایـش و ارز
ج( افزایش دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش، مراقبت از سالمت، آب و بهداشت )2(.

کمک های اعتباری کاهش فقر )PRSC( چه مسائل و مشکالتی را حل خواهد کرد؟ 
ردهای  در حـال حاضـر در کشـور اوگانـدا، عرضـه خدمـات عمومـی بـه جـای توجـه بـه نتایـج و دسـتاو
کیـد می کننـد. از مهمتریـن  نهایـی سیاسـت ها و برنامه هـا، بیشـتر بـر نهاده هـا و فرایندهـای اجرایـی تأ
ردها و شـاخص های  مشـکالت در ایـن زمینـه می تـوان بـه عـدم شفافیت،ناسـازگاری نتایـج و دسـتاو
از  نظام منـد  بازخوردهـای  نبـود  همچنیـن  و  خدمـات،  اسـتاندارد  و  اهـداف  ناسـازگاری  رودی،  و
یابـی فعالیت هـا و الزامـات  کـرد. عـالوه بـر ایـن، پایـش و ارز بـران خدمـات بخـش عمومـی اشـاره  کار
گزارش دهـی نیـز بـه صـورت هماهنـگ انجـام نمی شـود و اغلـب بـر دوش دولت هـای محلـی ضعیـف 
یـادی را تحمیـل می کنـد. همچنیـن، هزینه هـای عمومـی بسـیار سـهل انگارانه مصـرف  بـار و هزینـه  ز
کنترل هـا و  یـرا داده هـا و مبادله هـا بـه صـورت منظـم و در موعـد مقـرر ثبـت نمی شـوند، و  می شـوند، ز

انضبـاط مالـی نیـز بسـیار ضعیـف اسـت.
افـزون بـر ایـن، شـفافیت و مسـئولیت پذیری عرضـه خدمـات هـم در سـطح دولتـی و هـم در سـطح 
سـازمان غیـر دولتـی )NGOs( ضعیـف بـوده و از مشـارکت و قابلیت هـای مـردم اسـتفاده نمی شـود 
یـژه در  کـم شـود. از سـوی دیگـر فسـاد، بو زمرگـی بـر برنامه هـا حا کـه ایـن مسـئله باعـث شـده اسـت تـا رو
نظـام قضایـی، پلیـس و خدمـات سـالمت بسـیار رایـج اسـت. همچنیـن دسترسـی بـه اطالعـات در 
مـورد عملکـرد و فعالیت هـای بخـش عمومـی بسـیار محـدود اسـت. در چنـد سـال اخیـر در نتیجـه 
کـرده و در ایـن چنـد سـال  یی و عملکـرد دولـت بهبـود پیـدا  اسـتفاده گسـترده از اطالعـات، پاسـخگو
کـرده اسـت. ایـن موفقیت هـا عمدتـًا مرهـون  کشـور اوگانـدا بـه موفقیت هـای قابـل قبولـی دسـت پیـدا 
اجـرای برنامـه »نظـارت بـر هزینه هـای عمومـی« در زمینـه آمـوزش و بخش هـای سـالمت بـوده اسـت 
کشـور اوگانـدا را بـا ایـن نظارت هـا  کاهـش فقـر )PRSC(، موفقیـت  کمک هـای اعتبـاری  )3(. برنامـه 

کـرد. یی دولـت، تضمیـن خواهـد  و اشـاعه اطالعـات در خصـوص بهبـود پاسـخگو
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کاهـش فقـر )PRSC( معرفـی  کارهـای پاسـخگویی توسـط برنامـه کمک هـای اعتبـاری  چـه نـوع سـاز و 
می شـود؟

پاسخگویی اجتماعی
یی اجتماعـی، از تالش هـای کشـور اوگانـدا بـرای پایـش و  برنامـه PRSC بـه منظـور بهبـود پاسـخگو
نظـارت بـر عرضـه خدمـات عمومـی و نحـوه هزینـه کـردن منابـع عمومـی، و همچنیـن افزایـش دسترسـی 
ره زمانـی سـه  کـرد. در یـک دو شـهروندان بـه اطالعـات در خصـوص عملکـرد دولـت حمایـت خواهـد 

یـر را انجـام خواهنـد داد: سـاله،  دولـت اوگانـدا بـا جامعـه مدنـی و سـایر ذی نفعـان اقدامـات ز
z  پایش و نظارت بر عرضه خدمات عمومی و فساد براساس بررسی های پیمایشی منظم
z اجرای منظم نظارت بر هزینه های عرضه خدمات اساسی
z  عرضـه بخش هـای  عمکـرد  بـا  رابطـه  در  یابـی  ارز و  پایـش  سیسـتم  یـک  راه انـدازی  و  ایجـاد 

اساسـی خدمـات  کننـده 
z  بهبـود دسترسـی شـهروندان بـه اطالعـات عمومـی از جملـه دسترسـی بـه الیحـه دسترسـی بـه

اطالعـات دولتـی در مجلـس
z  کنندگان خدمات جهت بهبود عملکردها کمک ها به عرضه  ارایه خدمات و سایر 
z گزارش های عملکرد بودجه ین و انتشار  تدو
z  فرایندهـای و  مالـی  سیاسـت های  بـرای  اطالعاتـی  راهبردهـای  اجـرای  و  یـن  تدو تهیـه، 

یـزی بودجه ر
z افزایش دسترسی به اطالعات عمومی در مورد نقل و انتقال های مالی در سطوح محلی
z گزارش برای دولت های محلی ساده سازی و شفاف سازی نحوه ارایه 
z ین، انتشار و اجرای راهبردهای اصالحات دولتی تدو
z  توسـعه بـرای  دولتـی  قوانیـن  و  دولتـی  غیـر  سـازمان های  سیاسـت های  هماهنگ سـازی 

مشـارکتی  روش هـای 

کشـور اوگانـدا، بررسـی های پیمایشـی هماننـد بررسـی و نظـارت  پایـش و بررسـی های پیمایشـی: 
را  یابـی  ارز و  پایـش  مختلـف  نیزفعالیت هـای  و  نهادینـه  بخش هـا  سـایر  در  عمومـی1  هزینه هـای  بـر 
ردهای  ردهای کاهـش فقـر و دسـتاو ساده سـازی خواهـد کـرد. سـازوکارهای اصلـی پایـش بـرای دسـتاو

1 . Public Expenditure Tracking Surveys
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بخشـی شـامل سـه پیمایـش سـاالنه مسـتقل )خانـوار، عرضـه خدمـات و بررسـی های راسـتی آزمایـی1( 
و  بنگاه هـا  بررسـی   اساسـی  در خصـوص خدمـات   ،2 فقـر  مشـارکتی  ادواری  یابی هـای  ارز می باشـد. 
یابـی نیـز  بررسـی های پیگیـری هزینـه سـاالنه انجـام خواهـد شـد. عـالوه بـر ایـن، پایـش فقـر و راهبـرد ارز

تهیـه شـده اسـت. 
 3)IDA(پایـش بـه عنـوان یـک حرکـت مشـترک بیـن دولـت اوگانـدا، انجمـن بیـن المللـی توسـعه
کانـون  PRSP در  یشـه کنی فقـر )PEAP(4 و  بـرای برنامـه اقـدام ر کمک رسـان  و سـایر سـازمان های 
آن  اثـرات  و  اصالحـات  برنامـه  اجـرای  در  پیشـرفت  بـر  نظـارت  و  پایـش  اسـت.  گرفتـه  قـرار  توجـه 
در  شـده  ری  گـردآو اطالعـات  اسـاس  ایـن  بـر  و  شـد  خواهـد  دنبـال   PRSP بازنگـری  سـازوکار  در 
نیـز  اوگانـدا  دولـت  گرفـت.  خواهنـد  قـرار  مدنظـر  مدنـی  جامعـه  و  شـهروندان  پایـش  فعالیت هـای 
برنامـه  کنـد.  ارایـه  ماهـه  سـه  گزارش هـای  برنامـه  هـر  زمینـه  در  پیشـرفت  مـورد  در  تـا  شـد  موظـف 
یـن و پیش بینـی کـرد. دولـت  اصالحـات، محک هایـی کمـی و کیفـی5 شـفافی را بـرای سـه سـال تدو
 III PRSC و برنامـه II PRSC 6 بانـک جهانـی در مـورد برنامـه)IDA(و انجمـن بیـن المللـی توسـعه

کـرد. بـه صـورت سـاالنه موافقـت خواهـد 

دسترسی به اطالعات
زارت اخـالق و وحـدت ملـی7 قانـون اسـناد  زارت اطالعـات بـا همـکاری و در مـارس سـال 2001 و
کردنـد.  بازنگـری  دولتـی  اطالعـات  بـه  شـهروندان  بهتـر  دسترسـی  منظـور  بـه  را  رسـمی8  محرمانـه 
کـه  مـی رود  امیـد  و  اسـت  دولتـی  اطالعـات  بـه  دسترسـی  اصـول  یـب  تصو حـال  در  دولـت  هیئـت 
یـل سـال 2004 در مجلـس بـه  ر زارت اطالعـات بتوانـد الیحـه دسترسـی بـه اطالعـات دولتـی را در آو و

برسـاند. یـب  تصو
کتابچـه  اقتصـادی،  توسـعه  و  یـزی  برنامه ر دارایـی،  زارت  و مـارس سـال 2001،  ایـن، در  بـر  عـالوه 

کـرد. ارایـه  یـزی  بودجه ر فرایندهـای  زمینـه  در  را  راهنمایـی 

1 . Integrity Surveys
2 . Periodic Participatory Poverty Assessment
3 . International Development Association
4 . Poverty Eradication Action Plan
5 . Quantitative and Qualitative Benchmarks
6 . International Development Association
7 . Ministry of Ethics and Integrity
8 . Official Secrets Act
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پاسخگوی داخلی
یی داخلـی، از تالش هـای  برنامـه کمک هـای اعتبـاری کاهـش فقـر )PRSC( بـرای بهبـود پاسـخگو

یـر حمایـت و پشـتیبانی خواهـد کـرد: ز
z  یی و ایجاد سیستم های حسابرسی در سطوح مرکزی و ناحیه ای دولت بهبود پاسخگو
z  بهبود جریان منابع مالی برای ارایه خدمات
z کردن و ارتقای چارچوب های نهادی قانونی ز  هماهنگی اصالحات مدیریت مالی و به رو
z افزایس و توسعه همکاری در بین نهادهای قضایی و اجرایی

کـه ایـن تالش هـا بـه بهبـود مدیریـت مالـی، حسـابداری و فرایندهـای حسابرسـی و   انتظـار مـی رود 
یی بیـن نهادهـا و مؤسسـات دولتـی منتهـی شـود. افزایـش هماهنگـی و پاسـخگو

وام های تعدیل بخش  زغال سنگ )SECAL( 1 روسیه
بانـک جهانـی بـرای اصـالح سـاختار بخـش معـدن از طریـق دو وام تعدیـل سـاختاری بخـش زغـال 
سـنگ )وام زغال سـنگ SECAL- I به مبلغ 500 میلیون دالر و وام زغال سـنگ SECAL-II به مبلغ 

800 میلیـون دالر( بـه روسـیه کمـک کـرد )4(.

چه مشکالتی را وام های SECALs حل و فصل کردند؟

گذار از دوره شوراها
ره طوالنـی در اتحـاد جماهیـر شـوروی و بـه دنبـال آن کاهـش  مدیریـت ضعیـف بخـش معـدن طـی دو
کشـور  ایـن  در  معـدن  بخـش  اقتصـاد  بـر  شـدیدی  تأثیـر   ،1990 دهـه  اوایـل  در  سـنگ  زغـال  تقاضـای 
یافـت می کـرد. در  رزی، بیشـترین یارانه هـا را از دولـت در کشـاو گذاشـت. بخـش معـدن پـس از بخـش 
سـال 1993، میـزان یارانه هـا بـه سـطح ناپایـداری رسـید و حـدود یـک درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی 
وجـود  معنـی داری  رابطـه  معـادن  تولیـد  و  یارانه هـا  میـزان  بیـن  همچنیـن  می شـد.  شـامل  را   )GDP(
کارآمـدی اقتصـادی و بدتـر شـدن شـرایط  نداشـت. عـالوه بـر ایـن، بخـش زغـال سـنگ بـه شـدت از نا
پاشـید. دسـتمزدها  کارگـران رنـج می بـرد و از طـرف دیگـر، سیسـتم پرداخـت دسـتمزدها هـم فرو ایمنـی 
بـرای مـدت 8 تـا 16 مـاه پرداخـت نشـد و زمانـی کـه کارگـران اعتـراض می کردنـد، دسـتمزدها بـه صـورت 
کفـش، لیـوان یـا قنـد و شـکر پرداخـت می شـد. ظرفیـت شـهرداری ها  غیـر نقـدی و بـا اجناسـی ماننـد 

بسـیار محـدود بـود و سیسـتمی بـرای انتقـال منابـع بـه بخـش زغـال سـنگ وجـود نداشـت.

1 . Soft Budget
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عدم ثبات دولت، پنهان کاری و از بین رفتن اعتماد عمومی
ایـن پدیده هـا  کـه  تـا در عالی تریـن سـطوح دولتـی، بی ثباتـی مشـاهده شـود،  باعـث شـد  ایـن تحـوالت 
یـر،  مانـع اساسـی اجـرای اصالحـات قلمـداد می شـدند. بیـن سـال های 1996 و 2000، روسـیه 5 نخسـت وز
یـر انـرژی  یـر کـه نماینـده رسـمی آژانـس فراسـازمانی کمیسـیون زغـال بودنـد، 6 وز هفـت معـاون اول نخسـت وز
کـرد. عـالوه برایـن، محدودیت هـای  ییـس آژانـس زغـال سـنگ را در سـمت های مختلـف تجربـه  و چهـار ر
بسـیار شـدیدی در مـورد گـردش جریـان اطالعـات در دولـت وجـود داشـت. مقامـات عالـی رسـمی دسترسـی 
کمـی بـه اطالعـات داشـتند، بـه همیـن دلیـل بیشـتر افـراد فاقـد صالحیـت را بـرای مدیریـت معـادن  بسـیار 
منصـوب می کردنـد. اعتمـاد بـه دولـت بـه طـور عـام و بخـش معـدن بـه طـور اخـص بسـیار کاهـش یافتـه بـود. 
بررسـی خانوارهـای شـاغل در معـدن در سـال 1995، نشـان داد کـه یـک پنجـم از خانوارهـا بـه سـازمان ها بـرای 
یـع پـول یـا کمک هـا اعتمـاد نداشـتند. فقـط 5 درصـد بـه ROSVGOL، کمتـر از 3 درصـد بـه شـرکت های  توز
زغـال سـنگ منطقـه ای، 3 درصـد بـه دولـت منطقـه ای و 8 درصـد بـه اتحادیه هـای تجـاری اعتمـاد داشـتند.

دستاوردهای اصالحات بخش معدن چه بود؟
یارانه هـای بخـش زغـال سـنگ از 2/76 میلیـارد دالر در سـال 1994 بـه 0/28 میلیـارد دالر در سـال 
کاهـش یافـت. ایـن یارانه هـا از بودجه هـای نـرم 1 بـرای حمایـت از یـک بخـش غیـر مولـد بـه سـوی   2000
ارایـه خدمـات اجتماعـی و توسـعه جامعـه تغییـر جهـت داد )از مجمـوع یارانه هـای زغـال سـنگ در 

سـال 2000، حـدود 31 درصـد بـه صـورت مسـتقیم بـه حمایت هـای اجتماعـی اختصـاص یافـت(.
کارگـر افزایـش  ره شـش سـاله، تولیـد زغـال سـنگ از 764 بـه 1355 تـن بـه ازای هـر  در همـان دو
یافـت کـه مبیـن رشـد 77 درصـدی تولیـد بـود. کاهـش و محدودیت هـای شـدید بودجـه باعـث ایجـاد 

ری شـد. انگیـزه در مدیـران بـرای افزایـش بهـره و
کارگـران  کارگـران شـاغل،  کارگـران منتظرالخدمـت یـا  بهبـود عرضـه حمایت هـای اجتماعـی: همـه 
کمک ها از مسـیرهای  یرا  یافت می کردند، ز تمام وقت و پاره وقت به صورت مسـتقیم سـود خود را در
کار افتـاده ناشـی از بسـته شـدن معـادن  کارگـران از  مختلـف از سـوی دولـت انجـام می شـد. حتـی 
کردنـد. عرضـه سـود معـادن ایـن امـکان را بـرای  یافـت  کامـل و بـه موقـع در نیـز سـود خـود را بـه صـورت 

کننـد. کـرد تـا بـا اشـتیاق بیشـتری در فعالیت هـای اقتصـادی مشـارکت  شـهروندان فراهـم 
حقـوق کارگـران معـدن و شـرایط کاری بهتـر شـد: در حـال حاضـر، در سـیبری حقوق هـا 100 درصـدی 

و بـه صـورت نقـدی پرداخـت می شـود کـه مقـدار آن حـدود 30000 روبـل در مـاه اسـت.

1 . Soft Budget
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 دستاوردهای سازمانی1	 
افزایـش  – دولـت  صنـدوق  نقـش  موجـود:  سـازمان های  بـرای  جدیـد  کارکردهـای  و  نقش هـا 

یی، عرضـه سـود  یافـت و در سیسـتم جدیـد بـه عنـوان یـک نهـاد مرکـزی بـه منظـور پاسـخگو
و مدیریـت یارانه هـا مطـرح شـد. صنـدوق بیمـه اجتماعـی )SIF(2 بـرای عرضـه سـود کارگـران 
زارت انـرژی، و در بلنـد مـدت  کار افتـاده معـدن، بـا عرضـه سـود اولیـه از خـارج صنـدوق و از 
کـرد. در صنـدوق بیمـه اجتماعـی  از محـل عـوارض حاصـل از معـادن زغال سـنگ موافقـت 
یـرا سـودها بایـد  )SIF( فرهنـگ عرضـه خدمـات و الگوهـای قابـل پیش بینـی نهادینـه شـد، ز

کامـل و بـه موقـع پرداخـت می شـد. بـه صـورت 
سـنگ4  – زغـال  نهـادی  بیـن  هـای  کمیسـیون  فرادولتـی3:  مشـارکت  اسـتقرار  کارهـای  و  سـاز 

گفتگـو بـا مشـارکت همـه ذی نفعـان دولتـی ترتیـب داد. یـک  نشسـت هایی را بـرای بحـث و 
زاتخانـه ای بـرای اطمینـان از اینکـه اقدامـات توسـط ذی نفعـان مختلـف بـه منظـور  گـروه بیـن و

دسـتیابی بـه اهـداف در موعـد مقـرر انجـام می شـود، تشـکیل شـد.

دستاوردهای نهادی5
یـع منابـع و دسـتاوردها  – در بیـن نهادهـای مختلـف، ضوابطـی و معیارهایـی تهیـه شـد تـا رابطـه بیـن توز

را برقـرار نمایـد. در حـال حاضـر،  بودجه هـا بـه صـورت شـفاف و براسـاس کسـانی کـه مسـتحق دریافـت 
یارانه ها هسـتند و همچنین سـاز و کارهای عرضه و پاسـخگویی مشـخص می شـود.

زارتخانه های  – یابی ها و محاسبه بیالن بین و در حال حاضر برای اجرای ضوابط و معیارها، ارز
دولتـی انجـام می شـود. عـالوه بـر ایـن ، سـازوکارها بـه گونـه ای تعریـف شـده اسـت کـه مشـارکت 

نهادهای دولتی در اصالحات و فرایندهای تصمیم گیری را تضمین نماید.
بـا توجـه بـه اینکـه ضوابـط و مقـررات بایـد بـه اقدامـات متناظـر تبدیـل شـوند و نیـز بـا توجـه بـه  –

اینکـه راه حل هـا بـرای حـل مشـکالت زغـال سـنگ بـه سـوی راه حل هـای بلنـد مـدت گرایـش 
یکردهایـی اثـرات مثبـت بلنـد مدتـی بـر اعتمـاد بـه  کـرده اسـت، در نتیجـه، چنیـن رو پیـدا 

دولـت و رضایت منـدی شـهروندان بـه همـراه دارد.

1 . Organizational Outcomes
2 . Social Insurance Fund
3 . Intra – Governmental Participation
4 . Inter – Agency Coal Commission
5 . Institutional Outcomes
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یـی  – یـه و الگو یی ارایـه شـده دولـت بـرای اصالحـات بخـش معـدن رو سـازوکارهای پاسـخگو
بـرای اصالحـات در سـایر بخش هـای اقتصـاد روسـیه اسـت.

جملـه  – از  محلـی  سـازوکارهای  قبـال  در  مخالفـی  موضـع  ابتـدا  در  کـه  محلـی  شـهرداری های 
یی جدیـد  کـه سـازوکارهای پاسـخگو یافتنـد  یـج در صندوق هـای توسـعه محلـی داشـتند، بتدر
یـرا آنـان را در برابـر فشـارهای شـدید سـایر ذی نفعـان حمایـت می کنـد. بسـیار سـودمند اسـت، ز

  چه نوع سازوکارهای پاسخگویی SECALS ارایه کرد؟
کـه از آن جملـه  یی مهـم اسـت  اصالحـات بخـش زغـال سـنگ شـامل چنـد سـازوکار پاسـخگو
ارایـه  شـفافیت،  و  اطالعـات  اشـتراک گذاری  بـه  ذی نفعـان،  و  فرایندهـا1  بازنمایـی  بـه  می تـوان 
یـران بـرای تخصیـص بودجـه و  ز ره بـا ذی نفعـان، چانه زنـی و تعامـل بیـن و سـازوکارهایی بـرای مشـاو

کـرد. اشـاره  یی  پاسـخگو فرایندهـای  و  مالـی  حسابرسـی  و  مقـررات  و  ضوابـط  اجـرای 
از طریـق جریان هـا در سـه  ردها  بـرای دسـتاو یی  پاسـخگو یـزی  بـه منظـور پی ر فراینـد  بـاز نمایـی 

انجـام می شـود: یـر  ز بـه شـرح  کلیـدی  حـوزه 
z جریان پولی مرتبط با عرضه حمایت های اجتماعی
z  جریان های سیاست گذاری و تصمیم گیری مرتبط با تعطیلی معادن
z  نمایـی بـاز  و  مـردم،  و  رسـمی  مقامـات  و  دولتـی  یـران  ز و بیـن  در  اطالعاتـی  جریان هـای 

یافـت  در تـا  بـاال  از  اجتماعـی  حمایت هـای  بـرای  شـده  داده  تخصیـص  پولـی  جریان هـای 
یـان پولـی ابتـدا از سـطح فـدرال، منطقـه، دولت هـای  کننده هـای مختلـف ،  نشـان داد کـه جر
بـه  یـان پولـی دیگـر از دولـت فـدرال  گـذر می کنـد، در حالیکـه جر تـا جوامـع محلـی  محلـی 
بـه معـادن  بـه شـرکت های معدنـی منطقـه ای،  سـپس  آنجـا  از  و  شـرکت های معدنـی ملـی 
پولـی،  یـان  جر از  نقطـه  هـر  در  می افتـد.  جریـان  بـه  معـدن  کارگـران  سـوی  بـه  سـرانجام  و 
کنتـرل شـد، و تنگناهـا آشـکار  سـازگاری بیـن قوانیـن و مقـررات رسـمی و اقدامـات واقعـی 
کمتریـن  بـا  بودجه هـا  و  بودنـد  بسـیار محتـاط  و مدیـران معـادن  شـد. شـرکت های معدنـی 
قابلیـت  دلیـل  همیـن  بـه  می گرفـت.  قـرار  کننـدگان  یافـت  در اختیـار  در  مسـئولیت پذیری 

بـود. کـم  بسـیار  اجتماعـی  حمایت هـای  بـرای  پولـی  یـان  جر حرکـت  پیش بینـی 
واقعیت هـا  و  بیـن سیاسـت های پیش بینـی شـده  از شـکاف عمیـق  بازنمایـی جریـان سیاسـت ها 
حکایـت داشـت. بـرای مثـال، هـر چنـد، براسـاس سیاسـت های مصـوب، بایـد 300 میلیـارد روبـل صـرف 
یافـت کردنـد،  حمایت هـای اجتماعـی می شـد، امـا کمتـر از 35 درصـد از کارگـران معـدن پـول خـود را در

1 . Process Mapping
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بـا ایـن وجـود فقـط 8 معـدن بسـته شـد و 60 معـدن نیـز بـدون تشـریفات قانونـی بسـته شـد. همچنیـن 
ردهای واقعـی نیـز از وجـود عدم قطعیـت و تردیـد در  بازنمـای بیـن سیاسـت های اعـالم شـده و دسـتاو
کـه معـدن بایـد تعطیـل می شـد و همچنیـن نـام معـدن وجـود داشـت  یـران در خصـوص زمانـی  ز بیـن و
کارگـران از حـق و حقـوق خودشـان وجـود نداشـت. یـه ای بـرای اطالع رسـانی بـه  و بـه همیـن دلیـل نیـز رو

که مقامات رسمی دولتی سطوح پایین اغلب اطالعات  بازنمایی جریان اطالعات نیز نشان داد 
 توفیـق چندانـی بـرای بـه اشـتراک 

ً
یـران نیـز معمـوال ز را از مقامـات رسـمی عالـی پنهـان می کردنـد و و

زارت دارایـی بیشـتر اطالعـات را بـه عنـوان اطالعـات  گذاشـتن اطالعـات نداشـتند. بـرای مثـال، و
کشـوری طبقه بنـدی می کـرد. بانـک جهانـی در واکنـش بـه ایـن پدیـده، سـازوکارهایی را بـرای  سـری 
کـرد. البتـه  یـه و تحلیـل اطالعـات از منابـع مختلـف و جـداول داده و سـتانده مطـرح  ری و تجز گـردآو
ایـن شـیوه از اشـاعه اطالعـات موافقـان و مخالفانـی داشـت، بـا ایـن وجـود، ایـن سـازوکار تضمیـن کـرد 

تـا اطالعـات در موعـد مقـرر و در فواصـل ماهانـه و چهـار ماهـه ارایـه شـوند.
در  ارزشـمندی  یـرا ذی نفعـان اطالعـات  ز اهمیـت اسـت،  بسـیار حائـز  نیـز  بازنمایـی ذی نفعـان1 
کارهایـی بـرای مداخله هـای  مـورد فرایندهـا دارنـد و بـه همیـن دلیـل می توانسـتند توصیه هـا و سـاز و 
یی و شـفافیت  که پاسـخگو کنند )5(. باز نمایی ذی نفعان در سـطوح محلی نشـان داد  نهادی ارایه 
ایـن  بـه  واکنـش  در  اسـت.  مشکل سـاز  بسـیار  حسـابداری،   و  یـزی  بودجه ر یه هـای  رو نبـود  دلیـل  بـه 
و  یـز،  وار بـه خزانـه  بـه صـورت مسـتقیم  تـا همـه پرداخت هـا  موضـوع، سـازوکارهایی پیش بینـی شـد 
سـپس بـه دولت هـای محلـی منتقـل گـردد. اصالحـات، دولـت را موظـف می کـرد تـا بـه کارگـران معدن،  
کافـی و در زمـان مناسـب در مـورد برنامـه اصالحـات،  خانواده هـای آنـان و جامعـه مدنـی اطالعـات 

کنـد. ره بازسـازی،  ارایـه  اجـرای برنامـه، عنـوان و سـازوکارهایی بـرای دعـاوی قانونـی طـی دو
یی در سـطوح منطقـه ای،  محلـی و اجتماعـی، فرایندهـای مشـارکتی  بـه منظـور بهبـود پاسـخگو

ایجـاد شـد:
z  کنین در مناطـق معدنـی سـازوکارهای مشـارکت اجتماعـی شـامل گروه هـای مختلفـی از سـا

بـود. یکـی از ایـن سـازوکارها، تاسـیس کمیسـیون هـای منطقـه ای بیـن نهـادی زغـال سـنگ2 
کـه قبـاًل در ایـن مناطـق وجـود نداشـتند. در سـال 95 ـ 1994 بـود 

z  ایـن تـا شـهرداران  از شـهرداران شـهرهای معدنـی تشـکیل شـد  در سـطح محلـی، انجمنـی 
و  اصالحـات  اثـرات  دربـاره  بتواننـد  تـا  رد  آو هـم  گـرد  یکدیگـر  کنـار  در  را  معدنـی  شـهرهای 

بپردازنـد. بحـث  بـه  محلـی  ظرفیت هـای  توسـعه  روش هـای 

1 . Stakeholders Mapping
2 . Regional Inter – agency Coal Commissions
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z  تأثیـر تحـت  گروه هـای  از  نمایند گانـی  و  محلـی  ادارات  رهبـران  شـامل  نظارتـی  کمیته هـای 
یـزی، هماهنگـی و اجـرای راهبردهـای محلـی بـرای توسـعه،  اصالحـات، بـه منظـور برنامه ر
کنین جوامـع  کار افتـاده، و سـا کارگـران از  تعییـن و شناسـایی حمایت هـای اجتماعـی بـرای 
معدنـی و تهیـه دسـتورالعمل هایی بـرای پرداخـت منابـع بـرای برنامه هـای محلـی، تشـکیل 

شد.
z  دو شـدند.  اصالحـات  فراینـد  وارد  ذی نفعـان  ماننـد  بـه  نیـز  اتحادیه هـا  و  جوامـع  کارگـران، 

و  خـود  حقـوق  و  حـق  از  کارگـران  گاهـی  آ ارتقـای  بـرای  تـالش  دلیـل  بـه  کارگـران  اتحادیـه 
کارگـران در برنامه هـای پایـش، برنـده قـرارداد 400000  کـردن و مشـارکت دادن  همچنیـن درگیـر 

شـدند. دالری 
z  یابـی سـود و اثـرات عـالوه بـر ایـن، پایـش اثـرات اجتماعـی در سـطح محلـی بـرای پایـش و ارز

کارگـران معـدن، خانواده هـا و جامعـه مدنـی،  انجـام شـد.  اصالحـات بخـش زغال سـنگ بـر 
منطقـه  بـه  مسـتمر  صـورت  بـه  جهانـی  بانـک  رسـمی  مقامـات  و  فـدرال  دولـت  مقامـات 

بـه صـورت مسـتقیم مالقـات می کردنـد. کارگـران  بـا  و  می آمدنـد 

وام های برنامه ای تعدیل ساختاری )PSAL(1 التویا
اقتصـاد  )از  گـذار  مراحـل  آخریـن  مشـکالت  و  مسـائل  بـا  یـا  تو ال کشـور   1990 دهـة،  اواخـر  در 
اقتصـادی  رشـد  و  بـازار  اقتصـاد  بـه  گـذار  اصلـی  مانـع  مواجـه شـد.  آزاد(  اقتصـاد  بـه  سوسیالیسـتی 
بـرای خصوصی سـازی  کشـور  ایـن  بـود.  اثـر بخشـی فعالیت هـای دولـت  کارآمـدی و عـدم  نا پایـدار، 
گونـه ای  کشـور بـه  بنگاه هـای دولتـی بـزرگ بـا مشـکالت فراوانـی مواجـه بـود و نظـام اقتصـادی دولتـی 
اداره می شـد کـه اجـازه مـی داد تـا فسـاد توسـعه پیـدا کنـد. بـه همیـن دلیـل بانـک جهانـی در سـال 2000 
یـا وام برنامـه ای تعدیـل سـاختاری )PSAL-I،  بـه مبلـغ 40/41 میلیـون دالر( را ارایـه کـرد تـا  تو بـه کشـور ال
از فراینـد اصالحـات ایـن کشـور حمایـت نمایـد )6(. وام برنامـه تعدیـل سـاختاری PSAL-I بـا هـدف 
کمـک بـه تالش هـای کشـور بـه منظـور بهبـود کارآمـدی، اثـر بخشـی قابلیـت پیش بینـی بخـش عمومـی 
یـت اقتصـاد  در زمینـه عرضـه خدمـات عمومـی، حمایـت از رشـد بخـش خصوصـی و عمومـی، تقو
پـا از طریـق  یـت در اتحادیـه ارو رود و عضو کشـور بـرای و در برابـر تکانه هـای خارجـی و آمـاده سـاختن 
ره سـه سـاله، سـه وام برنامه ای  کاهش فسـاد، اعطا شـد. طی یک دو بهبود مدیریت بخش عمومی و 

یـزی شـد.  تعدیـل سـاختاری بـرای حمایـت و پشـتیبانی از ایـن اصالحـات برنامه ر

1 . Programmatic Structural Adjustment Loan



212

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

وام PSAL-I چه مشکالتی را از سر راه برداشت؟

فساد
یـا را بـه عنـوان یـک کشـور بـا فسـاد متوسـط و انحصـار  تو بررسـی های اخیـر بانـک جهانـی، کشـور ال
کارآیـی و فسـاد در عرضـه خدمـات عمومـی، رفـاه  کـرده اسـت. عـدم  یـاد دولـت طبقه بنـدی  بسـیار ز
کـه  کسـانی  یـژه  کـرد اسـت و آسـیب های شـدیدی را بـه اقشـار آسـیب پذیر،  بو اجتماعـی را تضعیـف 
در  گسـترده  فسـاد  کـرد. شـیوع  وارد  نداشـتند،  را  از خدمـات بخشـی خصوصـی  اسـتفاده  بضاعـت 
رشـوه  پرداخـت  طریـق  از  قانون گریـزی  و  می شـد  خصوصـی  بخـش  توسـعه  از  مانـع  بخـش  تجـاری 
یسـت و سـایر اثـرات منفـی شـده بـود. باعـث سـلب اعتمـاد و امنیـت در محیـط کار، تخریـب محیـط ز

شکل گیری نهادهای دولتی و عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی
یـادی از نهادهـای شـبه مسـتقل براسـاس قواعـد ناقـص  طـی دهـه 1990، دولـت اجـازه داد تـا تعـداد ز
کار باعـث اتـالف منابـع،  اجحـاف  یی بـه مـردم و عـدم شـفافیت تشـکیل شـوند. ایـن  و بـدون پاسـخگو
بـر  نظـارت  و  کنتـرل  و  بـود  اداری  نظـام  در  فسـاد  اصلـی  عامـل  و  شـد،  کشـور  ایـن  در  شـدید  تبعیـض  و 
کـه اجـازه دهـد تـا تعهـدات  یـزی راهبـردی نداشـت  منابـع بودجـه را بسـیار محـدود می کـرد. دولـت برنامه ر
کنـد.  برقـرار  رابطـه ای منطقـی  بودجـه  بـا تخصیـص  اهـداف  و  زارتخانـه  و یت هـای  اولو سیاسـت گذاری، 
عادالنـه  و  متـوازن  پرداخت هـای  بـرای  اطمینانـی  و  نبـود  شـفاف  عمومـی  بخـش  پرداخت هـای  سیسـتم 
یی بودنـد. بـرای فعالیت هـا وجـود نداشـت عـالوه بـر ایـن دولت هـای محلـی فاقـد سـاز و کارهـای پاسـخگو

چه ساز و کارهای پاسخگویی توسط PSAL-I ارایه شد؟
یـت اعتمادسـازی مؤسسـات  کانـون توجـه وام هـای برنامـه ای تعدیـل سـاختاری )PSAL-I( بـر تقو
کارآمـد  کارآمـد منابـع و عرضـه  بـرای مدیریـت  و نهادهـای بخـش عمومـی، افزایـش ظرفیـت دولـت 
بخـش  و  عمومـی  بخـش  بیـن  روابـط  و  مرزبندی هـا  کـردن  منطقـی  و  کـردن  عقالیـی  و  خدمـات 
خصوصـی معطـوف بـود. وام هـای برنامـه ای تعدیـل سـاختاری )PSAL-I( سـاز و کارهایـی بـرای بهبـود 

کـرد. یـا ارایـه  تو یی اجتماعـی و درونـی دولـت ال پاسـخگو

پاسخگویی اجتماعی
اشـاعه اطالعـات و دسترسـی عمومـی بـه اطالعـات دولـت/ قانـون دسترسـی بـه اطالعـات: دولـت 
تـا  کـرد  کـرد. ایـن قانـون دولـت را موظـف  یـب  بـه اطالعـات را در سـال 1998 تصو قانـون دسترسـی 
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اطالعات را منتشـر، و در دسـترس همگان قرار دهد. اجرای این قانون از سـال 1999 آغاز شـد. با این 
وجـود، بسـیاری از مقامـات رسـمی دولـت از مفاهیـم ایـن قانـون اطـالع نداشـتند، و بـه همیـن علـت 
کافـی بـرای پاسـخ دادن بـه درخواسـت های عمومـی در ایـن زمینـه را  زارتخانه هـا ظرفیـت  نیـز بیشـتر و
کـه بـه اسـتناد  کـرد  یـب  یـران قانونـی را تصو ز یـی بـا ایـن مشـکل، هیئـت و یارو نداشـتند )7(. بـرای رو
آن دولـت مکلـف شـد تـا اطالعـات را طبقه بنـدی، و تمهیـدات نهـادی1 را بـرای اطمینـان یافتـن از 

دسترسـی بـه اطالعـات اتخـاذ نمایـد.
کـه اهـداف آن  کـرده اسـت  زارت دادگسـتری ایجـاد  عـالوه بـر ایـن، دولـت یـک واحـد اداری را در و

یـر اعـالم شـد: بـه شـرح ز
z  یـن برنامـه  اقـدام بـه منظـور الـف( ظرفیت سـازی در نهادهـای بخـش دولتـی بـه منظـور پاسـخ تدو

گـزارش در خصـوص رعایـت  بـرای ارایـه اطالعـات ب( ارایـه  دادن بـه درخواسـت های عمومـی 
یه هـای دسـتیابی بـه اسـناد دولتـی  قوانیـن، مقـررات و ج( آمـوزش عمومـی در خصـوص رو

z  توسـعه سیسـتمی بـرای اجـرای برنامـه پایـش قوانیـن و مقـررات از جملـه الـف( سـازوکارهایی
بـرای سـنجش اجـرای درخواسـت های عمومـی بـرای اطالعـات و ب( انتشـار معیارهـای یـاد 

گزارش هـای سـاالنه بخـش عمومـی شـده در 
z  گزارش هـای سـاالنه بخش هـای عمومـی در مـورد اطالعـات بایـد شـامل الـف( حـق دسترسـی

یه هـا بـرای دسترسـی عمومـی بـه اطالعـات و ج( معیارهـای بـرای  عمـوم بـه اطالعـات ب( رو
اجابـت درخواسـت های عمومـی بـرای اطالعـات باشـد.

نهادینـه  گزارش هـای سـاالنه بخش هـای عمومـی  در  اطالعـات  اشـاعه  و  گیـری  فرا خوشـبختانه 
یـب  گزارش هـای سـاالنه بخـش عمومـی تصو یب نامـه ای را در مـورد  یـران تصو ز شـده اسـت. هیئـت و
کـرد کـه در آن همـه نهادهـای دولتـی، از جملـه بخش هـای نظارتـی و بازرسـی، موظـف بـه تهیـه گـزارش 
سـاالنه در مـورد عملکردهـای خـود شـده اند. ایـن دسـتورالعمل از اول سـال 2000 الزامـی شـده اسـت. 
و  کـرد  منتشـر  گـزارش سـاالنه  یـن  تدو بـرای  و سـاده  دولـت دسـتورالعملی شـفاف  منظـور  ایـن  بـرای 
نهادهـا را مکلـف کـرده اسـت تـا عملکردهـای خـود را بـه صـورت شـفاف ارایـه کننـد. نهاد هـای نظارتـی 
یابـی اثـرات اسـت  نیـز بایـد الزامـات گـزارش دهـی را اجـرا کننـد. ایـن گـزارش شـامل گـزارش نظارتـی ارز

کـه یـک سیسـتم پایـش بـرای رعایـت الزامـات در آن طراحـی شـده اسـت.
ایـن  داد.  تشـکیل  فسـاد  از  پیشـگیری  فعالیت هـای ضـد فسـاد: در سـال 1997، دولـت شـورای 
یـن و اجـرای برنامـه ضـد فسـاد اسـت. براسـاس  زارتخانـه ای اسـت کـه مسـئول تدو نهـاد، نهـادی بیـن و
چارچـوب وام هـای برنامـه تعدیـل سـاختاری )PSAL-I(، دولـت، دبیرخانـه اجرایـی را بـرای شـورای 

1 . Institutional Arrangements
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کرد. برای افزایش  کارکنان واجد صالحیت را برای آن پیش بینی  پیشگیری از فساد ایجاد، و منابع و 
یـب شـد کـه بـه موجـب آن شـورا را موظـف می کـرد  یی شـورا بـه مـردم، قانونـی تصو شـفافیت و پاسـخگو
تـا همـه معیارهـا و ضوابـط پیش بینـی شـده در برنامـه ضـد فسـاد را منتشـر نمایـد. شـورای یـاد شـده 
کـرد و آن را بـه  کارهایـی را بـرای پایـش فعالیت هـای فسـاد و ضـد فسـاد تهیـه  تشـکیل شـد و سـاز و 
که برای پایش مشـکالتی  کرد. با این وجود، تجربه نشـان داده اسـت  صورت آزمایشـی منتشـر، و اجرا 
کـرد.  گـزارش در مـورد فسـاد بـرای مـردم ارایـه  یه  هایـی را بـرای ارایـه  وجـود دارد. عـالوه بـر ایـن،  شـورا، رو
کـه  کـرد  اشـاره  احـزاب سیاسـی1  دربـاب  قانونـی  بـه  دولـت می تـوان  فسـاد  دیگـر تالش هـای ضـد  از 
کانـون الزاماتـی بـرای شـفافیت،  نظـارت و  یـران بـه  SAEIMA ارسـال شـد. در ایـن  ز توسـط هیـأت و

حسابرسـی پیش بینـی شـده اسـت.
یـژه در  همچنیـن جامعـه مدنـی نیـز تحـرکات و مشـارکت خـود را بـرای فعالیت هـای ضـد فسـاد،  بو
زمینـه فعالیت هـای پایـش، بیشـتر کـرده اسـت. یکـی از نهاد هـای محلـی وابسـته بـه موسسـه شـفافیت 
بین المللـی بـا نـام DELNA، گزارشـی در مـورد پیشـرفت های انجـام شـده حاصـل از برنامـه ضـد فسـاد 
کـه فراینـد خصوصی سـازی را در بقیـه بنگاه هـای بـزرگ دولتـی پایـش می کنـد. ایـن  کـرد  دولـت تهیـه 
یـادی در پایـش پیشـرفت برنامه هـای PSAL-I و  اطالعـات بـه صـورت عمومـی منتشـر شـد و نقـش ز

آمادگـی در برابـر اصالحـات در آینـده خواهـد داشـت. 
یـس  پیش نو دادگسـتری  یـر  ز و قضایـی،  اصالحـات  بـر  عـالوه  قضایـی:  اصالحـات  در  شـفافیت 
عمومـی  اعـالن  آنهـا  موجـب  بـه  بایـد  دادگاه  تصمیمـات  همـه  کـه  کـرد  تهیـه  را  دسـتورالعمل هایی 

شـود. بیشـتر  ارتباطـات  بـرای  شـفافیت  دادخواهـی  یـن  مدعو و  قضـات  بیـن  تـا  شـوند 

پاسخگویی داخلی
ادارات  در  یی  پاسـخگو بهبـود  بـرای  اصالحـی  سیاسـت های  از  مجموعـه ای  منظـور  ایـن  بـرای 
کارآیی  دولتی ارایه شـد. این اصالحات شـامل تخصصی شـدن خدمات مدنی، افزایش شـفافیت و 

در مدیریـت هزینه هـای عمومـی و چاره اندیشـی بـرای ازدیـاد و تعـدد نهادهـای دولتـی اسـت.

وام اصالحات برنامه ای اجتماعی کشور پرو
برنامه هـای  از  پشـتیبانی  و  حمایـت  منظـور  بـه  پـرو  دولـت  اجتماعـی  برنامـه ای  اصالحـات  وام 
ایـن وام در ژوئـن سـال 2001 امضـاء  اصالحـات اجتماعـی میـان مـدت طراحـی شـد )8(. اعطـای 
و مشـارکتی،  بـه صـورت شـفاف  منابـع  بـرای تخصیـص  کارهـا  و  برایجـاد سـاز   PSRL -I وام  شـد. 

1 . Law on Political Parties
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منطقـی کـردن هزینه هـا، اجـرای سیاسـت های تمرکـز زدایـی و نظـارت نظامنـد بـر عملکـرد برنامه هـای 
کیـد داشـت. وام اول بـه رقـم )100 میلیـون دالر( در ژوالی سـال 2001 پرداخـت شـد. هـدف  اجتماعـی تأ
یـژه حمایـت از افـراد فقیـری  اصلـی پرداخـت وام حمایـت و پشـتیبانی از اصالحـات اجتماعـی، بو
گـذار سیاسـی بـا مشـکالت فراوانـی مواجـه شـده بودنـد.  ره تعدیل هـای سـاختاری و  کـه طـی دو بـود 
کـردن و  کـه ظرفیت هـای هدفمنـد  گونـه ای  ایـن وام مبنایـی بـرای اصالحـات میـان مـدت شـد، بـه 
پایـش برنامه هـای کاهـش فقـر را افزایـش داد و همزمـان بـه بهبـود دسترسـی بـه اطالعـات در خصـوص 

هزینه هـای اجتماعـی منتهـی شـد.
بـه امضـاء  بـا نظـارت مدیـران هیئـت بانـک جهانـی در سـال 2002  پـرو  کشـور   PSRL دومیـن وام 
اول،  وام  سیاسـت های  ادامـه  در  و  نهـادی،  ظرفیت سـازی  یـت  تقو منظـور  بـه  نیـز  وام  ایـن  رسـید. 
تـور  توسـعه  و  بهبـود  مـوازی،  فعالیت هـای  منابـع، حـذف  و تخصیـص  یـع  توز از  بـر سیاسـت زدایی 
کیـد  یـت نظارت هـای اجتماعـی از طریـق نهادهـای مدنـی تأ یسـک های اجتماعـی و تقو ایمنـی بـرای ر

داشـت.

وام اصالحات اجتماعی برنامه ای )PSRL( چه مسائل و مشکالتی را حل می کند؟
یـزی و پایـش برنامه هـای کاهـش فقـر اسـت. در  یابـی یـا شـفافیت در برنامه ر کشـور پـرو فاقـد نظـام ارز
یابـی  اثـرات را انجـام داده انـد و جامعـه نیـز بـه نـدرت  کمـی از برنامه هـا  بـه صـورت دقیـق ارز پـرو شـمار 
ایـن  بـر ضعـف  داده می شـود )9(. عـالوه  آنهـا مشـارکت  اثـرات مصـرف  و  منابـع  پایـش مصـرف  در 
سیسـتم، شـیوع فسـاد نیـز بسـیار مشـکل آفریـن اسـت. سـقوط دولـت فوجی مـوری1 و اتهامـات فسـاد 
یـاد اعضـای نهادهـای  مالـی گسـترده بـه دولـت او - در خصـوص مصـرف منابـع عمومـی و رسـوایی ز
کشـور ـ باعـث شـد تـا تقاضـای جامعـه پـرو بـرای شـفافیت بیشـتر از سـوی دولـت بـه  دولتـی در ایـن 
یـک خواسـت همگانـی تبدیـل شـود. بـه همیـن علـت، فعالیت هـا و اقدامـات ضـد فسـاد بـه عنـوان 

یـت  اساسـی بـرای مرحله گـذار و دولت هـای منتخـب مطـرح شـده اسـت. یـک اولو
گفتگوهـای ملـی در خصـوص فقـر بـا همـکاری  کـرات و  بـا ایـن مشـکالت، مذا یـی  یارو بـرای رو
گـروه هماهنگـی  Mesas de concertacion آغـاز شـد. ایـن گفتگوهـا بـه منظـور آماده سـازی تغییـرات 
کـه  بـود  گـزارش اعـالم شـده  انجـام شـد. در  یابـی فقـر 1997،  ارز گـزارش  بـه  در دولـت و در واکنـش 
کاهـش  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  معنـای  بـه  توسـعه  یگـران  باز بیـن  در  افزایـی  هـم  فقـدان  و  دوبـاره کاری 
ردهای بیشـتر ممکـن نیسـت، بـه همیـن دلیـل بانـک جهانـی فضـا  فقـر امـکان دسـتیابی بـه دسـتاو
کشـور پـرو  گفتگـو، تعامـل و مشـارکت ذی نفعـان مختلـف در  و بسـترهای جدیـدی را بـرای بحـث و 

1 . Fujimori
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گفتگوهـای  کننـدگان وام1 و موافقـت دولـت،  بـا موافقـت سـایر اهـداء  کـرد. در سـال 1998،  فراهـم 
ملـی در خصـوص فقـر آغـاز شـد. هـدف از ایـن گفتگوهـا، بـه اشتراک گذاشـتن تجربیـات و اطالعـات 

کاهـش فقـر اعـالم شـد. و اسـتفاده بهتـر از منابـع 
گفتگوهـای موضوعـی غیـر متمرکـز در مـورد فقـر بیـن سـال های 1998 و 2001، در  ره  پـس از سـه دو
کشـور نهادینـه شـد.  گفتگوهـای ملـی در مـورد فقـر2 در  گردهمایی هـا و هم اندیشـی های مشـارکتی، 
کـرات عمومـی و ایجـاد حـس تعلـق  رت نهادینـه کـردن بحـث و مذا ره گـذار دولـت متوجـه ضـرو طـی دو
کـه  یاسـت جمهـوری منعکـس شـد،  خاطـر بـه راهبردهـای توسـعه شـد ـ لـذا ایـن موضـوع در بیانیـه ر
 Mesas de کـه بـه بـه دنبـال آن فعالیت هـای تمرکـز زدایـی از طریـق نهادهـای هماهنگـی مشـارکتی3 
کـره و تشـریک  concertacion معـروف شـد، توسـعه داده شـدند. در حقیقـت ایـن میزگردهـا بـرای مذا

کنندگانـی از جوامـع محلـی، جامعـه مدنـی، دولـت ملـی و  کـه در آن شـرکت  مسـاعی برگـزار شـدند 
کمک هـا حضـور داشـتند. محلـی و جوامـع اهداء کننـده 

چه نوع از ساز کارهای پاسخگویی توسط PSRL معرفی می شود؟
منابـع،  یـع  توز مشـارکتی  فرایندهـای  و  شـفافیت  شـدن  نهادینـه  بـه   PSRL رفتـه،  هـم  روی 
کشـور پـرو بـرای  پیگیری هـای مبتنـی بـر عملکـرد4 بـر هزینه هـای عمومـی، ارتقـا و توانمندسـازی فقـرا 
اسـت.  کـرده  کمـک  مالـی،  منابـع  مصـرف  مـورد  در  نظـر  اظهـار  و  سیاسـت گذاران  بـر  تأثیرگـذاری 
یـت، و بـه مـوازات بخـش عمومـی  عـالوه بـر ایـن، PSRL، تالش هـا و فعالیت هـای ضـد فسـاد را تقو
توانمندسـازی جامعـه مدنـی و بخـش خصوصـی را افزایـش داده اسـت. از اصالحاتـی کـه در چارچـوب 
کـرد. یی اجتماعـی و درونـی اشـاره  کارهـای بهبـود پاسـخگو بـه سـاز و  PSRL انجـام شـد، می تـوان 

پاسخگویی اجتماعی
 PSRL چارچـوب  در  اطالعـات  مکمـل  بخـش  یـک  عمومـی:  نظـارت  و  مشـارکتی  فرایندهـای 
مشـارکت شـهروندان و جامعـه مدنـی در بازنگـری و پایـش فرایندهـای مرتبـط بـا برنامه هـای اجتماعـی 
ظرفیت سـازی  فعالیت هـای  و  تالش هـا  از   )PSRL( برنامـه ای  اجتماعـی  اصالحـات  وام  اسـت.  

Mesas de concertacion حمایـت می کنـد.

ادارات  توسـعه منطقـه ای  برنامه هـای  بـا 75 درصـد   Mesas de concertacion  ،2001 در سـال 
1 . Donors
2 . National Poverty Dialogue 
3 . Plural Coordinating Bodies
4 . Performance – based Tracking
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کنـی فقـر  یشـه  یـه سـال 2001، اداره paniagua  میزگـردی بـا عنـوان ر کـرد. در ژانو موافقـت 
کار آن تضمیـن  کـه دسـتور  )Mesas de concertacion lucha contra la bobreza( ترتیـب داد 

بـود. بـا فقـر  بـرای مبـارزه  کارآیـی سیاسـت ها و اقدامـات اجتماعـی  شـفافیت، 
کارت  به منظور افزایش نظارت و پایش شهروندان بر خدمات عمومی، در سال 2001 یک سیستم 
کـه در تعـدادی از شـهرها  کـه بـه شـهروندان اجـازه مـی داد تـا بـر خدمـات عمومـی  امتیـاز1 معرفـی شـد 
یابـی نماینـد. عـالوه بـر ایـن، در مـورد 75 درصـد برنامه هـای  بـه صـورت آزمایشـی انجـام می شـد، ارز
کـه اطالعـات آن از سـوی مـردم مطـرح  کیفیـت خدمـات آنـان،  یابی هایـی از  عمومـی اجـرا شـده ارز

شـده بـود، انجـام شـد.
یی عمومی  در پاسـخ به دولت پرو، بانک جهانی در مورد سـاز و کارهای توانمندسـازی و پاسـخگو
بـرای اصالحـات، در  ارایـه پیشـنهادات منسـجم  بـه منظـور اجـرای بهتریـن اقدامـات بین المللـی و 

ژوالی سـال 2001 کنفرانسـی را برگـزار کـرد.

شفافیت و تالش های ضد استبداد
یکـی از اقدامـات کلیـدی دولـت جدیـد دولـت پـرو، برنامـه ضـد فسـاد اسـت. اولیـن برنامـه PSRL بـر 
کیـد داشـت. سـپس نتایـج ایـن گزارش هـا  یابـی از انـواع فسـاد در حوزه هـای مختلـف تا تهیـه گـزارش ارز
در اختیـار عمـوم و مقامـات دولتـی قـرار داده شـد. بـه منظـور حمایـت از تالش هـای ضـد فسـاد، فراینـد 
بازنگری نهادی و حکمرانی2 انجام شـد. در سـال 2001 تحلیل جامعی از انگیزه های سـاختاری که بر 
سیسـتم نهـادی و حکمرانـی تأثیـر می گذارنـد، انجـام شـد. دفتـر ملـی دادرسـی3، فراخـوان اطالع رسـانی 
سـوء  از  تـا  کـرد  راه انـدازی  مسـتقیم  تلفـن  خـط  جملـه  از  دادخواهـی  سـازوکار  و  داد  انجـام  عمومـی 
کاندیداها جلوگیری نماید.  ران انتخابات سـال 2001  اسـتفاده سیاسـی از برنامه های اجتماعی در دو
زارت زنـان بیانه هایـی را بـا هـدف  نهادهـای متعـددی از جملـه دفتـر دادرسـی، نهادهـای اجرایـی و و
ره قبـل از انتخابـات  کردنـد تـا طـی دو تضمیـن بی طرفـی سیاسـی اعضـاء و برنامه هـای خـود صـادر 

ک عمـل قـرار گیـرد. مـال
در  بـه اطالعـات  افزایـش دسترسـی عمومـی  نظـارت عمومـی:  و  اطالعـات  بـه  دسترسـی عمومـی 
اصالحـات  یت هـای  اولو مهمتریـن  از  فقـر،  کاهـش  برنامه هـای  و  دولتـی  منابـع  مصـرف  خصـوص 
یـه سـال  زارت دارایـی ، پایـگاه اطالعاتـی شـفافیت اقتصـادی را در فور اعـالم شـد. بـه همیـن دلیـل، و

1 . Score Card
2 . Institutional and Governance Review
3 . Ombudsman
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2001 راه انـدازی کـرد، تـا دسترسـی مـردم بـه اطالعـات در خصـوص پرداخت هـای دولـت بـه حوزه هـای 
سـایر  و  هزینه هـا  یـز  ر ایـن،  بـر  عـالوه  سـازد.  امکان پذیـر  را  توسـعه  برنامه هـای  سـایر  و  اجتماعـی 
اینترنـت  اجـرا شـده در سـال 2000 در  برنامه هـای اجتماعـی  تعـداد  انتقالـی برحسـب  پرداخت هـای 
کـه  منتشـر شـد. بـرای مثـال، برنامه هـای ملـی مکمـل غذایـی )PRONAA(1 پرداخت هـای انتقالـی 

کـرده اسـت. کشـور داده شـده بـود را منتشـر  بـه بیـش از 15000 آشـپزخانه در 
کـه مـردم از حـق و  تـا اطمینـان حاصـل شـود  کـرد  بـر ایـن، ایـن برنامـه اطالعاتـی را منتشـر  عـالوه 
حقـوق خـود بـه عنـوان شـهروندان اطـالع دارنـد. بـرای مثـال، در سـال 2001، دفتـر دادرسـی، فراخـوان 

کـرد. ملـی بـرای تبییـن حقـوق عمومـی برگـزار 

پاسخگویی داخلی )درونی(
برنامه هـای  و  نهادهـا  ظرفیـت  یـت  تقو بـا   PSRL برنامـه  اجتماعـی:  نهادهـای  و  برنامه هـا  پایـش 
یـزی مبتنـی بـر نتایـج، پایـش اجـرای برنامـه و تعییـن اثراتـی  یـزی و بودجه ر اجتماعـی بـه منظـور برنامه ر
کـه برنامه هـا بـر ابعـاد فقـر داشـته اند، بـه دولـت بـرای اجـرای برنامه هـای اصالحـات میـان مـدت کمـک 

کـرده اسـت. شـایانی 
زارت  کرد. در ادامه و کمک شـایانی  هر چند اولین برنامه وام تعدیل سـاختاری )PSRL( به دولت 
کـه از مهمتریـن ایـن تفاهـم نامه هـا  کالن اجتماعـی بـه تفاهـم رسـید  دارایـی، بـا رهبـران برنامه هـای 
 Caminos ژه می تـوان بـه صنـدوق جبـران و سـرمایه گذاری اجتماعـی، برنامـه ملـی مکمـل غذایـی، پـرو
ک و برنامـه برق رسـانی بـه روسـتاها  ژه ملـی مدیریـت حوزه هـای آبخیـز و حفاظـت خـا Rulares، پـرو

یـن  یابـی بـرای ایـن برنامه هـا تدو اشـاره کـرد. بـرای ایـن منظـور برنامـه راهبـردی پایـش و دسـتورالعمل ارز
کنـون بـه صـورت نظام منـد انجـام نشـده اسـت. شـد. امـا از دو سـال گذشـته تا

مدیریـت هزینه هـای عمومـی: بـرای بهبـود مدیریـت هزینه هـای عمومـی، دولـت برنامـه  چنـد سـاله 
یب کرد. برنامه  چند سـاله راهبردی  راهبرد بخشـی2 و سیسـتم جامع مدیریت مالی )PSRL(3 را تصو
کـرد، در حالیکـه SIAF  درآمدهـای عمومـی و  یکـرد بودجـه مبتنـی بـر عملکـرد را معرفـی  بخشـی، رو
هزینه هـا را پیگیـری می کنـد و اطالعـات موثقـی را بـه صـورت منظـم ارایـه می دهـد. سیسـتم اداره مالـی 
گرفـت. بـه دنبـال آن اطالعـات حاصـل از درآمد هـا و هزینه هـا از حـدود 559  در سـال 1999 شـکل 

ری و تلفیـق شـدند. زارتخانه هـای مختلـف در سـطح اسـتانی، جمـع آو واحـد اجرایـی از و

1 . National Complementary Food Program
2 . Multi – annual Sector Strategic Plans
3 . System of Integrated Financial Management
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بنابرایـن،  داده شـد،  تعمیـم  دفـاع  زارت  و و  کشـور  زارت  و بـه   SIAF برنامـه   ،2001 یـه سـال  ژانو در 
زارت  کامـاًل محرمانـه بـود، توسـط و کـه سـابقًا اطالعـات آنـان  زارتخانه هـا  مصـرف منابـع مالـی ایـن و
اقتصـاد و دارایـی تحـت نظـارت قـرار خواهنـد گرفـت. در نتیجـه مـردم بـه سیسـتم اطالعـات در مـورد 
پرداخت هـای انتقالـی بودجـه بـه برنامه هـای اجتماعـی مختلـف از طریـق پایـگاه اطالعاتـی شـفافیت 
اقتصـادی دسترسـی پیـدا خواهنـد کـرد.در زمـان تهیـه ایـن نوشـتار، SIAF آنگونـه کـه بایـد در دسـترس 
تـا بـه  کشـید  کامپیوتـری سـطوح اسـتانی وجـود نداشـت و مدتـی طـول  یـر سـاخت های  یـرا ز نبـود، ز
سیسـتم مرکزی متصل شـوند. دومین برنامه PSRL از دولت برای بهبود فعالیت های SIAF حمایت 
از شـهرداری ها تسـری داده  بـه شـماری  زارت اقتصـاد و دارایـی  کـرد و شـعبات آن توسـط و خواهـد 
خواهـد شـد. بـرای ایـن منظـور برنامـه جامعـی بـرای پیگیـری و نظـارت بـر همـه پرداخت هـای انتقالـی 

از دولـت مرکـزی بـه دولت هـای محلـی نیـز ارایـه خواهـد شـد.

یادداشت های پایانی
1. O’Donnell 2000; Fox 2000.
2. World Bank 2001c, d, e, f.
3. See Reinikka 1999,2001; Tikare and others 2001. See also Tools and 
Practices 18.
4. This section draws from Ghani 2001a,2001b. See also World Bank 
1996b,1997a, 1997b, 2000d.
بیـن  روابـط  بـازی  قواعـد  در  تغییـر  باعـث  کـه  گفتـه می شـود  بـه مداخلـه ای  نهـادی،  5ـ مداخلـه 
کارهـای شـتاب دهنـده1 بـه  ذی نفعـان، حـذف ذی نفعـان یـا معرفـی ذی نفعـان جدیـد شـود. سـاز و 
کـه بـرای حرکـت و آغـاز اصالحـات بـه یـک تکانـه اولیـه نیـاز دارد. در  گفتـه می شـود  کارهایـی  سـاز و 

بـه راه خـود ادامـه دهـد. ایـن صـورت اصالحـات می توانـد بـدون مداخله هـای بیشـتر 
6. This section draws from World Bank 1996a, 1999, 2000a, b, c.
7. On information access in Latvia, see Ericsson 1999; Lubbers, Milor, 
and Russell-Einhorn 2001.
8. Katherine A. Bain contributed to this section. See World Bank 
2001a, 2001b.

1 . Catalytic Mechanism
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یابی هـای سـاالنه  ارز مـورد  در   )FONCODES( و جبـران یابـی صنـدوق سـرمایه گذاری  ارز در  9ـ 
یابی اثرات گذشته که توسط FONCODES انجام شده است، استثنای  ذی نفعان، و همچنین ارز
ژه ملـی مدیریـت حوزه هـای آبخیـز  ژه Caminos Rulares و پـرو کـه می تـوان بـه پـرو کمـی وجـود دارد 

ک اشـاره کـرد. و حفاظـت از خـا
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ابزارها و تمرین ها )شماره 6(
بودجه ریزی مشارکتی

و  یـه و تحلیـل  بـه بحـث، تجز از ذی نفعـان  کـه در آن طیفـی  فراینـدی اسـت  یـزی مشـارکتی  بودجه ر
یت بنـدی و پایـش تصمیمـات در مـورد هزیه هـای عمومـی و سـرمایه گذاری ها می پردازنـد. ذی نفعـان  اولو
خصوصـی  بخـش  مدنـی،  جامعـه  زنـان،  جملـه  از  آسـیب پذیر  و  فقیـر  گروه هـای  عـادی،  مـردم  شـامل 

کننـده( می باشـند. کننـده )هبـه  کمـک  نماینـدگان سـازمان های  و  و مجلـس  انجمن هـا  نماینـدگان 
یـر انجـام  یـزی مشـارکتی در سـه مرحلـه مختلـف در مدیریـت هزینه هـای عمومـی بـه شـرح ز بودجه ر

می شـود )1(:

· تنظیم و تجزیه و تحلیل بودجه:
کـه براسـاس فراینـد  یت هایـی  یـع بودجـه را براسـاس اولو در ایـن مرحلـه شـهروندان تخصیـص و توز
پیشـنهاد  و  تنظیـم،  را  بودجـه  مختلـف  گزینه هـای  کرده انـد،  شناسـایی   1 فقـر  مشـارکتی  تشـخیص 
یـع اعتبـارات را در رابطـه بـا تعهـدات سیاسـی دولـت و دغدغه هـای اعـالم شـده و اهـداف تنظیـم  توز

می کننـد.

· پیگیری و پایش هزینه ها
بـا  شـده  صـرف  عمومـی  هزینه هـای  آیـا  کـه  می کننـد  پیگیـری  شـهروندان  مرحلـه  ایـن  در 
یـان منابـع را در  تخصیص هـای پیش بینـی شـده در بودجـه مطابقـت دارد یـا نـه و در مرحلـه بعـد جر

می کننـد. پیگیـری  خدمـات  و  کاالهـا  عرضـه  بـرای  مسـئول  نهادهـای 

· پایش عرضه کاالها و خدمات عمومی
بـا  رابطـه  را در  کاالهـا و خدمـات عرضـه شـده توسـط دولـت  کیفیـت  ایـن مرحلـه شـهروندان  در 
هزینه هـای  صـرف شـده توسـط دولـت بـرای عرضـه ایـن کاالهـا و خدمـات پایـش می کننـد. ایـن فراینـد 

کارت هـای امتیـاز3 اسـت. )2( گـزارش شـهروندی2 یـا  کارت هـای  شـبیه 
یـزی می توانـد بـه تنظیـم و سـرمایه گذاری در سیاسـت های حمایـت  افزایـش مشـارکت در بودجه ر

1 . Participatory Poverty Diagnostics 
2 . Citizen Report Cards
3 . Scorecards
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یـز  از فقـرا، افزایـش وفـاق اجتماعـی و حمایـت از اصالحـات سیاسـی منتهـی شـود. تجربه هـای بودجه ر
کالن اقتصـادی  کـه همبسـتگی مثبتـی بیـن مشـارکت،  سیاسـت های  مشـارکتی نشـان داده اسـت 
کشـورهای مختلـف  یـزی مشـارکتی در  بودجه ر فرایندهـای  اثـر بخشـی دولـت وجـود دارد.  و  خـوب 
از  مثـال  سـه  اسـت.  شـده  اجـرا  اوگانـدا  و  جنوبـی  آفریقـای  ایرلنـد،  هنـد،  کانـدا،  یـل،   برز جملـه  از 
یـر ارایـه شـود. یـل و آفریقـای جنوبـی در قسـمت ز یـزی مشـارکتی در ایرلنـد، porto Alegre برز بودجه ر

تفاهم نامه مشارکت اجتماعی ایرلند
کـه در آن  کـرده اسـت  یـن  از سـال 1987، کشـور ایرلنـد پنـج تفاهم نامـه مشـارکت اجتماعـی را تدو
یـن اهـداف  گسـترده بـا یکدیگـر بـرای تدو دولـت و شـماری از سـازمان های جامعـه مدنـی بـه صـورت 
کـره پرداخته انـد )3(. ایـده مشـارکت اجتماعـی در اواسـط دهـه 1980  اقتصـادی و اجتماعـی بـه مذا
کشـور ایرلنـد )87ـ 1980(، تـورم شـدید و اسـتقراض شـدید دولـت  در واکنـش بـه رکـورد اقتصـادی 
و  اقتصـادی  ملـی  شـورای   ،1986 سـال  در  شـد.  مطـرح  کارخانجـات  تعطیلـی  و  بودجـه  کسـری  و 
کـره و گفتگـو بـا شـماری از شـرکای اجتماعـی2 را در فراینـد  اجتماعـی )NESC(1 بسترسـازی بـرای مذا
یـی بـا  یارو گیـر اقتصـادی ـ اجتماعـی و رو گزینه هـای فرا یادگیـری مشـارکتی بـه منظـور دسـتیابی بـه 

کـرد. چالش هـا و تسـهیل بـده ـ بسـتان ها، آغـاز 
دلیـل،  بـه همیـن  کالن معطـوف شـد.  اقتصـادی  بـر اصالحـات  )90 ـ 1987(  تفاهم نامـه  اولیـن 
و  و عمومـی  مالـی  انضبـاط  افزایـش  افزایـش دسـتمزدها در بخش هـای عمومـی و خصوصـی،  ابتـدا 
بـر  و  کـرد  یق  تشـو را  و همدلـی  یـاد شـده، همگرایـی  فرآینـد  گرفـت.  قـرار  توجـه  مـورد  رقابـت  افزایـش 
بـرای   3)EMU( اقتصـادی و  پولـی  اتحادیـه  یـی  یارو رو بـه منظـور  رکـود  ران  از دو پـس  کشـور  آمادگـی 
کیـد  رود بـه شـرایط جدیـد و جلوگیـری از فشـارهای تورمـی شـدید از طریـق جلوگیـری از خـروج ارز تأ و
گفتگوهـای وضـع دسـتمزدها، مالیات هـا و  کننـدگان اصلـی در  کـرد. اتحادیه هـای تجـاری شـرکت 

منافـع رفـاه اجتماعـی بودنـد.
شـورای مذکـوردر سـال 1990،  سـه رکـن اساسـی را بـرای ایجـاد چارچـوب سیاسـت گذاری سـازگار 
بـا هـدف  کالن اقتصـادی  الـف( سیاسـت های  ارکان شـامل؛  ایـن  کـرد.  بـا راهبـرد ملـی شناسـایی 
افزایـش رقابـت و مدیریـت  بـه همـراه  افزایـش درآمدهـا  پایـدار؛ ب(  پاییـن و رشـد  تـورم  نـرخ  تضمیـن 
یـع منابـع و؛ ج( تحـول سـاختاری بـه منظـور سـازگاری و تطابـق بـا تغییـرات  تعارضـات در هنـگام توز
یـی  یارو محیـط خارجـی بـود. بـا ایـن وجود،شـورا اعتقـاد داشـت کـه راهبردهـای اقتصـادی کـه بـرای رو

1  .National Economic and Social Council
2  .Social Partners
3  .Economic and Monetary Union
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بـا شـرایط EMU مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد، فقـط بـا موافقـت و مشـارکت کسـانی کـه تحـت تأثیـر ایـن 
گردهمایـی ملـی  کـرد. بـه همیـن دلیـل  گرفته انـد، بـه موفقیـت دسـت پیـدا خواهـد  سیاسـت ها قـرار 
سیاسـت گذاری  مباحـث  آن  در  کـه  شـد  برگـزار   1993 سـال  در   1)NESF( اجتماعـی  و  اقتصـادی 

گیـری و بیـکاری مطـرح شـدند.  اجتماعـی ماننـد فرا
کید داشـتند، موافقتنامه چهارم )2000 ـ 1997(  سـه موافقتنامه اول بیشـتر بر مباحث اقتصادی تأ
کردنـد. آخریـن  کیـد  گسـتره وسـیع تری از مباحـث مشـارکت تأ و موافقتنامـه پنجـم )2002 ـ 2000( بـر 
یـه سـال 2000 منتشـر شـد  موافقتنامـه مشـارکت اجتماعـی بـا عنـوان، »شـکوفایی و انصـاف2 « در فور
کـره و گفتگـو بیـن دولـت  کـه در آن مجموعـه گسـترده ای از اهـداف اقتصـادی و اجتماعـی پـس از مذا

یـب رسـید. یـه سـال 2000 بـه تصو و سـازمان های جامعـه مدنـی از نوامبـر سـال 1999 تـا فور

نتایج موافقتنامه های مشارکت اجتماعی
گذشـته  کشـور ایرلنـد در دهـه  مشـارکت اجتماعـی بـه عنـوان نیـروی پیشـران موفقیـت اقتصـادی 

یـر را برشـمرد: ردهای ز شـناخته شـده اسـت )4(. از مهمتریـن ایـن موفقیت هـا می تـوان دسـتاو
حالیکـه  در  بـود،  ایرلنـد  پونـد  میلیـارد   1/1 معـادل  ایرلنـد  کشـور  بودجـه  مـازاد   ،1999 سـال  در   ·
ردها،  کسـری بودجه در سـال 1986 معادل 1/4 میلیارد پوند ایرلند بوده اسـت. در نتیجه این دسـتاو
هزینه هـای بهداشـتی 150 درصـد، آمـوزش 48 درصـد و رفـاه 70 درصـد نسـبت بـه سـال 1987 افزایـش 

یافته اسـت.
· پـول و اعتبـار مـازاد خزانـه دولـت در سـال 1998 بـه 747 میلیـارد پونـد ایرلنـد رسـید، در حالیکـه 

 ده سـال قبـل، خزانـه 2.1 میلیـارد پونـد ایرلنـد بدهـکار بـود.
· نسـبت بدهـی دولـت بـه GDP از 120 درصـد در سـال 1986 بـه 52 درصـد در سـال 1998 کاهـش 

یافت.
· میانگیـن تـورم سـاالنه در اوایـل دهـه 1980 معـادل 20 درصـد بـود، از سـال 1987 بـه 2/8 درصـد 

کاهـش یافت.
ره یـاد شـده 4/9 درصـد بـود کـه در سـال  · میانگیـن رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی )GDP( طـی دو

1998 ایـن نـرخ رشـد بـه 9/5 درصـد در سـال رسـید.
ره  · اندوختـه سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی )FDI(3 صنعـت ایـاالت متحـده در ایرلنـد طـی دو
ره  ایـن دو در  یافـت.  افزایـش  میلیـارد دالر(   8/1 بـه  میلیـارد دالر  )از 3/8  برابـر  دو بـه  و 1998   1998

1  .National Economic and Social Forum
2  . Prosperity and Fairness
3  .Foreign Direct Investment
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ایرلنـد انجـام شـده اسـت. پـا در  ارو سـومین سـرمایه گذاری آمریـکا در 
کاهش یافت. کمتر از 5 درصد  ره 12 ساله از 17/5 درصد به  · نرخ بیکاری طی یک دو

کـه ایـن مقـدار  · نـرخ پرداخـت تعدیـل شـده تـورم1 حـدود 30 درصـد طـی دهـه 1990 افزایـش یافـت 
پـا و چهـار برابـر ایـاالت متحـده آمریـکا بـوده اسـت. 2/5 برابـر افزایـش اتحادیـه ارو

هـر چنـد اثبـات روابـط علـی مسـتقیم بیـن موافقتنامه هـای مشـارکت و موفقیـت دولـت ایرلنـد در 
زمینـه اقتصـادی- اجتماعـی در اواخـر دهـه 1980 مشـکل اسـت، بـا ایـن وجـود، ثبـات و پایـداری ناشـی 
از ایـن سیاسـت های چنـد سـاله و تعهـدات دولـت در قبـال دسـتمزدها ابزارهایـی بوده انـد کـه جایـگاه 
پایـی بـا سـریع ترین رشـد اقتصـادی مطـرح کـرد. بـه همیـن دلیـل  کشـور ایرلنـد را بـه عنـوان یـک کشـور ارو
کشـور بـه »ببـر سـلتیک یـا زمـردی2« معـروف شـد. موافقتنامه هـای مشـارکت، امـکان مشـارکت  ایـن 
ضابطه منـد،  عمومـی  مالـی  مدیریـت  طریـق  از  را   EMU و   3)EMS( پـا  ارو پولـی  سیسـتم  در  کشـور 
پاییـن نگـه داشـتن تـورم، نـرخ بهـره پاییـن، نـرخ ارز قابـل پیش بینـی و افزایـش و بهبـود رقابـت فراهـم 
کـرد. عـالوه برایـن منافـع ملمـوس، فراینـد مشـارکت باعـث تشـکیل سـرمایه های اجتماعـی و اعتمـاد، 
کشـور مسـئولیت پذیـر  بـه عنـوان یـک سـرمایه بسـیار مهـم شـد. ایـن موضـوع ایرلنـد را بـه عنـوان یـک 
یـژه ای  پـا جایـگاه و ارو آینـده در  کـرات  گفتگوهـا و مذا کـرد و در  بـرای تعهـدات خـود مطـرح خواهـد 

گرفتـه خواهـد شـد. بـرای آن در نظـر 

شرکت کنندگان در مشارکت اجتماعی و فرایندها

· فراگیری ذی نفعان
بـا مشـارکت نمایندگانـی از دولـت )5(،   )Taoiseach( یـری NESC  در نخسـت وز در سـال 1996 
اتحادیه هـای تجـاری، سـازمان های تجـاری و کارفرمایـان، انجمن هـای کشـاورزی و سـازمان های اجتماعـی 
که توسـط دولت انتخاب می شـوند.  و داوطلبانه تشـکیل شـد. در مجموع 19 شـریک اجتماعی وجود دارند 

یـر نمایندگـی می کننـد: ایـن شـرکای اجتماعـی چهـار رکـن انجمن هـای ایرلنـدی را بـه شـرح ز
کنگره اتحادیه های تجاری ایرلند. · اتحادیه های تجاری: 

کارفرمایـان، فدراسـیون  کار و  کسـب و  کنفدراسـیون  کار فرمایـان:  کار و  کسـب و  سـازمان های   ·
گردشـگری ایرلنـد. کنفدراسـیون صنعـت  کننـدگان ایرلنـد،  صنایـع سـاختمانی، انجمـن صـادر 

1  .Inflation – Adjusted Pay Rates
2  .Celtic or Emerald Tiger
3  .European Monetary System
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کننـدگان لبنیـات، انجمـن  رزان ایرلنـد، انجمـن عرضـه  کشـاو کشـاورزی: انجمـن  · سـازمان های 
ایرلنـد سـازمان  همکاری هـای 

کنگـره مرکـزی بـرای مبـارزه بـا  · سـازمان های اجتماعـی و داوطلـب: سـازمان ملـی بیـکاران ایرلنـد، 
کنفرانس مذهبی ایرلند، شـواری ملی زنان ایرلند، شـورای جوانان  بیکاری، انجمن صدای جامعه، 

ایرلنـد، انجمـن saint Vincent de paul، انجمـن کمـک بـه پروتسـتان ها

فرایند بودجه ریزی مشارکتی
یـب می رسـد، امـا عمومـًا  هـر چنـد، هـر تفاهـم نامـه  اجتماعـی از طریـق فرایندهـای مختلفـی بـه تصو
فراینـد اجـرای تفاهم نامه هـا توسـط اداره پیش بینی هـای مالـی و اقتصـادی ، آغـاز و بـه EMSC ارایـه 
کـره می پـردازد و پارامترهایـی را  ره یکسـاله، EMSC بـا متخصصـان بـه بحـث و مذا می شـود. در یـک دو
ری اطالعـات از سـایر گزارش هـا در مـورد مؤلفه هـای  بـرای پیش بینی هـا ارایـه می کنـد. سـپس بـا گـردآو
گـزارش زمینـه ای و  گـزارش،  گزارشـی راهبـردی تهیـه می کنـد. ایـن  عملکـرد اقتصـادی ـ اجتماعـی، 
ره  ره رسـمی بیـن دولـت و شـرکاء در یـک دو کـره و مشـاو گفتگـو اسـت. مذا پایـه ای بـرای بحث هـا و 
زمانـی سـه تـا چهـار ماهـه انجـام می شـود کـه پـس از آن تفاهم نامـه جدیـدی تهیـه می شـود. ایـن تفاهـم 

نامـه دارای یـک بخـش ضمیمـه بـا عنـوان چارچـوب عملیاتـی اسـت.
در  می دهـد.  ترتیـب  اجتماعـی  مشـارکت  فراینـد  ارتقـای  بـرای  گردهمایـی  دولـت  ادامـه  در 
کننـدگان دعـوت بـه عمـل می آیـد و در آنجـا ضوابـط و معیارهایـی  گردهمایی هـا از شـرکت  ایـن 
کنـد. در اینجـا دولـت بـه  کـه سـاختار مشـارکت بایـد در چارچـوب آن فعالیـت  اعمـال می شـود 
کـرات عمـل می کنـد. برخـالف تعامـالت دو طرفـه، فراینـد مشـارکت مسـتلزم  عنـوان تسـهیل گر مذا
کـه اجـازه داده می شـود  گروه هـای مختلـف بـا عالئـق و دیدگاه هـای متفـاوت اسـت  مشـارکت 
تـا هـر گـروه مواضـع خـود را اعـالم کنـد و بـه مواضـع و دیدگاه هـای دیگـران گـوش دهـد و سـرانجام 
بـه  ایرلنـد  ایـن مباحـث، دیدگاه هـا و عالئـق تعدیـل می شـوند. مشـارکت اجتماعـی  بـر مبنـای 
یـاد انجـام شـده  یـرا در آن تالش هـای ز کـره چنـد جزئـی مطـرح شـده اسـت، ز عنـوان تمریـن مذا
گفتگـو  کـره و  بـه مذا بـا یکدیگـر  بتواننـد  بـا دیدگاه هـای متفـاوت  تـا ذی نفعـان مختلـف  اسـت 
می گذارنـد،  تأثیـر  تفاهم نامه هـا  نهایـی  نتایـج  بـر  تنهـا  نـه  کننـدگان  شـرکت  اینجـا  در  بپردازنـد. 
کننـد. بـه  گفتگوهـا عملـی  بلکـه متعهـد می شـوند تـا بخش هایـی از تعهـدات خـود را در هنـگام 
کننـدگان نسـبت بـه تفاهم نامـه منعقـده مسـئولیت پذیر  ایـن ترتیـب هـم دولت هـا و هـم شـرکت 

پاسـخگو می شـوند. و 
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فرایند بودجه ریزی مشارکتی در Porto Alegre برزیل
یـل در صـدد برآمـد تـا دمکراسـی را از طریـق اداره مردمـی   در اواخـل دهـه 1980، حـزب کارگـران در برز
یق نمایـد. حـزب کارگـران پـس از برنـده شـدن در چندیـن انتخابـات شـهرداری ها در سـال  دولـت تشـو
یـن بودجـه شـهر آغـاز  1989،از طریـق دفاتـر شـهرداران، اقداماتـی را بـرای مشـارکت شـهروندان در تدو
 Porto Alegre یزی مشـارکتی ابتدا به صورت آزمایشـی در شـهر کرد. پیش از اجرای فرآیند بودجه ر
اجـرا شـد. بـرای ایـن منظـور شـهروندان نواحـی مختلـف و گروه هایـی بـا منافـع متفـاوت گردهـم جمـع 
یت هـای سـرمایه گذاری بـرای بودجـه دولـت را بـر مبنـای  شـدند تـا نـوع هزینه هـا را تعریـف نماینـد و اولو
معیارهـای قابـل پذیـرش توسـط جامعـه تعییـن کننـد. فراینـد یـاد شـده شـامل پایـش شـهروندی اسـت 
کـه تعییـن می کنـد آیـا بودجـه سـال قبـل براسـاس سیاسـت ها پیش بینـی شـده اجـرا شـده اسـت یـا 

اجرا نشـده اسـت.

Porto Alegre نتایج بودجه ریزی مشارکتی ·

· نتایج برای اجرا
قبل از سـال 1989، شـهر Porto Alegre از فرار از سـرمایه کذاری و تمایل کم به سـرمایه گذاری 
کـم رنـج می بـرد. از زمـان معرفـی بودجـه مشـارکتی  در صنعـت، مهاجـرت، بدهـکاری و درآمدهـای 
و اجـرای اصالحـات مالـی سـالهای 1989 و 1991، پیشـرفت های قابـل قبولـی در وضعیـت مالـی و 

یـر بـوده اسـت: ردهای سـال های 1989 و 1996 بـه شـرح ز توسـعه شـهر حاصـل شـد. دسـتاو
افزایش درصد خانوارهایی برخوردار از خدمات آب از 80 به 98 درصد 	 
افزایش درصد جمعیت برخوردار از فاضالب شهری از 46 به 85 درصد 	 
کیلومتر جاده های محلی در هر سال	  ساخت و احداث 30 

یق  کـه باعـث تشـو یافـت شـده  در نتیجـه افزایـش شـفافیت نرخ هـای مالیاتـی و پرداخت هـای در
پرداخـت مالیات هـا شـد، درآمدهـای مالیاتـی 50 درصـد افزایـش یافـت.

یزی مشـارکتی نسـبت داده شـده اسـت. یکی از مجالت  بیشـتر این پیشـرفت ها به فرآیند بودجه ر
تجـاری بـا نفـوذ، چهـار بـار متوالـی از شـهر Porto Alegre بـه عنـوان شـهری بـا بهتریـن کیفیـت زندگـی 

یـل نـام بـرد. در کشـور برز
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افزایش مشارکت 
هـزار  از  مشـارکتی  یـزی  بودجه ر فراینـد  در  کننـدگان  شـرکت  تعـداد   ،Porto Alegre شـهر  در 
نفـر در سـال 1990 بـه بیـش از 14000 نفـر در سـال 1996 افزایـش یافتـه اسـت. همچنیـن حـدود صـد 
کـه تقریبـًا معـادل 8 درصـد جمعیـت ایـن شـهر بـه صـورت غیـر رسـمی در ایـن فرایندهـای  هـزار نفـر 
یـزی مشـارکتی اطـالع داشـتند.  کردنـد و 60 درصـد از شـهروندان از، فرآینـد بودجه ر مشـارکتی شـرکت 
 Porto یـزی مشـارکتی شـهر یـل بیـش از 80 درصـد شـهرها از مـدل بودجه ر در حـال حاضـر در کشـور برز

Alegre پیـروی می کننـد.

فرایند بودجه ریزی مشارکتی و ساز و کارهای نهادی
در شـهرداری شـهر Porto Alegre، دفتـر شـهردار بـه عنـوان مجـری و نماینـدگان شـوراها بـه عنـوان 
مجلـس عمـل می کننـد. شـهرداری ها بـرای افزایـش درآمدهـا از طریـق مالیات هـای محلـی، تعرفه هـا 
کـردن  برخـوردار هسـتند. همچنیـن در هزینـه  یـادی  ز از اسـتقالل  فـدرال،  انتقالـی  و پرداخت هـای 
ایـن  سـپس  و  می کننـد  تهیـه  را  بودجـه  اجرایـی،  بخش هـای  دارنـد.  یـادی  ز اسـتقالل  نیـز  درآمدهـا 

یـب می شـود.  بودجـه توسـط شـورا تصو
کمیته هماهنگی روابط با جوامع  یزی )GAPLAN( و  در دفتر شهردار، دو نهاد شامل دفتر برنامه ر
کنین شـهر مدیریـت می کننـد. کمیتـه روابـط بـا جامعـه  کـرات بودجـه را بـا سـا ره ها و مذا )CRC(1 مشـاو
بـا رهبـران اجتمـاع محلـی از طریـق هماهنـگ کننـدگان منطقـه ای بـه بحـث و گفت و گـو می پـردازد و از 
یـزی )GAPLAN( تقاضـای  ری می شـود. دفتـر برنامه ر ایـن طریـق نظـرات اجتماعـات محلـی جمـع آو

شـهروندان را بـا معیارهـای فنـی و اقتصـادی تطبیـق می دهـد. 
شـهر Porto Alegre 16 منطقـه دارد و بـه همیـن دلیـل مباحـث سیاسـت گذاری در شـهر بـه پنـج 
حـوزه حمـل و نقـل، آمـوزش، اوقـات فراغـت و فرهنـگ، بهداشـت و رفـاه اجتماعـی، توسـعه اقتصـادی 
و مالیـات و سـازماندهی شـهر و توسـعه شـهری طبقه بنـدی می شـوند. هرسـال در هـر منطقـه، بـرای 
ایـن  از  پـس  می شـود.  برگـزار  عمومـی  میزگـرد  دو  شـهروندان  یت هـای  اولو خصـوص  در  موضـوع  هـر 
نشسـت های کوچک تر، دو نشسـت اصلی در سـال برگزار می شـود. در نشسـت اول، هزیه های سـاالنه 
یـع و تخصیـص بودجه هـای سـال قبـل پایـش می شـوند و در نشسـت اصلـی  سـال قبـل در مـوزد توز

یت هـا، شناسـایی و نماینـدگان انتخـاب می شـوند. دوم نیـز اولو
و  افـراد  درخواسـت های  مـارس،  مـاه  در  شـهروندان  رسـمی  نشسـت های  ر  دو اولیـن  از  قبـل 

1  .Coordination of Relations with Communities
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ایـن  در  ارسـال می شـود. شـهرداری ها  مناطـق  نماینـدگان  بـه  آنـان جهـت جمع بنـدی  دغدغه هـای 
ر جلسـات  یـل اولیـن دو ر جلسـات و گفتگوهـای بیـن جامعـه مدنـی، مشـارکت ندارنـد. پـس از مـاه آو
پیشـنهادهای  کـره  مذا و  بحـث  قبـل،  سـال  برنامه هـای  بازنگـری  جهـت  شـهردار  و  شـهروندان  بیـن 

می شـود. برگـزار  جلسـات  در  حضـور  بـرای  نماینـدگان  انتخـاب  و  جدیـد 
بـا  رسـمی  غیـر  مشـارکتی  جلسـات  ژوئـن(،  تـا  )مـارس  کـرات  مذا ر  دو دومیـن  و  اولیـن  بیـن 
سـازمان های مختلـف جامعـه مدنـی )اتحادیه هـا، تعاونی هـا، باشـگاه مـادران( بحـث و گفت و گـو در 
مـورد تقاضاهـای مختلـف در بخش هـای مختلـف برگـزار می شـود. تقاضاهـا براسـاس مقیـاس ترتیبـی 
کارشناسـان جمع بنـدی می گردنـد. در ایـن خصـوص دو موضـوع  از 1 تـا 5 رتبه بنـدی و سـپس توسـط 
کـه براسـاس آن تعییـن می شـود مناطـق بایـد چگونـه بـه خدمـات  گیـرد: نیازهـا  بایـد مـورد توجـه قـرار 
کـرات در مـاه ژوالی و پـس از انتخـاب  ر مذا خـاص دسترسـی پیـدا کننـد و  انـدازه جمعیت.دومیـن دو
دو نماینـده از 16 منطقـه و دو نماینـده بـرای هـر یـک از حوزه هـای سیاسـت گذاری برگـزار می شـود. 
عـالوه بـر ایـن، یـک نماینـده از اتحادیه هـای تجـاری و نماینـده ای از سـازمان های جامعـه مدنـی نیـز 
یزی  انتخاب می شـوند. این نمایندگان شـورا، شـورایی متشـکل از 44 عضو با عنوان شـورای بودجه ر
یـزی مشـارکتی عمـل می کنـد. مشـارکتی تشـکیل می دهنـد. ایـن شـورا بـه عنـوان نهـاد اصلـی بودجه ر
یـع منابـع،  در مرحلـه بعـد، نماینـدگان بـا وضعیـت مالـی شـهرداری، معیارهـای تخصیـص و توز
کـره دربـاره بررسـی درخواسـت ها و پیشـنهادها آشـنا می شـوند و بودجـه پیشـنهادی  نحـوه بحـث و مذا
شـورای  منظـور،  ایـن  بـرای  می کننـد.  بازنگـری  شـد  تهیـه  شـهردار  دفتـر   GAPLAN توسـط  کـه  را 
کـه پیشـنهاد نهایـی بـه شـورا ارایـه  یـزی مشـارکتی )COP(، تـا پایـان مـاه سـپتامبر و تـا زمانـی  بودجه ر
یـزی مشـارکتی  می شـود، جلسـات هفتگـی برگـزار می کنـد. از مـاه سـپتامبر تـا دسـامبر، شـورای بودجه ر
)COP( مباحثـی را بـا شـورا دنبـال می کنـد و رایزنی هایـی را بـا شـورا انجـام می دهـد و دربـاره برنامه هـای 
کـه بـرای هـر منطقـه پیش بینـی شـده اسـت، بـه بحـث می پردازنـد. شـهردار از طریـق  سـرمایه گذاری 
یـزی مشـارکتی )COP(، تنظیـم دسـتور  جلسـات هماهنگـی، مسـئول هدایـت فراینـد شـورای بودجه ر
گفتگـو بـا نماینـدگان اسـت. سـرانجام، منابـع  جلسـات و ارایـه اطالعـات پیـش از جلسـات بحـث و 
زن دهـی تقسـیم شـده و در ایـن فراینـد ترجیحـات شـهروندان بـا معیارهـای  براسـاس یـک سیسـتم و

کمـی ترکیـب می شـوند.
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نوآوری بودجه زنان در آفریقای جنوبی
کـه در  مؤسسـه دمکراسـی بـرای آفریقـای جنوبـی )IDISA(1 سـازمان غیـر دولتـی مسـتقلی اسـت 
بـه عنـوان  یـاد شـده  آفریقـای جنوبـی فعالیـت می کنـد. مؤسسـه  پایـدار در  زمینـه توسـعه دمکراسـی 
از  پشـتیبانی  و  حمایـت  بـرای   1980 دهـه  در  جنوبـی  آفریقـای  در  دمکراتیـک2  جایگزیـن  مؤسسـه 
نهـاده  بنیـان   کشـور  ایـن  بیـن جوامـع سـفید پوسـت و سـیاه پوسـت در  افزایـش تعامـل  و  دمکراسـی 
شـد. پس از انتخابات سـال 1994، سـازمان یاد شـده تغییر نام داد و تحت عنوان مؤسسـه دمکراسـی 
کـرد و همزمـان بخشـی بـا نـام خدمـات اطالعـات بودجـه )BIS(3 را بـه  کار  آفریقـای جنوبـی آغـاز بـه 
کـه براقشـار فقیـر  یـع و تخصیـص منابـع و مصـرف منابـع عمومـی  یـه و تحلیـل نحـوه توز منظـور تجز
مـورد  در   4)BIS( بودجـه اطالعـات  کـرد )7(. همچنیـن سیسـتم  تأسـیس  تأثیـر می گذارنـد  جامعـه 
جریان هـای اطالعاتـی در مـورد فقـرا در بیـن دولـت و شـهروندان بـه بحـث می پـردازد و در جسـت و جوی 
یـزی بودجـه اسـت. اصلی تریـن  راهکارهایـی بـرای ارتقـای مشـارکت مجلـس و جامعـه مدنـی در برنامه ر
زنـان،  وضعیـت  بودجـه  خدمـات  سیسـتم  و  جنوبـی  آفریقـای  در  دمکراسـی  مؤسسـه  دغدغه هـای 
یـادی از اقشـار فقیـر و آسـیب پذیر را در آفریقـای جنوبـی تشـکیل  کـه سـهم ز کـودکان و معلوالنـی بـود 

می دهنـد.
کره  کوچکی از افراد عالقه مند را برای بحث و مذا گروه  در سـال 1995، سیسـتم خدمات بودجه، 
نماینـدگان  پشـتیبانی  و  حمایـت  بـا  را  زنـان  بـرای  بودجـه  ردیف هـای  ایجـاد  امکان پذیـری  مـورد  در 
ژه مشـترکی  کـه بـه دنبـال آن ابتـکار بودجـه زنـان5 بـه عنـوان پـرو کار قـرار داد  جدیـد مجلـس در دسـتور 
در سیسـتم خدمـات بودجـه  ایجـاد کـرد. پـس از آن کمیتـه مجلـس در مـورد کیفیـت زندگـی و وضعیـت 
زنـان6 و آژانـس اجتماعـی پرسـش های اجتماعـی7 شـکل گرفـت. ابتـکار بودجـه زنـان براسـاس تحلیـل 
یـب شـد. پـس از ایـن فرایندهـا،  بودجـه کشـور بـا توجـه بـه اثـرات متفـاوت آن بـر جامعـه زنـان و مـردان تصو
تحقیـق بـا عنـوان تحلیـل بودجـه از نـگاه جنسـیتی: انجـام شـد. یعنـی حسابرسـی و پایـش جنسـیتی در 
مـورد اینکـه آیـا هزینه هـای عمومـی بـه روش مناسـب و مطابـق بـا الگوهـای جنسـیتی متعـادل صـرف 

شـده اسـت یا صرف نشـده اسـت.

1  .Institute for Democracy in South Africa
2  .Institute for a Democratic Alternative
3 . Budget Information Service
4 . Budget Information System 
5 . Women’s Budget Initiative
6  .Parliamentary Committee on Quality of Life and Status of Women
7  .Community Agency for Social Enquiry
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نتایج ابتکار بودجه زنان
ابتـکار ایجـاد ردیـف بودجـه زنـان، بـه ایجـاد بودجـه  جنسـیتی1 منتهـی شـد کـه در چارچـوب بودجـه 
دولـت آفریقـای جنوبـی عمـل می کنـد. ایـن بودجـه بـر مسـائل جنسـیتی زنـان و رعایـت حقـوق آنـان از 
کیـد دارد. در خصـوص بودجـه زنـان، بررسـی ها و تحلیل هـای مشـابهی در  سـوی مقامـات دولتـی تأ
گروه هـای مـورد نظـر ماننـد جوامـع روسـتایی، مـردم فقیـر، افـراد معلـول و  مـورد اثـرات بودجـه بـر سـایر 
ژه هـای مـوردی در ایـن زمینـه در گسـترش شـبکه ها  کـودکان انجـام می شـود.  ابتـکار بودجـه زنـان و پرو
یـزی  بودجه ر سیاسـت گذاری های  در  ژه  پـرو پژوهشـگران  مشـارکت  و  کرده انـد  عمـل  موفـق  بسـیار 
به سـزایی  تأثیـر  ملـی  یـن سیاسـت های  تدو و  بـر شـکل گیری  زنـان  بودجـه  ابتـکار  داد  نشـان  عمومـی 
سـازی  نهادینـه  و  تعمیـم  و  سـازگاری  بـه  زنـان،  بودجـه  ابتـکار  موفقیـت  سـرانجام،  اسـت.  داشـته 
ایـن سـازوکار  در سـایر  بـه همیـن دلیـل،   یـزی منتهـی شـد.  برنامه ر تحلیل هـای جنسـیتی در نظـام 

کشـورهای آفریقایـی از جملـه اوگانـدا نیـز بـا اسـتقبال مواجـه شـد.

فرایندها، ساز و کارهای نهادی و شرکت کنندگان 

توسعه فرایند بودجه زنان
یـه و تحلیـل بودجـه آفریقـای جنوبـی توسـط نهـادی خـارج از دولـت آغـاز  ابتـکار بودجـه زنـان بـا تجز
کافـی  و تمهیـدات  رده می سـازد  بـرآو را  زنـان  نیازهـای  زنـان،  آیـا بودجـه  ایـن تحلیـل نشـان داد  شـد. 
)مالـی و غیـر مالـی( بـرای اجـرای سیاسـت های معطـوف بـه مسـائل جنسـیتی را فراهـم می کننـد یـا نـه. 
کـه نشـان مـی داد آیـا منابـع بـه صـورت  کـرد  همچنیـن ایـن بررسـی شـاخص هایی را شناسـایی و ارایـه 
گروه هـای هـدف رسـیده اسـت یـا نـه. ابتـکار بودجـه زنـان بـا توجـه بـه محدودیت هـای  کارآمـدی بـه 
منابـع مالـی موجـود، هـم بـه درآمدهـا و هـم بـه هزینه هـا توجـه کـرده اسـت. در حوزه هایـی کـه تحلیل هـا 
یی هـا را شناسـایی  کار قابلیت هـای بالقـوه صرفه جو کیـد داشـت، ایـن  بـر تخصیـص بودجـه بیشـتر تأ
کـه  گونـه ای کاهـش داد  کـرد. ایـن سـاز وکارهـا نشـان داده انـد می تـوان هزینه هـا را در برخـی حوزه هـا بـه 

خدشـه ای بـه مباحـث برابـری جنسـیتی وارد نشـود.
طـی یـک سـال، یـک سـری اقدامـات مـوازی بـرای تحلیل هـای جنسـیتی بودجـه در دولـت انجـام 
گردید. کمیته یاد شـده از سـازمان ها  شـد. همچنین، کمیته ای در مورد مباحث مالی زنان انتخاب 
رد. بررسـی های تحلیـل جنسـیتی سـه  و مسـئوالن بودجـه زنـان بـرای ارایـه گـزارش دعـوت بـه عمـل مـی آو

1  .Gender Budget
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ز بودجـه1 انجـام، و بـه ذی نفعـان کلیـدی از جملـه نماینـدگان مجلـس، سـازمان های غیـر  ز قبـل از رو رو
گروهـی از یافته هـای  گروهـی و سـایرین از طریـق ارایه هـای عمومـی و بحث هـای  دولتـی، رسـانه های 

بخشـی ارایه می شـود.

اشاعه اطالعات
کـه تحلیل هـای بودجـه زنـان توسـط ابتـکار بودجـه زنـان بسـط داده شـد، نتایـج ایـن  از سـال 1998 
کلیـدی آن  گزارش هـای مکتـوب و بـا زبانـی سـاده از جملـه ترجمـه بخش هـای  تحلیل هـا از طریـق 
کارگاه هـای  گزارش هایـی بـه صـورت مکتـوب بـرای  در اختیـار عمـوم قـرار داده می شـود. همچنیـن 

ره هـای آموزشـی ارایـه می شـود. آموزشـی و دو

شرکت کنندگان در فرایند بودجه ریزی زنان
یـه و تحلیل هـای بودجـه زنـان توسـط پژوهشـگرانی از سـازمان های غیـر دولتـی و مؤسسـات  تجز
خـاص  حوزه هـای  در  تخصـص  داشـتن  دلیـل  بـه  پژوهشـگران  ایـن  می شـود.  انجـام  دانشـگاهی 
مجلـس،  نماینـدگان  جملـه  از  مرجـع،  گـروه  می شـوند.  انتخـاب  جنسـیتی  مباحـث  بـا  آشـنایی  و 
مقامـات رسـمی دولـت، اعضـای سـازمان های غیـر دولتـی و متخصصـان حوزه هـای بخشـی نیـز از 
ایـن پژوهشـگران حمایـت می کننـد. البتـه گـروه مرجـع هـر سـال بـه منظـور گسـترش دامنـه تجربیـات و 
یـه  کـه در تجز کسـانی  افزایـش مشـارکت در ایـن فعالیت هـا تغییـر می کننـد. نقش هـا و روابـط عمومـی 
کـه از مهم تریـن  و تحلیـل بودجـه زنـان مشـارکت می کننـد، بـرای موفقیـت آن بسـیار حیاتـی هسـتند 

کـرد: یـر اشـاره  آنهـا می تـوان بـه مـوارد ز
z  ری اطالعات و تجزیه و تحلیل ها سـازمان های غیر دولتی افراد متخصص را جهت جمع آو

معرفی می کنند.
z  نماینـدگان مجلـس، امـکان دسترسـی بـه اطالعـات  را فراهـم و خطـوط قرمـز را مشـخص، و

بـه عنـوان یـک حامـی در دولـت عمـل می کننـد.
z  انتظـار همچنیـن  می کنـد.  فراهـم  را  سیاسـت گذاری ها  بـا  ارتبـاط  برقـراری  امـکان  دولـت 

گزارش هـای تحلیلـی را در  مـی رود دولـت اطالعـات الزم در مـورد فعالیت هـا را ارایـه دهـد و 
مـورد اهـداف و مشـکالت فـراروی دسـتیابی بـه اهـداف فراهـم نمایـد.

1  .Budget Day
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کانون توجه بودجه زنان
یـل بودجـه مالـی تهیـه شـد. ایـن  ز قبـل از تحو اولیـن بودجـه زنـان در مـارس سـال 1996 و چنـد رو
بودجـه بخش هـای بودجـه را در شـش فصـل شـامل رفـاه، مسـکن، آمـوزش، صنعـت و تجـارت، کار و 
یابـی بـه دو موضـوع فرابخشـی شـامل  کـرد. عـالوه برایـن، در ایـن ارز یابـی  برنامـه  بازسـازی و توسـعه ارز
خدمـات عمومـی و مالیـات، و وضعیـت اقتصـادی ـ اجتماعـی آفریقـای جنوبـی توجـه شـده اسـت.
ایـن  زنـان منتشـر شـد. در  بودجـه  و در دومیـن سـند  نیمـه دوم سـال 1997  زنـان در  بودجـه  یابـی  ارز
یابـی، در مـورد روش شناسـی، اصـالح بودجـه، عدالـت، ایمنـی و امنیـت، خدمـات اصالحـی،   ارز
رزی و بهداشـت بحـث شـده است.سـومین  کشـاو انـرژی، امـور داخلـی و امـور خارجـه، امـور زمیـن و 
یـزی مالـی،  گسـترده ای از جملـه بودجه ر بودجـه زنـان، در سـال 1998 منتشـر شـد. ایـن بودجـه دامنـه 
نهـادی، دفـاع،   توسـعه  ری،  فنـاو و  ارتباطـات، هنـر، فرهنـگ، علـوم  و  بنگاه هـا  اقدامـات عمومـی، 
گردشـگری و مجلـس را تحـت پوشـش قـرار می دهـد.  یسـت و  امـور آب و جنگلـداری، امـور محیـط ز
شـامل  جدیـد  حـوزه  سـه  در  اثـر  جنسـیت  روش شناسـی   ،1999 سـال  در  زنـان  بودجـه  چهارمیـن  در 
کننده هـای مالـی خارجـی بـه بخـش عمومـی  کمـک   بودجه هـای عمومـی دولـت، ایجـاد اشـتغال و 

توجـه شـده اسـت.
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ابزارها و تمرین ها )شماره 7(
انتشار اطالعات

گاه بـه نحـو بهتـری می تواننـد از فرصت هـا، دسترسـی بـه خدمـات و دفـاع از حقـوق  شـهروندان آ
می کننـد.  پاسـخگو  را  دولتـی  غیـر  یگـران  باز و  دولـت  گاهـی،  آ شـهروندان  چنیـن  ببرنـد.  بهـره  خـود 
را در دولـت، خدمـات عمومـی و  مـورد عملکـرد مؤسسـات، شـفافیت  و نشـر اطالعـات در  اشـاعه 
یـب قوانیـن و مقـررات در  بخـش خصوصـی افزایـش می دهـد. ضوابـط اشـاعه اطالعـات بایـد بـا تصو
خصـوص حـق دسترسـی بـه اطالعـات و مطبوعـات آزاد، نهادینـه شـود. اشـاعه اطالعـات بـه موقـع و 
گاهانـه مـردم  بـا شـیوه ای مناسـب و قابـل درک، بسـترهای الزم را بـرای شـکل گیری مشـارکت های آ
فراهـم می کند.بـا ایـن وجـود، عمومـًا اهمیـت نشـر و اشـاعه اطالعـات چنـدان مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد 
کمتـری در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت امـا هنـوز تالش هـای ابتـکاری و مهـم در  و سـرمایه گذاری 

کیـد می شـود: یـر تأ ری هایـی در حوزه هـای ز ایـن حـوزه در حـال اجراسـت. در ایـن نوشـتار بـر نوآو
z )FOIA( قانون آزادی اطالعات1 در رومانی
z یابی و رتبه بندی آلودگی در  اندونزی کنترل،  ارز برنامه 
z کالن شهر مانیل حسابرسی عملکرد بخش عمومی سیستم آبرسانی و فاضالب 
z در  اندونزی Kecamatan فعالیت های اشاعه اطالعات در برنامه توسعه
z یتنام اشاعه اطالعات بخش خصوصی: مطالعه موردی Nike و

قانون آزادی اطالعات رومانی
طـی سـال های 2000-1999، انجمـن دانشـگاهی رومانـی2 مطالعـه پیمایـش افـکار سـنجی در مـورد 
فسـاد در کشـورهای بلغارسـتان، رومانی و اسـلواکی را انجام داد. این مطالعه از فسـاد گسـترده در هر سـه 
یـژه  کشـور حکایـت داشـت )1(. عـالوه بـر ایـن، ایـن مطالعـه نشـان داد در کشـور رومانـی، شـهروندان )بـه و
افـراد فقیـر( و رسـانه ها بـه اطالعـات دسترسـی ندارنـد. در واکنـش بـه ایـن یافته هـا، انجمـن دانشـگاهی 
رومانـی یـک ائتـالف داخلـی در رومانـی بـا شـرکت سـازمان های غیـر دولتـی، رسـانه ها و سـازمان های 
سیاسـی ایجـاد کـرد تـا الیحـه قانـون آزادی اطالعـات )FOIA( را تهیـه نمایند.اعضـای ائتـالف یـاد شـده 
ر هـم گـرد آمدنـد بـرای ایـن منظـور، انجمـن بـه شـبکه سـازمان های غیـر دولتـی ایمیـل زد  بـه سـرعت بـه دو
و از آنـان بـرای برگـزاری یـک جلسـه اضطـراری در خصـوص قانـون آزادی اطالعـات )FOIA( درخواسـت 

1 . Freedom of Information Act
2 . Romanian Academic Society
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گزارش های مرتبط به منظور ارتقای اطالع رسـانی و ارایه دالیل  کرد. پس از برگزاری جلسـات،  همکاری 
ز منتشـر شـد. یـب الیحـه آزادی اطالعـات، طـی مـدت پنـج  رو توجیهـی بـرای تصو

را  پیشـنهادهای خـود  ری  نـکات ضـرو موفـق شـد همـه  یـاد شـده  ائتـالف   ،2001 یـه سـال  ژانو در 
گروه هـای مخالـف  کار مـورد حمایـت دولـت و  کنـد. ایـن  بـرای درج در قانـون آزادی اطالعـات  آمـاده 
یـب و بـه اطـالع  کتبـر سـال 2001، قانـون یـاد شـده بـه صـورت رسـمی تصو سیاسـی نیـز قـرار گرفـت. در ا

عمـوم رسـید. قانـون یـاد شـده از دسـامبر سـال 2001 بـه اجـرا درآمـده اسـت.

تمهیدات قانون آزادی اطالعات
کـردن دسترسـی عمومـی بـه اطالعـات و تحـوالت  قانـون آزادی اطالعـات خواسـتار ضابطه منـد 
دولتـی  نهادهـای  همـه  مطبوعـات،  آزادی  قانـون  براسـاس  بـود.  رومانـی  اداری  فرهنـگ  در  بنیـادی 
و  عمومـی  روابـط  دفتـر  خـود  مجموعـه  در  رسـمی  اسـناد  انتشـار  و  ری  گـردآو بـرای  شـده اند  مکلـف 
گردنـد.  برپسـند ارایـه  کار اطالعـات ایجـاد نماینـد. ایـن اطالعـات بایـد در زمـان مناسـب و در قالبـی 
از مهم تریـن اسـناد رسـمی می تـوان بـه نمـودار سـازمانی، برنامه هـا، بودجه هـا، تصمیمـات سیاسـی، 
کـرد. ادارات دولتـی نیـز مکلـف شـدند  قوانیـن و مقـررات داخلـی و اطالعـات ثبـت قـرار دادهـا اشـاره 
کـه در سـال قبـل انجـام داده انـد ارایـه نماینـد. قانـون آزادی  کاملـی از فعالیت هـای خـود را  گـزارش  تـا 
کـرده اسـت در صـورت درخواسـت اطالعـات توسـط رسـانه ها،  اطالعـات، ادارات دولتـی را مکلـف 
طـی 24 سـاعت اطالعـات بایـد در اختیـار آنـان قـرار داده شـود. در صـورت درخواسـت اطالعـات 
ز بایـد اطالعـات در اختیـار آنـان قـرار دهـد. هیـچ اطالعاتـی نبایـد  توسـط شـهروندان نیـز طـی 30 رو
بـدون اجـازه دادگاه، طبقه بنـدی شـود و در صـورت مشـاهده تخلـف مـردم ایـن حـق را دارنـد در ایـن 

کننـد. زمینـه شـکایت 

پروژه آزمایشی بازرسی1
دفاتـر  ظرفیت سـازی  از  پشـتیبانی  و  حمایـت  بـرای   2001 سـال  در  رومانـی  دانشـگاهی  انجمـن 
دفاتـر  بـا  کـه  محلـی  زنامه نـگاران  رو همـکاری  بـا  را  آزمایشـی  ژه  پـرو دولـت،   2)PR( عمومـی  روابـط 
ژه، دفاتـر روابـط عمومـی و  کـرد. در نتیجـه اجـرای ایـن پـرو کار می کردنـد، آغـاز  روابـط عمومـی دولـت 
زنامه نـگاران محلـی از طریـق ارتباطـات درون نهـادی و بـرون نهـادی3 در دولـت، پایـگاه اطالعاتـی،  رو
ژه  زنامه هـا و رسـانه های خبـری محلـی و سـایر نشـریات شـفافیت را بیشـتر کردنـد. عـالوه برایـن، پـرو رو

1 . Pilot Ombudsman Project.
2 . Public Relations
3 . Entra- and Interagency
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عنـوان  بـه  رد  آو عمـل  بـه  دعـوت  نیـز  اجتماعـی  سـازمان های  و  محلـی  دولتـی  غیـر  سـازمان های  از 
یـب  نهادهـای بازرسـی1 عمـل کننـد و گزارش هـای ارسـال شـده را کنتـرل، و در اولیـن سـال پـس از تصو

نماینـد. بررسـی  را  قانـون، درخواسـت های شـهروندان 

برنامه کنترل، ارزیابی و رتبه بندی آلودگی اندونزی
عمومـی  بخـش  عملکـرد  بهبـود  بـر  عمومـی،  بخـش  عملکـرد  حسابرسـی  در   

ً
معمـوال چنـد  هـر 

کـه می تواننـد از طریـق مؤسسـات و نهادهـای  کیـد می شـود، برنامه هـای مشـابهی نیـز وجـود دارنـد  تأ
کـه فعالیـت آنـان بـه قوانیـن و مقـررات و هزینه هـای اجرایـی چندانـی نیـاز نـدارد، نیـز بـه  خصوصـی 
بهبـود فعالیت هـا منتهـی شـوند. در اوایـل دهـه 1990، کشـور اندونزی دچـار مشـکالت شـدید آلودگـی 
محیـط  اثـرات  مدیریـت  آژانـس   .)2( بـود  یسـت  ز محیـط  از  حفاظـت  بـرای  مالـی  منابـع  کمبـود  و 
یسـت2  اندونـزی )BAPEDAI(منابـع مالـی محـدودی بـرای پایـش در اختیـار داشـت و ظرفیت هـای  ز
اجـرای آن بـرای مبـارزه مؤثـر بـا آلودگی هـای صنعتـی بسـیار کـم بـود. در واکنـش بـه ایـن موضـوع، نبیـل 
یابـی و رتبه بنـدی آلودگـی  یـن برنامـه ای بـرای کنتـرل، ارز یـم3، معـاون کنتـرل آلودگـی آژانـس، تدو مکار
کنتـرل  کـرد، در سـال 1995 بـا حمایـت بانـک جهانـی، برنامـه  )PROPER( را در سـال 1993 آغـاز 

یابـی و رتبه بنـدی بـه اطـالع عمـوم رسـید. آلودگـی، ارز

کار می کند کنترل آلودگی، ارزیابی و رتبه بندی )PROPER( چگونه  برنامه 
یافـــت و ســـپس  کارخانه هـــا در کـــه بتوانـــد داده هـــا را از  گونـــه ای طراحـــی شـــد   ســـامانه PROPER بـــه 
ــرانجام  ــد و سـ ــن نمایـ ــان را تعییـ ــی آنـ یســـت محیطـ ــرد ز ــل و عملکـ ــه و تحلیـ یـ ــات را تجز ــن اطالعـ ایـ
کـــه در آن اطالعـــات  کار در ایـــن روش ایـــن بـــود  ایـــن اطالعـــات را بـــه اطـــالع عمـــوم برســـاند. منطـــق 
کار  کننـــد. ایـــن  کـــه افـــراد غیـــر متخصـــص می توانســـتند آن را درک  آلودگـــی بـــه روشـــی ارایـــه می شـــد 
ک و غیرآالینـــده را در  باعـــث افزایـــش اقتـــدار و قـــدرت رســـانه ها و افـــکار عمومـــی شـــد تـــا صنایـــع پـــا
ــامانه رتبه بنـــدی  ر اســـت سـ یســـت امیـــداو ــرات محیـــط ز یـــت اثـ ــور توســـعه دهنـــد. آژانـــس مدیر کشـ
ردن فشـــار  ـــرای وارد آو ـــه تالش هـــای خـــود ب کنـــد ب یق  یســـت محیطـــی بتوانـــد جامعـــه را تشـــو عملکـــرد ز
یســـت خـــود را بهتـــر  کارخانه هـــا عملکـــرد محیـــط ز کارخانجـــات محلـــی بیفزاینـــد تـــا ایـــن  بیشـــتر بـــه 

1 . Ombudsman Bodies
2 . Indonesia’s Environmental Impact Management Agency
3 . Nabiel Makarim
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کارخانجاتـــی  کننـــد تـــا نســـبت بـــه  یق  گونـــه ای تشـــو کننـــد. از ســـوی دیگـــر نیـــز بازارهـــای مالـــی را بـــه 
ــه  ــد. برنامـ ــان دهنـ کنـــش منفـــی نشـ ــتند، وا ــتی داشـ یسـ ــرد محیـــط ز ــای پایینـــی در عملکـ ــه رتبه هـ کـ
کننـــدگان را بیشـــتر  یابـــی و رتبه بنـــدی، قصـــد داشـــت توجهـــات منفـــی بـــه آلـــوده  کنتـــرل آلودگـــی، ارز
ــا بـــه  رد تـ کننـــده بـــه وجـــود آو کارخانجـــات آلـــوده  ــر انگیزه هـــای بیشـــتری بـــرای  کنـــد و از طـــرف دیگـ
ــر  ک و غیـ ــا ــع پـ ــوی صنایـ ــه سـ ــی، بـ ــت محیطـ یسـ ــررات ز ــات و مقـ ــدون الزامـ ــه و بـ ــورت داوطلبانـ صـ

گرایـــش پیـــدا نماینـــد. آالینـــده 

 سیستم رتبه بندی1
یســت  از قبــل اطالعاتــی در مــورد رعایــت  یــت اثــرات محیــط ز بــا توجــه بــه اینکــه آژانــس مدیر
کارخانجــات در اختیــار داشــت، آلودگــی آب بــرای ســامانه رتبه بنــدی  قوانیــن و مقــررات آب توســط 
پذیــری یــا قابلیــت اعتمــاد برنامــه PROPER بــه درســتی و  ر انتخــاب شــد.  بــا علــم بــه اینکــه، باو
رزی بانــک  یــر ســاخت و کشــاو یســت، ز صحــت اطالعــات آن بســتگی دارد، آژانــس از بخــش محیــط ز
ــرای ایجــاد سیســتم مدیریــت اطالعــات درخواســت  جهانــی و اداره پژوهش هــای سیاســت گذاری ب
کارخانــه،  کــرد. سیســتم یــاد شــده شــامل اطالعاتــی در مــورد فعالیت هــای اقتصــادی هــر  کمــک 
یــه و تحلیــل  یــه ســال 1995، تیــم تجز کارخانــه بــود. در فور کنتــرل انتشــار  و  پایــش آلودگــی   تجهیــزات 
کارخانــه فرســتاد. در مرحلــه بعــد پرسشــنامه های  اطالعــات پرسشــنامه های پیمایشــی2 را بــرای 350 
یــه و تحلیــل اطالعــات از یــک مــدل  پیمایشــی بــا دقــت در بازرســی از کارخانه هــا تکمیــل شــد. تیــم تجز
ــه منظــور تهیــه رتبه بنــدی عملکــرد،  ــه خاصــی ب کارخان ــه  ــرای تبدیــل همــه اطالعــات ب ــری ب کامپیوت

کــرد. اســتفاده 
کارخانـه یـک سیسـتم  بـرای هـر  کارخانـه،  یسـت محیطـی  یابـی دولـت از عملکـرد ز براسـاس ارز
گرفتـه شـد. رتبه بنـدی  کارت طالیـی، سـبز، آبـی، قرمـز یـا سـیاه( توسـط PROPER در نظـر  رنگـی ) 
یسـت محیطـی کارخانـه در حـد عملکـرد  طالیـی )کارت طالیـی( بـه معنـای رعایـت اسـتانداردهای ز
یسـت  یسـت محیطی جهانی بود. رتبه بندی آبی به معنای رعایت اسـتانداردهای ز اسـتانداردهای ز
محیطـی ملـی توسـط کارخانـه بـود و رتبه بنـدی سـیاه نیـز نشـان مـی داد کـه کارخانـه  هیـچ تالشـی بـرای 
رتبه بندی هـای  یسـت می شـود.  ز تخریـب شـدید محیـط  باعـث  و  نمی دهـد  انجـام  آلودگـی  کنتـرل 
یسـت محیطـی را نشـان می دهنـد. رنـگ سـبز بـه  سـبز و قرمـز نیـز حـد متوسـط رعایـت اسـتانداردهای ز
یسـت محیطـی را  ک اسـت و قوانیـن و مقـررات ز معنـای ایـن اسـت کـه کارخانـه غیـر آلـوده کننـده و پـا

1 . Rating System
2 . Survey Questionnaires
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یسـت محیطـی آن در کالس جهانـی نیسـت. سیسـتم  رعایـت می کنـد امـا عملکـرد اسـتانداردهای ز
یسـت محیطـی  رتبه بنـدی قرمـز )کارت قرمـز( نیـز بـه معنـای ایـن اسـت کـه کارخانـه قوانیـن و مقـررات ز
را رعایـت نمی کنـد؛ امـا هنـوز بـه عنـوان یـک آلـوده کننـده بـه عنـوان کارخانـه ای بـا سیسـتم رتبه بنـدی 

سـیاه )کارت سـیاه( محسـوب نمی شـود.

اشاعه اطالعات
کارخانه از 13 اسـتان و 14 بخش صنعتی براسـاس اسـتانداردهای  در مرحله اول، برنامه 187 
کارت سـبز،  کارخانـه  یسـت محیطـی رتبه بنـدی شـدند. 5  تخلیـه فاضـالب و مطابـق عملکـرد ز
کردنـد  یافـت  در سـیاه  کارت  کارخانـه   6 و  قرمـز  کارت  کارخانـه   115 آبـی،  کارت  کارخانـه   61
اطالع رسـانی  و  انتشـار  بـه  تهدیـد  نتیجـه  در  نکـرد(.  یافـت  در طالیـی  کارت  کارخانـه ای  )هیـچ 
یافـت  در سـیاه  و  قرمـز  کارت هـای  کـه  کارخانه هایـی  بـه  یسـتی،  ز محیـط  عملکـرد  از  عمومـی 
همـان  در  نماینـد.  بهتـر  را  خـود  عملکـرد  شـد  داده  فرصـت   1995 سـال  دسـامبر  تـا  بودنـد  کـرده 
کارخانـه، مدیـران  کارخانـه، نـام، محـل  کامـل اطالعـات آغـاز شـد و رتبه بنـدی رنـگ  مـاه انتشـار 
کـه منتشـر شـده  یـج اطالعاتـی  بـه تدر بیـن مـردم منتشـر شـد.  و  و شـرکت های مـادر در رسـانه ها 

گرفـت. قـرار  توجـه رسـانه ها  مـورد  بـود 

PROPER نتایج برنامه
یسـت محیطـی  ز مقـررات  و  قوانیـن  کارخانه هـا،  کل  از  ژوئـن سـال 1995، حـدود 65 درصـد  در 
 1996 سـال  در  نتایـج،  انتشـار  و   PROPER رتبه بنـدی  نظـام  اجـرای  از  پـس  نمی کردنـد.  رعایـت  را 
درصـد   46 بـه  نمی کردنـد  رعایـت  را  محیطـی  یسـت  ز مقـررات  و  قوانیـن  کـه  کارخانه هایـی  نسـبت 
کـه قوانیـن و مقـررات  کارخانه هایـی  کـرد. از طـرف دیگـر تعـداد  کاهـش پیـدا  کارخانه هـا  از مجمـوع 

یافـت. افزایـش  ره 50 درصـد  ایـن دو را رعایـت می کردنـد، طـی  یسـت محیطـی  ز
یسـت محیطـی از ارتباطـات عمومـی بـرای ایجـاد  PROPER بـه منظـور بهبـود عملکـرد ز برنامـه 
و  کارخانـه  از مالکیـن  ری شـده  گـردآو کـرد. اطالعـات  اسـتفاده  کننـده  آلـوده  بنگاه هـای  انگیـزه در 
یسـت، نگرانی هـای مدیریـت کارخانـه از  سـایر مـدارک نشـان داد عامـل اصلـی بهبـود عملکـرد محیـط ز
واکنش هـای احتمالـی جوامـع محلـی و بـازار بـه سیسـتم رتبه بنـدی PROPER بـوده اسـت. همچنیـن 
ایـن برنامـه ثابـت کـرد کـه PROPER ابـزاری اسـت کـه بـه واسـطه آن مالکیـن کارخانـه در مـورد عملکـرد 
یافـت می کننـد. بنابرایـن، برنامـه PROPER دانـش  یسـتی کارخانـه اطالعـات ارزشـمندی در محیـط ز
کارکنـان و شـهروندان را افزایـش داد. عـالوه  کارخانه هـا، مدیـران،  یسـت محیطـی مالکیـن  گاهـی ز و آ
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کارخانه هـا را بـه  برایـن، اجـرای برنامـه PROPER باعـث شـد BAPEDAL، بازرسـی های نظارتـی از 
کنـد. ری شـده، بیشـتر  گـردآو کیفیـت و صحـت داده هـای  منظـور بهبـود 

بـرای چانه زنـی  را در جوامـع محلـی  PROPER شـهروندان  توسـط سـامانه  ارایـه شـده  اطالعـات 
کارخانه هـا توانمنـد سـاخت. عـالوه برایـن، ایـن سـامانه،  یسـت محیطـی بـا  بهتـر بـرای اتخـاذ تدابیـر ز
یسـت محیطـی آنـان خـوب بـود قـادر سـاخت عملکـرد خـود را تبلیـغ،  کـه عملکـرد ز شـرکت هایی را 
و از منافـع بـازار بیشـتر بهـره ببرنـد. ایـن سـامانه ایـن امـکان را بـرای سـرمایه گذاران فراهـم می کنـد تـا 
یابی نمایند. همچنین سـامانه یاد شـده  یسـت محیطی خود را با دقت بیشـتری ارز مسـئولیت های ز
یـی و برخـورد بـا بدتریـن  یارو کمـک می کنـد منابـع محـدود خـود را بـرای رو  BAPEDAL بـه بازرسـان
کننـدگان متمرکـز نماینـد. سـرانجام براسـاس PROPER، آژانـس مدیریـت اثـرات  متخلفـان و آلـوده 
نظـارت دقیق تـر  و تحـت  بـه صـورت شـفاف تری عمـل می کنـد  نیـز   )BAPEDAL( یسـت ز محیـط 

مـردم قـرار می گیـرد.

 1)MWSS(بهبود عملکرد سیستم جمع آوری آب و فاضالب در مانیل
منابـع آب  توسـعه  ژه  پـرو از  )بـه عنـوان قسـمتی  مانیـل  در  سیسـتم حسابرسـی عملکـرد عمومـی 
کالنشـهر مانیـل بـه  ری آب و شـبکه فاضـالب  حومـه( ـ بـه صـورت آزمایشـی در شـبکه های جمـع آو
اجرا درآمد که در سـال 1997 خصوصی شـد. هدف معرفی سیسـتم حسابرسـی، آزمون روشـی جدید 
کیفیـت خدمـات،  کننـدگان خدمـات بـا اطالعـات شـفاف در مـورد  بـرای نظـارت شـهروندان و ارایـه 
ژه انگیزه هـای الزم را در  صحـت اطالعـات و رضایـت خاطـر از خدمـات اسـت. انتظـار مـی رود ایـن پـرو
بخـش خصوصـی بـرای نظـارت بـر انعقـاد قـرار دادهـای بلنـد مـدت بـا تأسیسـات آب فیلیپیـن بـه وجـود 
رد. ایـن موضـوع نیـز بـه نوبـه خـود می توانـد بـه سـرمایه گذاری بیشـتر، مدیریت هـای تخصصی تـر و  آو
عرضـه خدمـات مشـتری محـور بـرای بهبـود ارایـه خدمـات و پوشـش بیشـتر آبرسـانی منتهـی شـود. 
کـه فسـاد می توانـد در اجـرای  کاهـش مخاطـره ای اسـت  کیـد حسابرسـی بـر شـفافیت نیـز بـا هـدف  تأ
رد. سـپس درس هـای آموختـه از ایـن حسابرسـی بـه منظـور اجـرای ایـن  قوانیـن و مقـررات بـه وجـود آو
تأسیسـات آب  بعـد در همـه  و در مرحلـه  کالنشـهر فیلپیـن  و فاضـالب  آبرسـانی  روش در سیسـتم 

کشـور مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

1  .Metropolitan Waterworks and Sewerage System
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مسائل مورد توجه ممیز عملکرد بخش عمومی
در مـورد تأسیسـات آبرسـانی و سـایر تأسیسـات بهداشـتی، مصـرف کننـدگان و سیاسـت مداران محلـی 
دسترسـی محدودی به اطالعات عملکرد تأسیسـات و دامنه بهبود عملکرد آنها داشـتند. عالوه براین، این 
تأسیسـات فاقـد چارچوب هـای اقتصـادی شـفاف بودنـد و بـه صـورت هدفمنـد اداره نمی شـدند. همچنیـن، 
یابـی  ظرفیت هـا در سـطح محلـی بـرای توسـعه و ارایـه پیشـنهادهایی بـرای مشـارکت بخـش خصوصـی و ارز
سـالیان  حاصـل  نهـادی1،  چارچـوب   و  آب  مقـررات  تنظیـم  بخـش  نداشـت.  وجـود  آنـان  درخواسـت های 
یـادی در ایـن زمینـه شـده بـود. در  متمـادی تصمیمـات روزمـره بودنـد، کـه ایـن مسـئله باعـث بی نظمی هـای ز
بخـش آب، مؤسسـات نظارتـی مختلفـی فعالیـت داشـتند کـه در بسـیاری از اوقـات وظایـف آنـان بـا یکدیگـر 
همپوشانی داشت و شفاف نبودند. شفافیت در طراحی و کاربرد قوانین نظارتی و همچنین ساز و کارهایی 
بـرای تصمیمـات نظارتـی وجـود نداشـت. در نتیجـه، تأسیسـات، اطالعـات شـفافی دربـاره عملکردهـای 
خـود ارایـه نمی کردنـد. بـه همیـن دلیـل، روش نظام منـدی بـرای جلوگیـری از سـوء اسـتفاده تأسیسـات آب و 
بهداشـت از مصـرف کننـدگان وجـود نداشـت. عـالوه برایـن، بـه دلیـل عـدم قطعیـت و ابهـام در نحـوه نظـارت، 
بخـش خصوصـی تمایـل چندانـی بـرای سـرمایه گذاری در ایـن زمینـه نداشـت. چارچـوب توسـعه آب نواحـی2 

کمک هـای فنـی را بـه دولـت  بـرای بهتـر کـردن چارچوب هـای نظارتـی ارایـه کـرد.

سیستم حسابرسی عملکرد عمومی
یـک  و اجـرای  بـرای طراحـی  را  نواحـی، منابـع مالـی الزم  ژه توسـعه آب  پـرو ارکان حسابرسـی عملکـرد 
کـه  ژه یـاد شـده برایـن فرضیـه اسـتوار بـود  کـرد. پـرو سیسـتم آزمایشـی حسابرسـی عملکـرد عمومـی فراهـم 
ارایـه خدمـات آب و بهداشـت ضعیـف در شـهر مانیـل، مادامـی کـه انگیزه هـای عرضـه کننـدگان خدمـات 
تغییر نکند، بهبود نخواهد یافت. براسـاس سیسـتم حسابرسـی عملکرد، ممیزان3 مسـتقل، عملکردهای 
یابـی و در اختیـار عمـوم قـرار دادنـد. ایـن گزارش هـا بـا چارچوبـی قابـل درک در اختیـار  سیسـتم را پایـش، ارز
کـه  کـرد  کنگـره قـرار داده شـد. ایـن حسابرسـی اطالعـات موثـق و بهنگامـی ارایـه  مـردم، رسـانه ها و رهبـران 
مصـرف کننـدگان، رهبـران جامعـه مدنـی و رسـانه ها را قـادر می سـاخت منافـع خصوصی سـازی خدمـات 
گزارش مستقل،  آبرسانی و بهداشتی کالنشهر مانیل را نظارت کنند. عالوه براین، سازگاری، دقت و تهیه 
از نقـاط قـوت ایـن کار بـود کـه کمتـر مـورد اعتـراض قـرار داشـت. عـالوه برایـن، ایـن سیسـتم ضمانـت اجرایـی 
یـرا کاسـتی های خدمـات کیفـی آب بـه صـورت شـفافی مستندسـازی و منتشـر شـده بـود. کـرد، ز را بیشـتر 

1 . Water Sector’s Regulatory and Institutional Framework
2 . Water Districts Development Framework
3 . Auditors
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ذی نفعان حسابرسی عملکرد عمومی
نیازهـای  تأمیـن  بـه منظـور  مانیـل  بهداشـت  و  بـرای خدمـات آب  سیسـتم حسابرسـی عملکـرد 

شـد: طراحـی  یـر  ز گروه هـای 
z  مصـرف کننـدگان، رسـانه ها و رهبـران جامعـه مدنـی شـاخص های عملکـردی سـاده و قابـل

درکـی بـرای قضـاوت در خصـوص عرضـه خدمـات نیـاز داشـتند.
z  کیفیـت خدمـات نیـاز داشـتند تـا بتواننـد براسـاس ایـن معیارهـا قانون گـذاران بـه معیارهـای 

رنـد. انگیزه هـای الزم را بـرای عملکردهـای مناسـب از طریـق تنظیـم قوانیـن بـه وجـود آو
z  اسـتانداردهای بـا  آن  مطابقـت  و  آب  آلودگی هـای  کنتـرل  بـرای  یسـت  ز محیـط  مسـئولین 

نیـاز داشـتند. بـه اسـتانداردهای فاضـالب  یسـت  محیـط ز

عرضه اطالعات از سوی سیستم حسابرسی
هـدف اصلـی سیسـتم حسابرسـی، عرضـه اطالعـات مناسـب، دقیـق و بهنـگام در مـورد کیفیـت 
یـر  و هزینـه خدمـات آب و بهداشـت اعـالم شـد. گـزارش شـامل سـه بعـد خدمـات کیفیـت بـه شـرح ز

ره اسـت: بـران نهایـی در هـر دو کار بـرای 

کیفیت آب: ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و آلودگی میکروبی آب 
شیمیایی: مواد سمی، فلزات سنگین. –
رت. – کدو فیزیکی: ذرات جامد معلق، 
کلیفرم  مدفوعی2. – کلیفرم ها1،  کل  میکروبی: 

در  آب  بـودن  دسـترس  در  زمـان  کل  از  درصـدی  عنـوان  بـه  آب  بـه  دسترسـی  اعتمـاد:  قابلیـت 
دوره هـر  صورتحسـاب 

فشار: فشار جریان آب در شبکه
تهیـه  ناحیـه  هـر  در  کننـدگان  مصـرف  بـرای  ره  دو هـر  صورتحسـاب  در  حسابرسـی  گزارش هـای 
می شـود. معیارهای کیفیت خدمات، همه جنبه ها )کیفیت آب، قابلیت اعتماد و فشـار( را تحت 

1 . Total Coliform
2 . Fecal Coliform



244

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

پوشـش قـرار می دهـد، امـا گزارش هـای تخلیـه فاضـالب فقـط شـامل معیارهـای کیفیـت آب اسـت.
گیـری اسـت.  بـه دلیـل پرهزینـه بـودن انجـام آزمایشـات آب، سیسـتم حسابرسـی مبتنـی بـر نمونـه 
بـرای صورتحسـاب هـر  یـع  توز را دربـاره سیسـتم  کلیـدی خـود  فقـط معیارهـای  تأسیسـات  مسـئول 
ره اعـالم می کنـد )ایسـتگاه های پمپـاژ، میـزان آب، میـزان تولیـد فاضـالب از تأسیسـات تصفیـه(؛  دو
در  را  گزارش هایـی  و  می دهـد  انجـام  را  کار  ایـن  تصادفـی  صـورت  بـه  حسابرسـی،  مقاطعـه کار  امـا 
ارایـه می کنـد. هـم مسـئوالن تأسیسـات و هـم مقاطعـه کاران حسابرسـی،  مـورد نمونه هـای تصادفـی 
ره انتخـاب می کننـد تـا  گروه هایـی از خانوارهـا و مؤسسـات تجـاری را بـه صـورت تصادفـی در هـر دو
بـران نهایـی داشـته باشـند. بـه ایـن ترتیـب، نمونـه  کار بتواننـد مقایسـه ای از کیفیـت ارایـه خدمـات بـه 
گزارش هـای ارسـال شـده توسـط  بـر  کـه توسـط مقاطعـه کار حسابرسـی انجـام می شـود،  گیری  هایـی 
کیفیت )که به  گزارش های غلظت از پارامترهایی  مسـئوالن تأسیسـات پایش و نظارت می کند. ارایه 
صـورت تخمیـن آمـاری از کیفیـت ارایـه می شـود( بـرای هـر ناحیـه می توانـد مبیـن وضعیـت نامناسـب 
ره خـاص باشـد. آنچـه بـرای سیسـتم حائـز اهمیـت اسـت،  کیفیـت خدمـات بـرای آن ناحیـه طـی دو
کـه بـر مبنـای آن رتبه هـای مثبـت یـا منفـی براسـاس ایـن  رعایـت اسـتانداردهای مـورد پذیـرش اسـت 

گرفتـه می شـود. اسـتاندارد در نظـر 

نتایج و پیگیری1
که خصوصی سازی آغاز شد، پیشرفت هایی در  در مجموع، سیستم حسابرسی نشان داد از موقعی 
کردند  که از ده هزار خانوار انجام شد، 33 درصد آنان اعالم  یع آب رخ داده است. طی بررسی ای  توز
نیز اعالم  و 12 درصد  نکرده است  تغییر  کردند خدمات  بهتر شده است، 55 درصد اعالم  خدمات 
که در آنها خدمات بهتر شده بود، شامل شهرداری هایی  که خدمات بدتر شده است. مناطقی  کردند 
که برنامه بهسازی آبرسانی در آنجا انجام شده  که در آنها لوله کشی آب جدید تعبیه شد یا جاهایی  بود 
از  یرا 50 درصد  ز پیدا می کرد؛  بهبود  باید  نیز  کیفیت خدمات  بررسی نشان داد  این  براین،  بود. عالوه 
کیفیت آب در مجموع مثبت بودند  Barangays از ضعف خدمات شکایت داشتند. رتبه بندی های 

و کیفیت شبکه )ساعات ارایه خدمات( در 11 منطقه از 15 منطقه ، به بهبود ارایه خدمات نیاز داشتند.
در تابسـتان سـال 2001، گردهمایی ای متشـکل از نمایندگان عرضه کنندگان خدمات، گروه های 
ارایـه،  آن  در  نتایـج حسابرسـی ها  تـا  برگـزار شـد  دولـت  و  دولتـی  غیـر  کننـده، سـازمان های  مصـرف 
پیمایشـی،  بررسـی های  در  شـده  ری  گـردآو اطالعـات  شـود.  بحـث  اقدامـات  پیگیـری  دربـاره  و 
بـه  و عرضـه خدمـات  تغییـر سیاسـت ها  بـرای  نظارتـی  ادارات  و  دولـت  بـه  را  سـیگنال های مهمـی 

1 . Follow - Up
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شـده  ری  گـردآو اطالعـات  کردنـد  کیـد  تأ خدمـات  کننـدگان  ارایـه  کـرد.  ارسـال  کننـدگان  مصـرف 
کـرده اسـت بهتـر بتواننـد منابـع محـدود خـود را بـرای  کمـک  بررسـی های پیمایشـی بـه آنـان  حاصـل از

یت بنـدی نماینـد. کننـدگان، اولو حـل و فصـل مشـکالت اعـالم شـده توسـط مصـرف 
ری شـده حاصـل از بررسـی های پیمایشـی بـه  گـردآو گـر اطالعـات  کردنـد ا کیـد  آنـان همچنیـن تأ
صـورت شـفاف و قابـل درک بـه مصـرف کننـدگان ارایـه شـود، خطـر سـوء تفسـیر یـا ایجـاد انتظـارات غیـر 
بـرد ابزارهـا و زبـان مناسـب بـرای انتقـال  کار کـم می شـود. بـه ایـن ترتیـب، اهمیـت  واقـع بنیانـه بسـیار 
یافته هـا مشـخص می شـود. برنامه هـا، بـرای نشـان دادن نتایـج عملکـرد در شـهرداری ها و همچنیـن 

در پایگاه هـای اطالعاتـی آنـان و دفاتـر مسـئولین ارائـه خدمـات آب ارایـه شـد.

   Kecamatan ِککاماتان پروژه توسعه 
کـه در جوامـع  توانمندسـازی جامعـه اسـت  بـرای  ژه ای  پـرو  1)KDP( Kecamatan توسـعه  ژه  پـرو
یـاد  ژه  کاهـش فقـر و بهبـود حکمرانـی محلـی طراحـی شـده اسـت )4(. پـرو بـرای  روسـتایی اندونزی 
شـده در اگوسـت سـال 1998 بـه عنـوان یـک برنامـه سـه سـاله از طریـق وامـی IBRD بـه مبلـغ 228 
میلیـون دالر آغـاز شـد. برنامـه، فقیرتریـن اقشـار را در منطقـه Kecamatan   اندونـزی هدف گـذاری و از 
ژه، فـاز  کـرد )5(. در نتیجـه اجـرای موفقیت آمیـز ایـن پـرو ژه هـای توسـعه روسـتایی حمایـت مالـی  پرو
ژه توسـعه KDP( Kecamatan-2( آغـاز و پایـان آن  ژه بـرای چهـار سـال بـا عنـوان دومیـن پـرو دوم پـرو
یافـت کـرد. ژه بـرای دومیـن فـاز اجرایـی، 325 میلیـون دالر از بانـک در اوایـل سـال 2002 اعـالم شـد. پـرو

یـت  تقو طریـق  از  محلـی  حکمرانـی  مشـارکتی  و  دمکراتیـک  روش هـای  توسـعه   KDP هـدف 
اعـالم  توسـعه  ژه هـای  پرو در  جوامـع  مشـارکت  توسـعه  و  دهکده هـا  و   Kecamatan ظرفیت هـای 
بـه منظـور اجـرای  Kecamatans و دهکده هـا  بـرای  کمک هـای بالعوضـی را  یـاد شـده  برنامـه  شـد. 
کوچـک مقیـاس و فعالیت هـای اقتصـادی ارایـه می دهـد. همـه فعالیت هـای  یربنایـی  ژه هـای ز پرو
کـه  ژه هایـی  KDP معطـوف بـه توانمندسـازی روسـتاییان و افزایـش دایـره انتخـاب آنـان بـرای انـواع پرو

کانـون توجـه ایـن برنامـه قـرار دارد. آنـان نیـاز دارنـد، معطـوف اسـت. اشـاعه و نشـر اطالعـات در 

نتایج اجرای پروژه
ژه )99ـKDP ،)1998 به 105 ناحیه در 20 استان کمک کرد و به حدود 6000  در سال اول اجرای پرو
ژه هـای جـاده، پـل، آبیـاری و تأسیسـات  آب سـالم و وام هـای اقتصـادی  ژه روسـتایی از جملـه پرو پـرو
ژه بـه  کـرد. تـا پایـان سـال دوم )2000 ـ1999(، پـرو کمک هـای مالـی ارایـه  کارهـای خـرد  کسـب و  بـرای 

1 . Kecamatan Development Program
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کمـک بـوده اسـت. تـا سـال 2001، از مجمـوع 67500  Kecamatan 727  و 11325 روسـتا در حـال 
کردنـد. در مجمـوع حـدود 10  ژه KDP شـرکت  روسـتا در اندونـزی، بیـش از 12000 روسـتای فقیـر در پـرو

میلیـون نفـر از جمعیت اندونـزی از برنامـه متنفـع شـدند.
بناهـای  یـر  ز سـاخت  جهـت  مالـی  منابـع  درصـد   72 حـدود  ژه،  پـرو اجـرای  اول  سـال  دو  طـی 
یـر بنایـی اقتصـادی(، پل هـا )10 درصـد(،  ژه هـای ز اقتصـادی، ماننـد جاده هـا )62 درصـد از همـه پرو
آبیاری )8 درصد( و آب سـالم و بهداشـتی )7 درصد( مورد اسـتفاده قرار گرفت و حدود 2/5 درصد 
اقتصـادی  هزینه هـای  گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  اقتصـادی  فعالیت هـای  بـرای  نیـز  اعتبـارات  از 
کمتـر از  کـه از طریـق روش هـای مشـارکتی KDP سـاخته شـد، حـدود 30 درصـد  یـر سـاخت هایی  ز

ژه در همـان مـکان بـوده اسـت. هزینه هـای روش هـای قبلـی اجـرای پـرو
 Kecamatans منافـع حاصـل از مبـارزه بـا فقـر بسـیار قابـل مالحظـه بـوده اسـت. نمونـه ای  از بررسـی
ژه را فقـرا تشـکیل  کننـدگان در جلسـات پـرو کـه در سـال اول حـدود 60 درصـد از شـرکت  نشـان داد 
کـه از ایـن تعـداد حـدود 40 درصـد از آنـان، زنـان بودنـد. تقریبـًا 5 میلیـون نفـر در سـال اول  می داده انـد 
بازگشـت  نـرخ  متوسـط  کـه  داد  نشـان  مسـتقل  بررسـی های  کردنـد.  یافـت  در دسـتمزد  ژه  پـرو اجـرای 
کـه  یـر سـاختی روسـتایی توسـط ایـن برنامـه حـدود 30 تـا 40 درصـد بـوده اسـت  ژه هـای ز سـرمایه پرو
کار در سـال اول ایجـاد  ز1  ـ رو ژه یـاد شـده 4 میلیـون نفـر  تقریبـًا همـه آنهـا عایـد روسـتائیان شـد. پـرو
رزی پرداخـت می کـرد،  کشـاو کمتـر از حداقـل دسـتمزد  ژه دسـتمزدهایی  کـرد. بـا توجـه بـه اینکـه پـرو

در نتیجـه تقریبـًا همـه ایـن دسـتمزدها بـه افـراد فقیـر و آسـیب پذیر پرداخـت شـد.

· فعالیت های برنامه:
کـه چگونـه ایـن فعالیت هـا جوامـع محلـی را توانمنـد،  تحلیـل فعالیت هـای KDP نشـان می دهـد 
یق کـرد و سـرانجام بـه آنـان  گیـری را تشـو یی محلـی و فرا و دایـره انتخـاب آنـان را بیشـتر کـرد و پاسـخگو

رنـد. کمـک کـرد تـا راهبردهـای خوبـی را بـرای اشـاعه و نشـر اطالعـات بـه اجـرا در آو

· نهادینه کردن 
ژه بـر عهـده سـازمان امـور مسـکن2 اسـت. برنامـه بـه جـای اینکـه بـه منظـور اجـرای  مسـئولیت  پـرو
توسـط  شـود،  انجـام  متعـدد  نهادهـای  توسـط  تمرکززدایـی  بـرای  دولت اندونـزی  نظام منـد  تعهـدات 
ارتباطـات  برقـراری  ژه  پـرو نهـادی  تمهیـدات  مهمتریـن  می شـود.  اجـرا  منتخـب  محلـی  دولت هـای 

1 . Person-day
2 . Department of Home Affairs
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شـورای  یـک   ،Kecamatan هـر  در  گذشـته  از  روستاهاسـت.  و   Kecamatan سـطوح  بیـن  گسـترده 
کـه رؤسـا و رهبـران شـورای دهکده هـا )LKMD( را از هـر  رهبـری دهکـده )UDKP( وجـود داشـت 
ژه، هـر دهکـده سـه  پـرو براسـاس مصوبـات  ر هـم جمـع می کـرد.  بـه دو  Kecamatan دهکـده در هـر 
کار روشـی بـرای افزایـش شـفافیت و  کـه دو نفـر از آنـان زن بودنـد را بـه شـورا می فرسـتاد. ایـن  نماینـده 

بـوده اسـت. برقـراری عدالـت جنسـیتی  مسـئولیت پذیری در شـورا )UDKP( و همچنیـن 
ژه در هـر دهکـده از دو تسـهیل گر  یـت و توانمندسـازی ظرفیـت جوامـع محلـی، پـرو بـه منظـور تقو
گرفـت و  کـرده بودنـد، کمـک  کـه توسـط روسـتائیان انتخـاب شـده بودنـد و آموزش هـای الزم را کسـب 
ژه  آنـان را بـرای هفـت مـاه از سـال اسـتخدام کـرد. وظیفـه ایـن تسـهیلگران اشـاعه و نشـر اطالعـات پـرو
گروه هـای حاشـیه ای( در برخـی از مناطـق بـود. عـالوه برایـن، آنـان جلسـات  یـژه  بـرای روسـتائیان )بو
ژه از تسـهیل گران  کردند. عالوه براین، پرو ژه نظارت  UDKP و روسـتاها را سـازماندهی، و بر اجرای پرو

ژه، ایجـاد و نظـارت  در هـر Kecamatan بـرای رسـیدن بـه اهـداف مختلـف ماننـد کمـک بـه طراحـی پـرو
بـه حسـاب های بانکـی و هماهنگـی اسـتفاده می کننـد. تسـهیل گران بـه جوامـع محلـی بـرای برقـراری 

یـژه نهادهـای دولتـی کمـک می کننـد. ارتبـاط بـا سـایر سـازمان ها، بو

· شناسایی و طراحی پروژه:
ژه را انتخـاب می کنـد. پـس  کثـر دو پـرو ژه، هـر دهکـده حدا یـزی و شناسـایی پـرو در فراینـد برنامه ر
بـرای بحـث  از بررسـی و بازنگـری  امـکان سـنجی و فنـی توسـط متخصصـان محلـی، پیشـنهادات 
کـه  ژه یـاد شـده بسـیار بـاز )البتـه اسـتثناهایی وجـود دارد  کـره بـه UDKP ارسـال می شـود. پـرو و مذا
کـرد(  عمـل می کنـد،  یسـت اشـاره  ژه هـای مخـرب محیـط ز می تـوان بـه سـاختمان های مذهبـی و پرو
ژه بـه نـدرت تحـت تأثیـر معیارهـای طراحـی  یت هـای پـرو بـه همیـن دلیـل، تصمیم گیـری در مـورد اولو
ژه هـا براسـاس سـه معیـار اثـرات کلـی، اثـرات فقـر و امکان پذیـری مالـی  ژه قـرار می گیرنـد. ظاهـرًا پرو پـرو
تـا حـدودی مبهـم هسـتند،  ایـن معیارهـا  ایـن وجـود، در عمـل،  بـا  یت بنـدی می شـوند.  اولو فنـی  و 

یـب می کنـد. یت بنـدی و تصو ژه هـا را براسـاس معیارهـای خـود، اولو بنابرایـن، UDKP پرو

· انعقاد قرارداد، اجرا و عملیات
قراردادهـای  دارد،  امـکان  کـه  جایـی  تـا  دهکـده ای  هـر  محلـی،  یی  پاسـخگو بـه  یق  تشـو بـرای 
بـه  را  آن  و  یافـت،  در ژه   پـرو از  را  پـول  دهکده هـا  ایـن  می کنـد.  منعقـد  خـود  را،  مقاطعـه کاری 
بـر عهـده  ژه  صـورت نقـدی در اختیـار پیمانـکاران قـرار می دهنـد. سـرانجام، مسـئولیت اجـرای پـرو
کمتـری(  ژه در Kecamatan و Kebupaten )بـه میـزان  کـه از سـوی تسـهیل گران پـرو دهکده هاسـت 
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ژه  پـرو اجـرای  بـر  نیـز   )LKMD( دهکـده  شـورای  مـوازی،  صـورت  بـه  می شـوند.  نظـارت  و  حمایـت 
نگهـداری  و  عملیـات  اعتبـار  تأمیـن  و  یـزی  برنامه ر مسـئول  دهکـده،  همچنیـن  می کنـد.  نظـارت 
بـا  کار  ایـن  لـذا ممکـن اسـت  ژه بسـتگی دارد،   پـرو نـوع  بـه  ایـن مسـئله  کـه  نیـز می باشـد  تأسیسـات 

شـود. انجـام  محلـی  دولـت  هماهنگـی 
KDP اشاعه و انتشار اطالعات ·

· اشاعه اطالعات
منظـور  ایـن  بـرای  می شـود.  انجـام  روش  چندیـن  بـه   KDP دربـاره  اطالعـات  انتشـار  و  اشـاعه 
کارگاه های آموزشـی در سـطح اسـتانی، ناحیه و سـطوح Kecamatan برای اشـاعه اطالعات، ارتقای 
کارگاهـای آموزشـی،  گاهی هـا و ایجـاد دلبسـتگی و تعلـق خاطـر در برنامـه برگـزار می شـود. در ایـن  آ
نمایندگانی از رهبران جوامع، مقامات رسمی دولت محلی، رسانه های همگانی محلی، دانشگاه ها 
و سـازمان های غیـر دولتـی شـرکت می کننـد. در سـطح دهکده هـا، تسـهیل گران بـه صـورت شـفاهی 
کتاب هـای  کـرات غیررسـمی و همچنیـن جـزوات، پوسـترها،  گفتگوهـا و مذا و از طریـق جلسـات و 
راهنمـا و تابلوهـای اعالنـات، اطالعـات را بـه اشـتراک می گذارنـد. در تابلوهـای اعالنـات، اطالعـات 
کـه تأمیـن  ژه هایـی  کلیـدی در مـورد انـواع پرو در خصـوص اصـول و مبانـی KDP بـه همـراه داده هـای 
ژه ارایـه می شـود. بـه طـور متوسـط،  مالـی شـده اند، هزینه هـا، میـزان پیشـرفت و پیش بینـی اتمـام پـرو
از  برخـی  در  و  بـزرگ شـرکت می کننـد  در جلسـات دهکده هـای  روسـتائیان  از  نفـر   100 تـا   50 حـدود 

کننـدگان ممکـن اسـت بـه چنـد صـد نفـر برسـد. روسـتاها تعـداد شـرکت 
ژه  ایـن روش هـای اشـاعه اطالعـات بـا تالش هـای بیشـتر و بـا اشـتراک گذاری اطالعـات در مـورد پـرو
کـه Gondang Kecamatan در شـرق جـاوه اسـت،   ،Pugeran تکمیـل می شـود. در دهکـده KDP

کمـی از روسـتائیان در حـال خوانـدن اطالعـات بـر روی تابلـو  کـه تعـداد  تسـهیل گران متوجـه شـدند 
یـژه پیـش از یـا پـس از  کـه اشـاعه اطالعـات بـه صـورت شـفاهی، بو یافتنـد  اعالنـات هسـتند. آنـان در
مراسـم نمـاز جماعـت مسـلمانان و همچنیـن بـرای ارتقـای مهارت هـای گروه هـای آموزشـی زنـان بسـیار 
KDP بسـیار عالقمنـد  ژه  بـه پـرو papua، روحانـی بخـش  Kecamatan در   Edera مؤثرتـر اسـت. در 
کـرد.  ژه هـای آن اطالع رسـانی  شـد و بـه همیـن دلیـل در مراسـم مذهبـی هفتگـی در مـورد برنامـه و پرو
یـرا  ژه هـا را در تابلـو اعالنـات در حیـات کلیسـاها نصـب کـرد، ز عـالوه برایـن، او اطالعـات در مـورد پرو
تابلوهـای نصـب شـده در سـایر مکان هـای عمومـی اغلـب توسـط خرابـکاران تخریـب می شـود. در 
ره زمانـی بـه مـدت چنـد  Sampang در شـرق جـاوه، تعطیـالت مذهبـی می توانـد در یـک دو ناحیـه 
مـاه طـول می کشـد و بـه همیـن دلیـل اعضـای جوامـع محلـی ممکـن اسـت در تـاالر اجتماعـات شـهر 
کـه در  ره تعطیـالت حضـور پیـدا نکننـد. بـه همیـن دلیـل، تسـهیل گران در همـه مراسـم هایی  طـی دو
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ژه KDP را در آنجـا در  دهکده هـای مختلـف برگـزار می شـوند،  حضـور پیـدا می کننـد و اطالعـات پـرو
اختیـار افـراد قـرار می دهنـد.

اشاعه اطالعات برای پایش و ارزیابی
در  دولـت  نماینـده  در سـطح دهکـده،  ایجـاد شـد.  منظـور  ایـن  بـرای  پایـش  کار  و  چندیـن سـاز 
کار انگیزه هـای الزم در سـطح  ایـن  پایـش می کننـد.  را  ژه هـا  روسـتا )LKMD و رهبـران دهکـده( پرو
در سـال های  تـا  باعـث می شـود  ژه  پـرو یـرا شکسـت  ز رد،  مـی آو بوجـود  را  نظارتـی  بـرای خـود  جامعـه 
ژه در نظـر گرفتـه نشـود. ایـن قاعـده بـه صـورت گسـترده ای عمومیـت پیـدا  آینـده، منابـع مالـی بـرای پـرو
رده اسـت.  یـادی را در رهبـران محلـی بوجـود آو کـرده اسـت و مسـئولیت پذیری و انگیزه هـای بسـیار ز
فهرسـت سـاالنه مشـارکت Kecamatans بـا ارسـال آنهـا بـه پایـگاه اطالعاتـی بـاز می شـود و در آنجـا از 
یـه، نظـارت  سـوی تعـدادی از سـازمان های غیـر دولتـی، و افـراد دانشـگاهی بـه عنـوان پایشـگران ثانو
ژه  زنامه نـگاران قراردادهایـی امضـاء می شـود تـا مطالبـی را دربـاره پـرو می شـود. در سـطح ملـی نیـز بـا رو
یسـند. عـالوه بـر ایـن، بـه آنـان آموزش هایـی داده می شـود و هزینه هـای بازدیـد از محل هـای اجـرای  بنو
ژه نیـز قراردادهایـی  ژه KDP بـه آنـان پرداخـت می شـود. همچنیـن، بـرای شـاخص های عملکـرد پـرو پـرو
گزارش هـای مسـتقلی در خصـوص  تـا  زنامه نـگاران حرفـه ای مقیـم در منطقـه منعقـد می شـود  رو بـا 

کننـد. ژه KDP در منطقـه تهیـه  بازدیـد از پـرو

درس های آموخته شده حاصل از راهبردهای اشاعه اطالعات
Kecamatan، 56 درصـد )از  براسـاس بررسـی پیمایشـی اگوسـت سـال 2000، از 444 تسـهیل گر 
Kecamatan 250( آنـان اعـالم کردنـد کـه ارایـه اطالعـات بـر روی تابلوهـای اعالنـات عملکـرد بهتـری 
داشـته اسـت. شـماری از آنـان نیـز اعـالم کردنـد ارایـه اطالعـات بـر روی تابلوهـای اعالنـات بـه صـورت 
بـه هنـگام ارایـه نمـی شـود و ایـن شـیوه چنـدان بـرای مـردم جـذاب نبـوده اسـت. همچنیـن بـه دلیـل 
بی سـوادی روسـتائیان، بسـیاری از مطالـب آن توسـط جوامـع محلـی خوانـده نمی شـد. در دومیـن و 
سـومین سـال اجرای برنامه،  تالش هایی برای بهبود اطالع رسـانی، آموزش و ارتباط با جوامع از طریق 
ژه  یـژه اعضـای جامعـه در مناطـق اجـرای پـرو بـران بو کار اشـاعه اطالعـات بـه شـیوه ای مناسـب بـرای 
ژه هـا توسـط رسـانه ها  یابـی عملکـرد پرو KDP براسـاس ارز ژه  KDP انجـام شـد. در حـال حاضـر پـرو

یـادی در اشـاعه  کـه ایـن موضـوع نقـش بسـیار ز و انتقـال آنهـا بـه دهکده هـا در حـال انجـام می باشـد 
کـرد. عـالوه  اطالعـات و برنامه هـا و فعالیت هـای دومیـن برنامـه توسـعه Kecamatan ایفـاء خواهـد 
ژه KDP شـامل برنامـه اقدامـی بـرای ادغـام مالحظـات جنسـیتی در برنامه هـا هسـتند  برایـن، دومیـن پـرو
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کـه ایـن مسـئله شناسـایی روش هـای مختلـف اشـاعه اطالعـات بـرای زنـان را مطـرح کـرده اسـت.
کارهـای  و  فعالیت هـا  بیشـتر  انتشـار اطالعـات،  و  اشـاعه  بیشـتر  بهبـود  بـرای  برنامـه  فـاز دوم  در 
تسهیلگران KDP بر یافتن و اشاعه اطالعات در خصوص برنامه های موجود دولت،  استانداردهای 
ژه هـا، حـل مشـکالت فنـی، و حمایـت و پشـتیبانی بـرای اجـرای قراردادهـا معطـوف خواهـد بـود.  پرو
 Kecamatan گزارش هـای ناحیـه ثبـت خواهـد شـد. همچنیـن ژه در بودجه هـا و  اطالعـات مالـی پـرو
یایـی را بـرای مجلـس منطقـه آمـاده خواهـد کـرد کـه در آن بـه صـورت خالصـه  یی گو سیسـتم پاسـخگو
ژه هـای KDP ارایـه خواهنـد شـد. پایـش مسـتقل در سـطح اسـتان ها  کاسـتی های پرو ژه و  اجـرای پـرو
برنامـه  یافـت.  خواهـد  توسـعه  و  ادامـه،  همگانـی  رسـانه های  و  دولتـی،  غیـر  سـازمان های  توسـط 
همچنـان بـر حمایـت خـود از شـفافیت، حمایـت و اشـاعه اطالعـات برنامـه از طریـق رسـانه ها ادامـه 
همـه  و  داد  خواهـد  ارایـه  خالصـه  صـورت  بـه  را  سـاالنه  اجرایـی  فعالیت هـای  گـزارش  داد.  خواهـد 
را  اطالعـات  اشـاعه  بـرای  جوامـع  بـه  کمـک  و  رسـمی  شفاف سـازی  سیاسـت های  حسابرسـی ها، 

کـرد. منتشـر خواهـد 

اشاعه اطالعات بخش خصوص: شرکت Nike در ویتنام
یسـت  کمپین هـای بین المللـی اطالعـات بیشـتر در رابطـه بـا نیـروی کار صنعـت و فعالیت هـای ز
محلـی  جوامـع  بـه  بین المللـی  شـرکت های  کـردن  پاسـخگو  بـرای  قدرتمنـدی  ابزارهـای  محیطـی، 
خوبـی  مثـال  یتنـام  و کشـور  در  آن  مقاطعـه کاران  از  یکـی  و  نایـک  شـرکت  مثـال  می شـوند.  قلمـداد 
کار و  کـه از آن بـه عنـوان ابـزاری بـرای بهبـود شـرایط نیـروی  کمپیـن بین المللـی اطالعاتـی اسـت  از 

اسـتفاده شـد )6(. یسـت محیطـی  ز فعالیت هـای 

Tae Kwang Vina کارخانه+
کـه فـروش  رزشـی بـود  کفـش و لباس هـای و کننـده  در سـال 1998، شـرکت نایـک بزرگتریـن تولیـد 
سـاالنه آن بـه حـدود 9/6 میلیـارد دالر می رسـید. ایـن شـرکت در تولیـد بـرون سـپاری1 در جهـان پیشـرو 
بـود. در حقیقـت، شـرکت نایـک مالـک هیچکـدام از کارخانه هایـی کـه کفـش تولیـد می کردنـد، نبـود. 
کـه 35000 کارگـر  کـره ای و تایوانـی بـود  یتنـام، کارخانه هـای نایـک متعلـق بـه مقاطعـه کاران  در کشـور و
نایـک در  از مقاطعـه کاران شـرکت  یکـی   Tae Kwang Vina اسـتخدام خـود داشتند.شـرکت  را در 
اسـتان Dong nai بـود. کارخانه هـایTae Kwang  در 2 شـهرک صنعتـی در Bien hoa  حـدود 9200 

کـه بیشـتر آنـان زنـان بودنـد در اسـتخدام داشـت. کارگـر 

1 . Outsourcing of Production
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ز در هفتـه بـا حقوقـی معـادل 40 دالر در مـاه کار می کردنـد.  ز و شـش رو ایـن کارگـران 11 سـاعت در رو
کـرده بودنـد و  کـه اخیـرًا بـه اسـتان مهاجـرت  کارخانـه، مهاجرانـی را شـامل می شـد،  کارگـران  بیشـتر 
کـرده بودنـد. در طـول  رزی خـود را تـرک  کارخانـه، زمین هـای کشـاو بسـیاری از آنهـا بـرای اسـتخدام در 
یاد در سـالنی به اندازه زمین فوتبال در دمای 100 درجه فارنهایت  کارگران با مشـقت بسـیار ز تابسـتان، 
کـه  کارگـران بـه صـورت مسـتمر در معـرض تمـاس بـا حاّلل هـا و چسـب های سـمی  کار می کردنـد. 
بـرای سـاختن کفش هـای نایـک اسـتفاده می شـدند، قـرار داشـتند. تمـاس بـا ایـن مـواد باعـث می شـد 
کارگـران از ناراحتی هـای تنفسـی رنـج می بردنـد  کارگـران دچـار سـرگیجه و تهـوع شـوند. بسـیاری از  تـا 
یـاد رخ مـی داد. عـالوه برایـن، مدیـران همـواره بـه  کارخانـه ز ک  کار در قسـمت  های خطرنـا و حـوادث 
 Tae کارخانـه کارگـران سـوء اسـتفاده می کردنـد. بـه همیـن دلیـل  صـورت فیزیکـی و سـایر ترفندهـا از 
Kwang  بـه عنـوان مکانـی نامناسـب بـرای کارگـران شـناخته می شـد و بـه همیـن دلیـل بیشـتر کارگـران 

کننـد. ری  کارخانـه دو کارکـردن در ایـن  تـالش می کردنـد تـا از 
مقامـات رسـمی دولـت Dong nai متوجـه شـدند کـه کارخانـه هیچگونـه همـکاری در ایـن زمینـه 
نمی شـود.  توجهـی    Tae Kwang کارخانـه  سـوی  از  آنـان  درخواسـت های  بـه  و  نمی دهـد  انجـام 
یتنـام تمایـل  یـرا دولـت و Tae Kwang بسـیار سـخت بـود، ز کـردن شـرکت هایی ماننـد  ضابطه منـد 
تضـاد  در  نظارتـی  سـخت گیری های  حالیکـه  در  داشـت،  خارجـی  سـرمایه های  جـذب  بـه  یـادی  ز
کارخانـه Tae Kwang الزامـات و ضوابـط ملـی  یتنـام بـود. عـالوه برایـن،  بـا سیاسـت های دولـت و
کارخانـه  یسـت محیطـی را رعایـت نمی کـرد.  تصفیـه فاضـالب و همچنیـن سـایر قوانیـن و مقـررات ز
کلیـه السـتیک های مسـتعمل حاصـل از فراینـد تولیـد را بـرای تولیـد بخـار می سـوزاند. در نتیجـه ایـن 
کاهـش  کارخانـه بـرای  فراینـد، ابـری از دود سـیاه تولیـد می شـد. علیرغـم درخواسـت های دولـت از 
کارخانه هـای نایـک در  کارخانـه Tae Kwang السـتیک های مسـتعمل بیشـتری را از سـایر  آلودگـی،  
کمونیسـت در اسـتان را اسـتخدام  ییـس حـزب  کارخانـه پسـر ر یتنـام خریـداری می کـرد. همچنیـن،  و

کـرد تـا ارتباطـات و زد و بندهایـی را بـرای حـل مشـکالت بـا دولـت انجـام دهـد.

مشکالت آغاز تغییرات در سطح محلی
کارخانه در وسـط یک منطقه صنعتی قرار داشـت و هیچکس به صورت رسـمی  با توجه به اینکه 
در نزدیـک آن زندگـی نمی کـرد، در نتیجـه، هیچگونـه شـکایتی از سـوی جوامـع محلـی در خصـوص 
 Tae کارخانـه  فعالیت هـای  تأثیـر  تحـت  کـه  کسـانی  بیشـتر  بنابرایـن،  نشـد.  مطـرح  مشـکالت  ایـن 
Kwang  قـرار داشـتند، کارگـران بودنـد، امـا آنـان قـدرت چندانـی بـرای چانه زنـی بـا شـرکت نداشـتند. 

مدیریـت  توسـط  کارگـران  نماینـدگان  همـه  و  داشـت  قـرار  شـرکت  کنتـرل  تحـت  کارخانـه  اتحادیـه 
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کمـی داشـتند و همگرایـی چندانـی در بیـن  کارخانـه انتخـاب می شـدند. جوامـع پیرامـون ظرفیـت 
یگـران خارجـی بسـیار محـدود بـود. از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه  آنهـا وجـود نداشـت و ارتبـاط آنهـا بـا باز
 
ً
کـرده بودنـد و معمـوال کـه اخیـرًا بـه ایـن اسـتان مهاجـرت  کارگـران، مهاجرانـی بودنـد  اینکـه بسـیاری از 
کارخانـه ارتبـاط  کنین نواحـی پیرامـون  کمتـر از دو سـال از مهاجـرت  آنهـا می گذشـت، در نتیجـه سـا

کـرده بودنـد. کارگـران Tae Kwang  برقـرار  کمـی بـا  بسـیار 

فشار و اشاعه اطالعات بیرونی
ایـن وضعیـت، تالش هـای مقامـات رسـمی دولـت محلـی و اعضـای جامعـه مدنـی  نتیجـه  در 
نایـک تحـت  امـا شـرکت  کنـد.  ایجـاد    Tae Kwang تغییـری در فعالیت هـای شـرکت  نتوانسـتند 
پـا موفـق  گرفـت. شـبکه هایی از سـازمان های غیـر دولتـی در ایـاالت متحـده و ارو فشـار خارجـی قـرار 
کننـد تـا نسـبت بـه بهبـود و بهسـازی  شـدند تـا بـه شـرکت نایـک و شـرکت Tae Kwang فشـار وارد 
فعالیت هـای تولیـدی خـود اقـدام نمایـد. برخـی از ایـن تالش هـا از طریـق رسـانه های گروهـی بـه منظـور 
کارخانه هـای نایـک انجـام می شـد. از دیگـر تالش هـا بـرای فشـار بـه  آمـوزش عمومـی در مـورد شـرایط 
کاالهـای شـرکت یـاد شـده  کارخانه هـای یـاد شـده درخواسـت از مـردم بـرای بایکـوت و عـدم خریـد 
کـره بـا دولـت بـود تـا شـرکت های نایـک را مجبـور  بـود و آخریـن روش فشـار بـه کارخانه هـا، رایزنـی و مذا
کننـد تـا روش هـای تولیـد خـود را تغییـر دهنـد. همچنیـن سـازمان های غیـر دولتـی در ظرفیت سـازی 

کردنـد. کمک هـای شـایانی ارایـه  کارخانـه و اعضـای جامعـه مدنـی  کارگـران  و برقـراری پیونـد بیـن 
کـه در خصـوص شـرایط کار در کارخانه هـای نایـک معتـرض  یـج مبارزه هـای فعـاالن مدنـی  بـه تدر
گروه هـای مدنـی بیـش  کتبـر سـال 1997،  گرفـت. در ا بودنـد، مـورد توجـه رسـانه های بین المللـی قـرار 
کمپین هـای اطالعاتـی در مـورد فعالیت هـای تولیـدی شـرکت نایـک  کشـور جهـان تظاهـرات و  از 10 
پـا و آمریـکا  یـل سـال بعـد، دامنـه ایـن اعتراضـات بـه شـهرهای بیشـتری در ارو ر ترتیـب دادنـد. در آو
در   CBS یزیونـی  تلو گـزارش  و  اعتراضـات، اطالعـات  و  کمیین هـا  ایـن  اصلـی  کشـیده شـد. عامـل 
یتنـام بـود. پـس از آن، بررسـی هایی از  کارخانجـات و کار در  کتبـر سـال 1996 در خصـوص شـرایط  ا
یـورک تایمـز در  زنامـه نیو گـزارش رو یتنـام1 انجـام شـد و بـه دنبـال آن نیـز  کار و سـوی دیده بـان شـرایط 
گزارش، توسـط Dora O’Rouker برای  سـال 1997 در این اعتراضات نقش به سـزایی داشـتند. این 
 Young و Ernst گـزارش حسابرسـی سـازمان توسـعه صنعتـی سـازمان ملـل متحـد و براسـاس انتشـار 

کارخانـه Tae Kwang تهیـه شـد. از 
Tae Kwang وارد  کارخانجـات نایـک و  بـه  یـادی  کـه فشـار بسـیار ز یگـران  یکـی از مهمتریـن باز

1 . Vietnamese Labor Watch
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دهنـد،   انجـام  محیطـی   یسـت  ز فعالیت هـای  و  کار  شـرایط  بهبـود  بـرای  اقداماتـی  و  تدابیـر  تـا  کـرد 
کـه توسـط Thuyen Neuyen هدایـت می شـد و مقـّر آن در  یتنـام بـود  کاری و دیده بـان پایـش شـرایط 
 Tae Kwang و سـازمان مذکور در سـال 1996، پایش کارخانه Neuyen واشـینگتن قرار داشـت. آقای
یـان تولیـد کفـش، نماینـدگان رسـمی اتحادیـه کارگـری  را آغـاز کردنـد. بـرای ایـن منظـور بـا کارگـران، مجر
کارشناسـان حقوقـی و سـرمایه گذاران خارجـی مالقات هایـی را انجـام دادنـد. سـپس، اطالعـات  و 
یسـتی و کارگـری، فعـاالن و رسـانه های  ری شـده بـا اطالعـات سـازمان های غیردولتـی محیـط ز گـردآو
گروهـی بـه اشـتراک گذاشـته شـد و سـرانجام همـه ایـن اطالعـات در پایـگاه اطالعاتـی دیده بـان شـرایط 

یتنـام منتشـر شـد )7(. کار و
 Tae کارخانـه  کارگـران  کارت هـای تلفنـی در بیـن  یتنـام،  کار و Neuyen و دیده بـان شـرایط  آقـای 
کارگـران و  کردنـد، بنابرایـن  کارخانـه تمـاس برقـرار  کردنـد و بـا جامعـه مدنـی پیرامـون  یـع  Kwang توز

جامعـه مدنـی توانسـتند بـا او در واشـینگتن تمـاس بگیرنـد و دربـاره مشـکالت کارخانـه گـزارش دهنـد. 
یتنـام  توانسـت  کـه بـر اسـاس چنیـن اطالعاتـی، گزارش هایـی تهیـه شـد، دیده بـان شـرایط کار و زمانـی 
کارخانـه جلـب نمایـد. در برخـی  آنهـا را در اختیـار رسـانه ها قـرار دهـد، و توجـه آنـان را بـه مشـکالت 
که به صورت فیزیکی مورد سـوء اسـتفاده قرار می گرفت، با Neuyen از طریق تلفن  کارگری  موارد، هر 
 Tae کارخانـه یتنـام وارد عمـل می شـد و برعلیـه مدیـر  کار و تمـاس می گرفـت، سـپس دیده بـان شـرایط 
 Tae کارگـران زهـا، فیلـم آزار و اذیـت سـوء اسـتفاده از  Kwang اقامـه دعـوی می کردنـد. در یکـی از رو

یـع کارت هـای تلفـن  یـع شـد.  توز یزیون هـای کابلـی توز یدئـو ضبـط شـد و در بیـن تلو Kwang در نـوار و

نشـان داد کـه ایـن شـیوه روش مؤثـری بـرای دسترسـی بـه اطالعـات غیـر رسـمی از کارخانـه بـرای فعـاالن 
کارگـری و رسانه هاسـت کـه از طریـق آن بـه سـرعت می  تـوان بـر شـبکه های بین المللـی تأثیـر گذاشـت.

نتایج اشاعه اطالعات خارجی و فشارها
کارخانـه یـاد شـده بـه صـورت  کارخانـه Tae Kwang باعـث شـده اسـت تـا  ایـن فشـارهای خارجـی بـه 
یسـت و بازرسـان کارگـری و همچنیـن گروه هـای ثالـث از نظـر بهداشـت و  منظـم از سـوی بازرسـان محیـط ز
ایمنـی مـورد بازرسـی قـرار گیـرد. اولیـن هـدف ایـن بازرسـی ها تمـاس کارگـران بـا حاّلل هـای سـمی و چسـب 
کـرده  کـه اسـتفاده از حاّلل هـای آبـی و چسـب ها را حـذف  کـرد  کارخانـه اعـالم  بـود. در می سـال 1998،  
اسـت، و اسـتانداردهای محیـط کارخانه هـای خـود را بـه ماننـد اسـتانداردهای محیـط کار ایـاالت متحـده 
کار کارخانه  کار در محیط  تبدیل کرده اسـت. در دسـامبر همان سـال وضعیت بهداشـتی و شـرایط ایمنی 
بسـیار بهتـر شـد. در حـال حاضـر، فشـارهای اعمـال شـده از سـوی سـازمان های غیـر دولتـی و رسـانه ها، 
کاهـش یابـد   Tae Kwang کارخانـه کار در  باعـث شـده اسـت تـا آلودگـی  هـوا و خطـرات ایمنـی در محـل 
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کـه ایـن موضـوع از قـدرت رسـانه ها و جامعـه مدنـی در ایـن خصـوص حکایـت دارد.
همچنیـن فعـاالن مدنـی بـرای اشـاعه اطالعـات در مـورد فعالیت هـا و مـکان کارخانه هـا بـه شـرکت 
پاییـز  اوایـل  در  نمی کـرد.  منتشـر  قبـاًل  نایـک  کـه شـرکت  کردنـد، اطالعاتـی  وارد  یـادی  ز فشـار  نایـک 
سـال 1999، هـر شـرکت نایـک در واکنـش بـه ایـن فشـارها، انتشـار اطالعـات در مـورد فعالیت هـا و 
کارخانه هـای  گزارش هـای حسابرسـی در مـورد  کـرد. عـالوه برایـن، شـرکت  کارخانه هـای خـود را آغـاز 
خـود را بـه صـورت آنالیـن ارایـه کـرد. البتـه فعـاالن مدنـی از انتشـار ایـن گزارش هـای حسابرسـی، رضایت 
گزارشـات  خالصـه  حسابرسـی،  کامـل  گـزارش  ارایـه  جـای  بـه  نایـک  شـرکت  یـرا  ز نداشـتند،  خاطـر 
بـا ایـن وجـود، شـرکت نایـک در نتیجـه ایـن فشـارها مجبـور شـد تـا  کـرده بـود.  حسابرسـی را منتشـر 
یـت و  تقو از  نایـک، مثالـی  بـردارد. در حقیقـت، شـرکت  بـرای اشـاعه اطالعـات  بیشـتری  گام هـای 
یـرا فعـاالن مدنـی فشـار  توانمندسـازی بـرای اشـاعه اطالعـات و مسـئولیت پذیری را نشـان می دهـد. ز

کننـد. کردنـد تـا اسـتانداردها و فعالیت هـای آن را بهتـر  مضاعفـی را بـر شـرکت وارد 
یسـت را آغـاز  کار و محیـط ز شـرکت نایـک از اوایـل دهـه 1990، اقـدام بـرای بهبـود اسـتانداردهای 
یـره ذره بیـن قـرار  کـرد. پـس از ز کـرد و بـرای ایـن منظـور نیـز دسـتورالعمل هایی را در سـال 1992 تهیـه 
از  نایـک،  1990، شـرکت  دهـه  اواخـر  و  اواسـط  در  کارخانه هـا  و سـایر   Tae Kwang کارخانـه  گرفتـن 
برخـورد  ایمنـی، سـالمت،  کارخانـه )کـه هیئـت  تولیـد  کارکنـان  ادواری توسـط  بازرسـی های  طریـق 
یسـت یـا  SHAPE1 نیـز خوانـده می شـد(گام های اساسـی  مدیریـت، سـرمایه گذاری مردمـی و محیـط ز
کارخانه هـا برداشـت. پایـش و نظـارت شـامل بازدید هـا و بازرسـی های ادواری توسـط  را بـرای پایـش 
کارکنـان عملیاتـی کارگـری، بازرسـی ها و آزمایش هایـی بـود کـه توسـط متخصصـان ایمنـی و بهداشـت 
کـه قبـاًل در ایـن خصـوص بحـث شـد. همچنیـن، شـرکت  و حسابرسـی های مسـتقل انجـام می شـد 
گزارش هـای  و  اقـدام  برنامـه  گـزارش  ایـن  در  کـرد.  تهیـه   "101 "شـفافیت  عنـوان  بـا  را  گزارشـی  نایـک 
و  داخلـی  پایـش  و  نظـارت  نتایـج  بـه  پاسـخ  منظـور  بـه  و  نایـک،  اطالعاتـی  پایـگاه  در  کار  پیشـرفت 

می شـود. منتشـر  خارجـی 
ایـن  اسـت.  و جوامـع2 ملحـق شـده  کارگـران  بـرای  ائتـالف جهانـی  بـه  نایـک  همچنیـن شـرکت 
کـه  کسـانی  کارخانـه از جملـه  کارگـران  ائتـالف پژوهش هـای مسـتقلی در مـورد نگرش هـا و آرزوهـای 
یتنـام هسـتند، انجـام می دهـد.  کارخانه هـای طـرف قـرارداد شـرکت نایـک در اندونـزی، تایلنـد و و در 
برنامـه  بهسـازی  یـک  نایـک  از چنیـن مطالعاتـی در اندونـزی، شـرکت  نتایـج حاصـل  براسـاس   .)8(

کارخانـه در اندونـزی در حـال اجـرا می باشـد. کـرده اسـت. ایـن برنامـه بـا شـرکای  یـن  تدو

1 . Safety – Health – Atitude of Management – People Investment - Environment
2 . Global Alliance for Workers and Communities,
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ابزارها و تمرین ها )شماره 8(
راهبردهای تمرکززدایی برای توانمندسازی

یـض مسـئولیت های  کشـورهای جهـان از طریـق تحـول در نظـام مالـی، سیاسـی و تفو بسـیاری از 
اداری بـه سـطوح پایین تـر دولتـی، در حـال اجـرای برخـی از شـکل های تمرکـز زدایـی هسـتند. تمرکـز 
اثـر  بـر  فراینـد  ایـن  کشـورها،  از  برخـی  در  را می طلبـد.  الزامـات خـاص خـود  هـر شـرایطی،  در  زدایـی 
تحـوالت دمکراتیـک رخ می دهـد، در حالی کـه در سـایر کشـورها بـه دلیـل عـدم توانایـی دولـت مرکـزی 
گـزارش  ایـن  در  کـه  توانمندسـازی  رکـن  روی می دهـد. چهـار  اساسـی  در عرضـه خدمـات عمومـی 
گیـری و مشـارکت، مسـئولیت پذیری  کیـد شـده اسـت ـ یعنـی دسترسـی بـه اطالعـات، فرا بـر آنهـا تأ
قلمـداد  تمرکززدایـی موفقیت آمیـز  ارکان مکمـل  از  ـ  و ظرفیت هـای سـازمانی محلـی  یی  پاسـخگو و 

می شـوند.
پـا و آسـیای مرکـزی، دولت هـای مرکـزی بـه دالیـل دیگـری  یـژه منطقـه ارو کشـورها، بو در برخـی از 
یـض  کاهـش منابـع مالـی، مسـئولیت ها را در چارچـوب تمرکززدایـی بـه سـطوح پایین تـر تفو از جملـه 
یـژه نحـوه هزینـه کـرد منابـع بـه دولت هـای محلـی  کرده انـد. هـر چنـد، برخـی از وظایـف و کارکردهـا، بو
کالن اقتصـادی  کان تعییـن پایه هـای مالیاتـی و سیاسـت گذاری های  کمـا منتقـل شـده اسـت، امـا 
بـه صـورت متمرکـز انجـام می شـود، بـه همیـن دلیـل نیـز عرضـه خدمـات در نتیجـه عـدم تأمیـن منابـع 
کـه سیاسـت های تمرکـز زدایـی بتواننـد  کاهـش یافتـه اسـت. در ایـن صـورت غیـر ممکـن اسـت  الزم 
کننـد، مگـر اینکـه ایـن سیاسـت ها از طریـق افزایـش منابـع  ردهای ملموسـی دسـت پیـدا  بـه دسـتاو
و چارچوب هـای بیـن دولتـی مناسـب بـه سـوی توانمندسـازی دولت هـای محلـی و توانمندسـازی 
مـردم معطـوف شـوند. در ایـن صـورت اسـت کـه مـردم می تواننـد دولت هـای محلـی را پاسـخگو کننـد.

رای تمرکززدایـی، یعنـی گرایـش بـه نزدیـک کـردن تصمیم گیری هـای بـه مـردم، باعـث خواهـد  ایـده و
یت هـا و نیازهـای محلـی را منعکـس نماینـد. این  شـد تـا تصمیمـات بخـش عمومـی بـه نحـو بهتـری اولو
موضـوع بـه نوبـه خـود بـه کارآیـی بیشـتر هزینه هـای عمومـی، بهبـود حکمرانـی و عدالـت و برابـری بیشـتر 
ردهایی بـه صـورت خـودکار دسـت یافتنـی نبـوده و  منتهـی خواهـد شـد. بـا ایـن وجـود، چنیـن دسـتاو
 تالش هـا بـرای تمرکززدایـی در سـطوح دولـت محلـی متوقـف 

ً
بـه سـادگی محقـق نمی شـوند. معمـوال

می شـود و عمومـًا نیـز در سـطوح اسـتانی یـا ایالتـی متوقـف می شـوند. غیـر ممکـن اسـت کـه تمرکززدایـی 
بتوانـد بـه اهـداف نظـری خـود دسـت پیـدا کنـد، مگـر اینکـه ایـن فراینـد بـه سـوی اجتماعـات معطـوف 
شـود و ایـن امـکان را فراهـم کنـد تـا داده هـا و اطالعـات درسـت در تصمیمـات عمومـی منعکـس شـوند 
رد. عـالوه  یی بـه ایـن اطالعـات بوجـود آو و انگیزه هـای الزم را در دولت هـای محلـی بـرای پاسـخگو
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یـر عنـوان خواهـد شـد، هـر چنـد توانمندسـازی می توانـد بـرای  کـه در قسـمت های ز برایـن، همانگونـه 
دسـتیابی بـه منافـع حاصـل از تمرکززدایـی کمـک کنـد، امـا ایـن فرایندهـا فقـط قسـمتی از راهبردهـای 
کـه  کان نقـش اصلـی برعهـده دولت هـای مرکـزی اسـت  کمـا کاهـش فقـر قلمـداد می شـوند. بنابرایـن، 
کاهـش فقـر پیش بینـی نماینـد و چارچوب هـای  کافـی و انگیزه هـا را بـرای اهـداف  بایـد منابـع مالـی 

قانونـی را ایجـاد کننـد تـا فقـرا توانمنـد شـده و بتواننـد بـا امنیـت زندگـی کننـد.

اوکراین: برنامه صدای مردم
تـا  بـود  راهکارهایـی  جسـتجوی  در  اوکرایـن  دولـت  مرکـزی،  کنتـرل  متمـادی  دهه هـای  از  پـس 
کشـور را بهبـود دهـد، امـا  یی بـه سـطوح پاییـن1، بتوانـد حکمرانـی در ایـن  یـض پاسـخگو بواسـطه تفو
منظـور  ایـن  بـرای   1999 سـال  در  اسـت.  برداشـته  گام  کنـدی  بـه  تمرکززدایـی  زمینـه  در  کشـور  ایـن 
ابتـکاری آزمایشـی بـا حمایـت بانـک جهانـی و آژانـس توسـعه بین المللـی کانـادا )CIDA(2 معرفـی شـد. 
ژه آزمایشـی نشـان داد کـه چگونـه مشـارکت بیشـتر شـهروندان در سـطح شـهرداری ها می توانـد  ایـن پـرو

بـه عرضـه خدمـات بهتـر و رضایـت بیشـتر شـهروندان و مـردم منتهـی شـود.
پـس از اعـالم برنامـه صـدای مـردم و آغـاز ایـن برنامـه، مشـکالت ضعـف مشـارکت های عمومـی و 
بـه ایـن ترتیـب یکـی از اصلی تریـن موانـع  بـر فراینـد سیاسـت گذاری ها مشـخص شـد.  کنتـرل  عـدم 
پیشـرفت اصالحـات در کشـور اوکرایـن، شناسـایی شـد. بنابرایـن برنامـه در دو حـوزه بـه شـرح ذیـل اجـرا 
کردن عرضه خدمات  کمک و پشـتیبانی از شـهرهای منتخب اوکراین برای بهبود و بهتر  شـد: الف( 
بـه  گروه هـای شـهروندی و مقامـات رسـمی  یـت ظرفیـت  بـه خانوارهـا و مؤسسـات تجـاری ب( تقو

کیفیـت حکمرانـی در ایـن شـهرها. یـت  منظـور تعامـل بیشـتر بـا یکدیگـر و تقو
ژه آزمایشـی  کـه بـرای ایـن پـرو شـهرهای Temopil و Ivano – Frankivsk اولیـن شـهر هایی بودنـد 
انتخـاب شـدند. بـا نظـارت سـازمان های غیـر دولتـی، مرکـز بین المللـی بـرای مطالعـات سیاسـی3، بـه 
کلیدی مرتبط با خدمات اصلی و شناسایی نیازهای خدمات عمومی  منظور شناسایی مشکالت 
را در هـر دو شـهر در مـورد خانوارهـا، انجمن هـای تجـاری و مقامـات دولتـی  بررسـی های پیمایشـی 
ری شـده از این بررسـی های پیمایشـی شـامل اطالعاتی در مورد فسـاد بود.  انجام داد. اطالعات گردآو
کـرات عمومـی و سـازمان های غیـر  در مرحلـه بعـد ایـن اطالعـات در اختیـار رسـانه های محلـی، مذا
دولتی قرار داده شـد. با انتشـار این اطالعات، فشـار مضاعفی به رهبران محلی وارد شـد تا نسـبت به 

1 . Bottom – up Accountability
2 . Canadian Iinternational Development Agency
3 . International Centre for Policy Studies
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ایـن انتظـارات و درخواسـت ها پاسـخ دهنـد و سـاز و کارهایـی را بـرای مشـارکت بیشـتر فراهـم نماینـد. 
یـادی نیـز بـرای مقامـات رسـمی شـهرداری  ها و نهادهـا بـرای  عـالوه برایـن، کمک هـای فنـی و آمـوزش ز
گـوش فـرادادن و پاسـخ بـه تقاضاهـای شـهروندان نیـز ارایـه شـد. در ادامـه،  یـت ظرفیـت آنـان بـرای  تقو
یـژه ای بـرای رسـیدگی بـه مهمتریـن مشـکالت و هیئت هـای  یـزی بـاز معرفـی شـد و گروه هـای و بودجه ر

ره ای اجتماعـی تشـکیل شـد تـا ایـن گروه هـای کار بتواننـد بـا هـم کار کننـد. مشـاو
گاه تـر و  گروه هـای اجتماعـی آ بـود. در حـال حاضـر،  کننـده  نتایـج ایـن مشـارکت بسـیار امیـدوار 
یکـه می تواننـد بـر تصمیمـات  منسـجم تر نقـش فعالـی در دادرسـی های عمومـی ایفـاء می کننـد بـه نحو
عنـوان  بـه  عمومـی  آمـوزش  اصالحـات  ماننـد  خاصـی  تقاضاهـای  بگذارنـد.  تأثیـر  محلـی  عمومـی 
یت هایی برای جوامع در هر دو شهر مطرح شده است. در شهر Ivano – Frankivsk، سازمان های  اولو
ر هـم اجتمـاع کردنـد تـا پیشـنهادهایی را بـرای  غیـر دولتـی، والدیـن و مقامـات رسـمی آموزشـی را بـه دو
کـز خدمـات« بـود  کننـد. یکـی از ابتـکارات جالـب، ایجـاد »مرا یـن  بهبـود نظـام آموزشـی محلـی تدو
کـز خدماتـی، همـه صورتحسـاب های خدمـات شـهری  کـه همـه شـهروندان می توانسـتند در ایـن مرا
را در  کـز خدماتـی، شـهروندان می تواننـد شـکایت های خـود  ایـن مرا بـه زودی در  کننـد.  را پرداخـت 
 ،Ternopil مـورد سیسـتم خدمـات مطـرح نماینـد. در پاسـخ بـه ایـن بررسـی های پیمایشـی در شـهر
سیسـتم حسابرسـی جنسـیتی1 منطقـه ای بـرای پیگیـری سیاسـت های دولـت محلـی راه انـدازی شـد. 
گیـری عادالنـه زنـان در ایـن خصـوص شـکل گرفـت.  ایـن سیسـتم بـه منظـور اطمینـان از مشـارکت و فرا
یـاد در خصـوص حسابرسـی، خوشـه های اجتماعـی بـه منظـور بررسـی مسـائلی  کـرات ز در نتیجـه مذا
ماننـد بهداشـت زنـان شـکل گرفـت. سـایر گروه هـای کاری شـهروندی در حـوزه مسـائل بخشـی ماننـد 
گاهی هـا،  کار نیـز تشـکیل شـد. وظیفـه سـازمان های غیـر دولتـی ارتقـای آ کسـب و  توسـعه مسـکن و 
تسـهیل اظهـار نظـر از سـوی شـهروندان، پایـش و مشـارکت در ارایـه خدمـات اسـت. ایـن سـازمان ها 

ری و خـود اتکایـی شـهروندان نیـز بسـیار نقـش دارنـد. در ارتقـای خـود بـاو
موفقیـت اجـرای برنامـه بـه شـدت بـر مشـارکت و تعهـد شـهرداران و مقامـات رسـمی محلـی وابسـته 
کـه باعـث شـد تـا  اسـت. در حقیقـت، تمایـل اولیـه و تعهـدات مقامـات شـهرداران ایـن شـهرها بـود 
شـهرهای Temopil و Ivano – Frankivsk برای اجرای آزمایشـی این برنامه انتخاب شـوند. در حال 

یـادی بـرای پاسـخ بـه صـدا و اظهـار نظـر شـهروندان دارنـد. حاضـر ایـن مقامـات، انگیزه هـای بسـیار ز
سـنجش  و  منظور اندازه گیـری  بـه  و  برنامـه  در  شـده  پیش بینـی  اهـداف  از  بخشـی  عنـوان  بـه 
شـهر  دو  هـر  در  پیمایشـی  بررسـی های  ر  دو دومیـن  عمومـی،  خدمـات  از  شـهروندان  رضایت منـدی 
بـرای خدمـات  Ivano – Frankivsk بررسـی های پیمایشـی دو ماهـه  انجـام خواهـد شـد. در شـهر 

1 . Gender Audit
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یـزی شـده اسـت. انتظـار مـی رود کـه شـهرداران در سـایر شـهرهای اوکرایـن نیـز بـه دنبـال  خـاص برنامه ر
اعمـال اسـتانداردهای شـهرهای Temopil و Ivano – Frankivsk باشـند. در تابسـتان سـال 2001، 
شـهرهای Kupyansk و Chuguiv نیـز مطالعـات پیمایشـی پایـه ای را انجـام دادنـد. مدل هـای بسـط 
ژه آزمایشـی بـه عنـوان مبنایـی بـرای توسـعه ایـن برنامـه در سـایر شـهرها در  داده شـده از ایـن چهـار پـرو
گرفـت تـا بـه دولت هـای مرکـزی، قابلیت هـای بالقـوه تمرکززدایـی  اوکرایـن مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد 

بـرای مشـارکت دولت هـای محلـی را نشـان دهنـد.

گینه: سرمایه گذاری در دولت های روستایی برای بهبود عرضه خدمات  
کـه 78 درصـد آنـان را  گینـه در مناطـق روسـتایی زندگـی می کننـد  کشـور  هفتـاد درصـد جمعیـت 
فقـرا تشـکیل می دهنـد. ایـن وضعیـت بـه دلیـل ربـع قـرن دیکتاتـوری مطلـق و کنتـرل و نظـارت مرکـزی 
کـه  ره 1958 الـی 1984 تشـدید شـد )1(. علیرغـم تغییـر و تحـوالت سیاسـی در سـال 1984،  طـی دو
کیـد  تأ روسـتایی  توسـعه  کمیتـه  و 303  توسـعه شـهری  کمیتـه  تشـکیل 33  و  تمرکززدایـی  بـر  آن  در 
کاهـش  کشـور، پیشـرفت های اندکی در زمینـه  شـده بـود، امـا بـه دلیـل چنـد دهـه دیکتاتـوری در ایـن 
فقـر روسـتایی حاصـل شـد. مشـارکت از سـوی شـهروندان روسـتایی و تأمیـن خدمـات بـه اجتماعـات  
محلـی در سـطح پایینـی قـرار داشـت. در اواسـط دهـه 1990، دولـت متعهـد شـد تـا نسـبت بـه کاهـش 
نمایـد.  اقـدام  بـاال  بـه  پاییـن  یـزی  برنامه ر و  راهبـردی  یـزی  برنامه ر جوامع،بـه  مشـارکت  ارتقـای  و  فقـر 
کمـک نمودنـد  کـرده و در ادامـه  کـرات شـرکت  کشـور در ایـن مذا نماینـدگان جامعـه مدنـی از سراسـر 
یت هایـی ماننـد توسـعه روسـتایی، آموزش هـای پایـه، مراقبت هـای بهداشـتی اولیـه، کارآفرینـی  تـا اولو

گیرنـد. کار کشـور قـرار  محلـی و حکمرانـی خـوب در دسـتور 
کـرات و بـرای حمایـت از دولـت بـه منظـور  بانـک جهانـی بـرای پیگیـری و اجـرای نتایـج ایـن مذا
اجـرای برنامه هـای اصالحـات دو وام تکمیلـی پنـج سـاله بـا عنـوان »وام هـای برنامـه ای تعدیلـی1« را 
ژه حمایـت از جوامـع روسـتایی2 )22 میلیـون دالر( بـه منظـور مشـارکت  کـرد: وام  اول بـا نـام پـرو ارایـه 
ژه ظرفیت سـازی بـرای عرضـه خدمـات3 )19 میلیـون دالر( بـرای  جوامـع محلـی، و وام دوم بـا نـام پـرو
ایـن  بـه  یی  پاسـخگو منظـور  بـه  ملـی(  سـطح  و  اسـتانی  سـطوح  در  )هـم  عمومـی  ظرفیـت  ارتقـای 
کمـک خواهـد  یـب شـد. ایـن برنامه هـا بـه بهبـود حکمرانـی، اصالحـات مالـی و اداری  جوامـع تصو
کـرد. هـدف نهایـی ایـن برنامه هـا، دسـتیابی بـه افزایـش 80 درصـدی دسترسـی بـه همـه خدمـات در 

نواحـی روسـتایی طـی 10 تـا 15 سـال بـود.
1 . Adaptable Program Loans
2 . Village Community Support Project
3 . Capacity Building for Service Delivery Project
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یـزی پاییـن بـه بـاال و بـاال بـه پاییـن را نشـان می دهـد. بـه  یکـرد برنامه ر ایـن دو فعالیـت، اهمیـت رو
عبـارت دیگـر، تمرکززدایـی عامـل اصلـی دسـتیابی بـه پایـداری و توانمندسـازی اسـت. راهبـرد پاییـن 
بـه بـاال مسـتلزم افزایـش مشـارکت ذی نفعـان در انتخـاب و عرضـه خدمـات مـورد نیـاز اسـت. هـدف 
اصلـی ایـن برنامـه مشـارکت هـر چـه بیشـتر جوامـع و همچنیـن ایجـاد مدیریـت اداری و مالـی بـرای 
تضمیـن اسـتفاده شـفاف از منابـع اسـت. همچنیـن در ایـن برنامه هـا بـه منظـور افزایـش شـفافیت و 
مشارکت،سیسـتم پیگیـری بودجـه و بررسـی پیمایشـی در خصـوص رضایت منـدی شـهروندان نیـز 
پیش بینـی شـد. عـالوه برایـن، مشـارکت از طریـق توسـعه ارتباطـات بیـن مقامـات رسـمی و شـهروندان 
یـژه از طریـق توسـعه ظرفیـت سـازمانی محلـی بـه شـکل  انجمن هـای اولیـاء  در محـل ارایـه خدمـات، بو

یق می شـد. رزان نیـز تشـو کشـاو گروه هـای  کـز درمانـی و  کمیته هـای مدیریـت مرا و معلمـان، 
گروه هـای شـهروندی بـه صـورت  یـزی بـاال بـه پاییـن نیـز ارکان متعـددی دارد. بـرای اینکـه  برنامه ر
صـورت  بـه  بایـد  منابـع  و  مسـئولیت ها  کننـد،  شـرکت  عمومـی  تصمیمـات  در  معنـاداری  و  مؤثـر 
یـض شـود. ایـن  کننـدگان خدمـات( تفو گروه هـای مختلـف )ماننـد سـطوح دولـت و ارایـه  شـفاف بـه 
ری  شـامل بازنگـری چارچوب هـای مرتبـط بـا نقش هـا و مسـئولیت های سـطوح مختلـف دولـت  نـوآو
براسـاس الزامـات تمرکززدایـی و ایجـاد سیسـتم های مدیریـت و عرضـه غیرمتمرکـز در سـطوح ادارات 

کمیته هـای توسـعه روسـتایی )CRDs( اسـت. و 
می تواننـد  روسـتایی  توسـعه  کمیته هـای  از  برخـی  برنامـه،  آزمایشـی  اجـرای  اسـاس،در  ایـن  بـر   
یـن بـرای افزایـش  کننـد. عـالوه برایـن، بـه ماننـد مرحلـه آغاز مالیات هـا را در سـطوح محلـی مدیریـت 
بـه  نیـز  مالیاتـی  منابـع  ایـن  ملـی،  مالـی  منابـع  بـه  روسـتایی  توسـعه  کمیته هـای  مسـتقیم  دسترسـی 

بـه روسـتاها منتقـل خواهـد شـد. صـورت مسـتقیم 
یی بـه جوامـع روسـتایی، سیسـتم انگیـزش عملکـرد  بـرای نشـان دادن دگرگونـی و تغییـر در پاسـخگو
براسـاس اعطـای جوایـز و پـاداش بـه عملکـرد کمیته هـای توسـعه روسـتایی  و مقامـات رسـمی دولتـی 

در سـطح ادارات و مرکـز براسـاس رضایـت خاطـر ذی نفعـان از خدمـات معرفـی شـد. 
یـت شـوراهای  شـوراهای کمیتـه توسـعه روسـتایی منتخـب و شـوراهای توسـعه بخش هـا بـه عضو
و  یـزی  برنامه ر کـرات،  مذا در  تـا  می شـود  داده  اجـازه  شـوراها  ایـن  بـه  می آینـد.  در  روسـتایی  توسـعه 
سـرانجام  شـورا  ایـن  ییـس  ر نماینـد.  مشـارکت  روسـتایی  توسـعه  کمیته هـای  بیـن  در  یـزی  بودجه ر
کـه نیازهـای خدماتـی جوامـع  مسـئول ایـن نهادهـای منتخـب خواهـد بـود، تـا اطمینـان حاصـل شـود 

محلـی تأمیـن می شـود.
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شهر Mbabane- سوازیلند: ارتباطات دو سویه
بـه  می توانـد  تمرکززدایـی  چگونـه  کـه  می دهـد  ارایـه  دیگـری  مثـال  یلند  سـواز  Mbabane شـهر 
توانمندسـازی منتهـی شـود. در خـالل چنـد دهـه گذشـته، مقامـات محلـی در Mbabane اصالحاتـی 
را بـرای بهبـود خدمـات شـهرداری ها و افزایـش رضایـت شـهروندان از عملکـرد بخش هـای عمومـی 
 Mbabane توسـعه داده انـد. اشـاعه اطالعـات رکـن اصلـی ایـن تالش هـا بـوده اسـت. شـورای شـهر 
کارآتـر،  بـرای ارایـه سیاسـت ها و برنامه هـای خـود و دسترسـی بـه خدمـات دولتـی بـه صورتـی بهتـر و 
پایـگاه اطالعاتـی را راه انـدازی کـرد. اطالعـات در مـورد برنامه هـا بـه صـورت مسـتمر و بـه هنـگام شـده 
و از طریـق رادیـو، بـه صـورت نوشـتاری و حتـی تئاترهـای خیابانـی منتشـر می شـود. در تالشـی دیگـر 
ری دیدگاه هـای مختلـف در خصـوص تأمیـن خدمـات شـهری، شـورای شـهر یـک بررسـی  بـرای گـردآو
کارکنـان شـهری انجـام داده اسـت تـا بـر مبنـای  کار و  کسـب و  پیمایشـی از شـهروندان، بخش هـای 
یـن نمایـد. همچنیـن شـورای شـهر شـبکه ای از  ردها تدو آن برنامـه ای راهبـردی بـرای پیگیـری دسـتاو
یق بـه ارایـه اطالعـات،  گروه هـا را تشـو کـرده اسـت تـا اعضـای جامعـه مدنـی و  تسـهیل گران راه انـدازی 

ژه هـای شـهری نمایـد. یـژه اطالعـات در مـورد پرو بو
یی مسـئوالن  در نتیجـه ایـن پیشـرفت ها، شـفافیت در فرایندهـای تصمیم گیـری عمومـی و پاسـخگو
یی از طریـق افزایـش پایـه مالیاتـی بیشـتر  محلـی افزایـش یافتـه اسـت. همچنیـن تقاضـا بـرای پاسـخگو
شـده اسـت. ایـن کار مسـئولین شـهر Mbabane را قـادر سـاخته اسـت تـا حـدود دو سـوم از بودجـه خـود 
را از مالیات هـای محلـی تأمیـن نماینـد. شـورای شـهر نیـز گـزارش سـاالنه ای )قابـل دسـترس بـرای عمـوم( 
زنامه هـا و پایـگاه  کـه در آن اطالعـات برنامه هـا و جریان هـای مالـی از طریـق جلسـات، رو ارایـه می کنـد 
داده  قـرار  سـاالنه  گـزارش  در  شـورا  هـر  از  عکس هایـی  می گیـرد.  قـرار  شـهروندان  اختیـار  در  اطالعاتـی 
یی بیشـتری را بـه دسـت می دهـد. بـه ایـن ترتیـب،  می شـود کـه ایـن موضـوع بـه خواننـدگان حـس پاسـخگو
کـه بـه صـورت  شـورای منتخـب شـهر )آخریـن شـورا در سـال 1998 انتخـاب شـد( و شـهردار منتخـب 
بـرو خواهنـد شـد. گاه و توانمنـد رو غیـر مسـتقیم انتخـاب می شـود، در انتخابـات بعـدی بـا شـهروندانی آ

فیلپین و اوگاندا: محدودیت اطالعات مانعی فراروی تأثیر شهروندان
کشـورهای اوگانـدا و فیلیپیـن چگونگـی اجـرای عناصـر  در مطالعـه تمرکـز زدایـی و حکمرانـی در 
یابـی شـد )2(.  کشـورها و اثـرات اجـرای آنهـا بـر عرضـه خدمـات اجتماعـی ارز توانمندسـازی در ایـن 
یکـی از جالب تریـن یافته هـای ایـن مطالعـه، منابـع اطالعاتـی مسـتقل محلـی اسـت کـه نقـش کلیـدی 
گاهی و اطالعـات  کشـور، شـهروندان،آ بـرای مشـارکت مؤثـر داشـته اند. در هـر دو  در توانمندسـازی 
کمتـری از دولـت محلـی در مقایسـه بـا دولـت ملـی داشـتند. هـر چنـد شـهروندان در هـر دو کشـور بـرای 
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دسـتیابی بـه اطالعـات در مـورد سیاسـت ها ملـی و فسـاد بیشـتر بـه رسـانه ها تکیـه دارنـد، امـا ایـن 
یـژه در اوگانـدا( و تماس هـای شـخصی بـرای چنیـن اطالعاتـی در  جوامـع بـه رهبـران جامعـه مدنـی )بو

سـطح محلـی نیـز وابسـته هسـتند.
یـه و تحلیـل اقتصـادی اهمیـت دسترسـی بـه رسـانه ها را بـرای آموزش هـای بهتـر و مراقبـت از  تجز

سـالمت از طریـق انجمن هـا را نشـان داده اسـت.
و  مشـارکت  بـه  می توانـد  ضعیـف  محلـی  اطالعـات  کـه  می کنـد  ثابـت  خوبـی  بـه  موضـوع  ایـن 
یـرا مقامـات رسـمی بـرای پاسـخ بـه نیازهـای محلـی  یی محلـی ضعیـف منتهـی می شـود، ز پاسـخگو
کمـی برخوردارنـد. هـر چنـد، رهبـران محلـی از نیازهـای شـهروندان خـود بیـش از  از اختیـارات بسـیار 
تـر اطـالع دارنـد، امـا آنـان بیشـتر بـه منابـع مالـی تکیـه دارنـد کـه اختیـار چندانـی بـرای  رهبـران سـطوح باال

یی بـه ایـن نیازهـا ندارنـد. پاسـخگو

تمرکز زدایی: معیارهای مناسب برای توانمندسازی فقرا
کاهـش، و دسـتیابی  کـه تمرکززدایـی هزینه هـا را  رنـد  برخـی از ناظریـن و صاحب نظـران بـر ایـن باو
بـه اهـداف را ممکـن می سـازد. دولت هـا و مسـئولین اداری محلـی، اطالعـات بهتـری در مـورد شـرایط 
کننـد.  را شناسـایی  نیازهـای خانوارهـای محلـی  بهتـر می تواننـد  و  مـردم در اختیـار دارنـد  و  محلـی 
ردهایی بـه چندیـن عامـل بسـتگی دارد کـه از مهمتریـن آنهـا می تـوان بـه سـطح دخالـت  چنیـن دسـتاو
یژگی هـای جامعـه  دولـت، نهادهـای سیاسـی )بـرای مثـال، ضوابـط و مقـررات سیسـتم انتخاباتـی(، و
یـزی فقـر  یخـی و فرهنگـی و غیـره( و طراحـی و برنامـه برنامه ر )تنـوع قومیتـی، نابرابـری درآمـد، عوامـل تار
کـه بـر  کـرد. بخـش توسـعه اقتصـادی بانـک جهانـی مطالعاتـی را در مـورد درک بهتـر شـرایطی  اشـاره 
توانایـی برنامه هـا بـرای رسـیدگی بـه فقـرا در شـرایط غیـر متمرکـز تأثیـر می گذارنـد را انجـام داده اسـت.
در  تصمیمـات  کـه  اسـت  حصـول  قابـل  زمانـی  تمرکززدایـی  منافـع  از  بسـیاری  می رسـد،  نظـر  بـه 
سـطح محلی گرفته شـده باشـند، به همین دلیل تصمیماتی که در سـطوح اسـتانی اتخاذ می شـوند، 
بیشـتر،  مشـارکت  بـه  می توانـد  محلـی  سـطوح  در  تمرکززدایـی  دارنـد.  دنبـال  بـه  را  کمتـری  موفقیـت 
تصمیمـات محلـی کارآمدتـر و راهبردهـای توسـعه بهتـر، و سـرانجام عرضـه خدمـات مطلوب تـر منتهـی 
یی قوی وجود نداشـته باشـد، در این  کارها و مجاری ارتباطی پاسـخگو گر سـاز و  شـود. با این وجود، ا
گـر شـنیده هـم بشـود، بعیـد اسـت بتوانـد تأثیـر چندانـی  صـورت صـدا و اظهـار نظـر شـهروندان حتـی ا
همـه  کامـل  مشـارکت  بـا  کامـل  دمکراسـی های  در  حتـی  باشـد.  داشـته  برنامه هـا  و  سیاسـت ها  در 
گـر جمعیـت افـراد فقیـر در  یی قـوی مقامـات محلـی منتخـب، ا شـهروندان و سیسـتم های پاسـخگو
اقلیـت باشـند، بازهـم غیـر ممکـن اسـت افـراد فقیـر و حاشـیه ای بتواننـد از فرایندهـای تصمیم گیـری 
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سـود ببرنـد. برخـی از کشـورها قواعـد و مقـررات انتخاباتـی خـود را بـه منظـور اطمینـان حاصـل کـردن از 
مشـارکت زنـان و اقلیت هـا تغییـر داده انـد، ایـن کار نتایـج متعـددی بـه همـراه داشـته اسـت. در شـرایط 
کـه عمومـًا مـورد تأییـد  غیرمتمرکـز، تصمیم گیری هـا ممکـن اسـت بـه انحصـار افـراد خاصـی در آیـد 
کثریـت قـرار دارنـد. بنابرایـن، تمرکززدایـی بـرای برخـی از گروه هـای بسـیار فقیـر محدودیت هایـی را بـه  ا
همـراه دارد، بـه همیـن علـت نقـش دولـت مرکـزی بـرای حمایـت از آنـان، و همچنیـن ایجـاد سـاختار 

حکمرانـی کـه امنیـت آنـان را تضمیـن کنـد، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
رت  یتنـام انجـام شـد، از ضـرو کـه اخیـرًا در مـورد برنامه هـای غیرمتمرکـز فقـر در کشـور و مطالعـه ای 
یتنـام  کاهـش فقـر و نقـش آفرینـی مسـتمر دولـت مرکـزی در ایـن زمینـه حکایـت داشـت )3(. برنامـه 
گذشـته توسـعه یافتـه اسـت و عمدتـًا توسـط مسـئوالن اسـتانی اجـرا  بـه صـورت قابـل توجهـی در دهـه 
کـه معیارهـای ملـی بـرای شناسـایی فقـر در مناطـق وجـود نـدارد،  می شـود. بـا ایـن وجـود، از آنجایـی 
فقـرا  بـرای  هدف گـذاری  دلیـل  همیـن  بـه  نشـده اند،  پایـش  یـا  سـنجش  محلـی  نیازهـای  نتیجـه  در 
کـه در مقایسـه  یـه و تحلیـل داده هـا نشـان می دهـد  بـه صـورت مناسـبی صـورت نگرفتـه اسـت. تجز
انجـام  فقـر  کاهـش  بـرای  ضعیف تـری  هدف گـذاری  فقیرتـر  اسـتان های  ثروتمندتـر  اسـتان های  بـا 
یسـک در جوامـع و مناطـق مختلـف )ماننـد بالیـای  داده انـد. افزایـش نابرابـری روسـتا و شـهر و تفـاوت ر
طبیعـی(، در زمـره ارکان مهـم تبییـن کننـده فقـر ملـی قلمـداد می شـوند، بـه همیـن دلیـل هدف گـذاری 
کاهـش فقـر توسـط اسـتان ها مشـکلی اساسـی اسـت. لـذا افزایـش اطالعـات و  برنامه هـای ملـی بـرای 

کمتریـن اثـرات را بـه همـراه خواهـد داشـت. مشـارکت در ایـن شـرایط 

نتیجه گیری
هرچنـد، مناطـق خاصـی وجـود دارنـد کـه در ایـن مناطـق توانمندسـازی، تمرکززدایـی را امکان پذیـر 
واقعـی  ردهای  دسـتاو امـا  اسـت،  کـرده  تسـهیل  را  توانمندسـازی  نیـز  تمرکززدایـی  و  اسـت  سـاخته 
از  هسـتند.  متفـاوت  مختلـف  شـرایط  در  ردها  دسـتاو ایـن  کـه  دارد  بسـتگی  مختلفـی  شـرایط  بـه 
یژگـی  جوامـع، نهادهـای محلـی، نـوع تمرکززدایـی و سـاز و کارهـای  مهمتریـن ایـن شـرایط می تـوان بـه و
گروه ها و مسـئولیت پذیری( اشـاره  توانمندسـازی )اشـاعه اطالعات، مشـارکت شـهروندان، تشـکیل 
یکردها از قابلیت  کرد. تمرکززدایی و توانمندسـازی مفاهیمی مشـترک هسـتند. روی هم رفته، این رو
یـژه بـرای اقشـار فقیـر برخوردارنـد. بـا ایـن وجـود، هنـوز  یـادی بـرای کمـک بـه توسـعه فرایندهـا، بو بالقـوه ز
مختلـف،  حوزه هـای  در  فرایندهـا  ایـن  یـرا  ز دارد،  وجـود  آنهـا  بهتـر  درک  خصـوص  در  چالش هایـی 

نتایـج متفاوتـی بـه همـراه دارنـد.
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ابزارها و تمرین ها )شماره 9(
توسعه اجتماع محور

بـه فراینـد کنتـرل تصمیمـات توسـعه و منابـع توسـط گروه هـای اجتماعـی، توسـعه اجتمـاع محـور1 
کلیت هـای جغرافیایـی2 هماننـد؛ واحدهـای همسـایگی3 یـا  ینـد. اجتماعـات ممکـن اسـت  می گو
بـران آب، انجمن هـای  کار گروههایـی بـا منافـع مشـترک همچـون انجمـن  دهکده هـای روسـتایی یـا 
 بـه 

ً
اولیـا و مربیـان، گلـه داران، اعضـای انجمـن تامیـن مالـی خـرد یـا تشـکل های زنـان باشـند . معمـوال

محـض اینکـه ایـن گروه هـا شـکل می گیرنـد، بـا حمایـت سـازمان ها و ارایـه کننـدگان خدمـاتـ   از جملـه 
یـن  دولت هـای محلـی، بخـش خصوصـی یـا سـازمان های غیـر دولتـیـ  بـه صـورت مشـارکتی بـرای تدو
یت هـای اصلـی آنـان در تامیـن آمـوزش، بهداشـت، سـالمت، حمـل و  کـه اولو ژه هایـی  و اجـرای پرو
نقل،  مدیریت منابع،  فعالیت های اقتصادی و سـایر مسـائل معیشـتی اسـت، شـروع به کار می کنند. 

یر طبقه بندی می شود: توسعه اجتماع محوربه چهار حوزه عمل به شرح ز
z  کنتـرل بـر تصمیمـات و کـه بـر افزایـش  محیـط توانمندسـاز4: توسـعه اصالحـات سیاسـی و نهـادی 

کیـد دارد. منابـع توسـط گروه هـای اجتماعـی یـا دولت هـای منتخـب حاصـل از فرایندهـای مشـارکتی،  تأ
z  کـه در دولت هـای منتخـب محلـی حاصـل از فرایندهـای مشـارکتی: دولت هـای منتخـب محلـی 

یـزی، اجـرا،  عملیـات و حفـظ مشـارکت بـا گروه هـای جامعـه تصمیم گیـری می کننـد. مـورد برنامه ر
z  خصـوص در  اجتماعـی  گروه هـای  مالـی:  سـرمایه گذاری های  مدیریـت  و  اجتماعـی  کنتـرل 

یـزی، اجـرا، عملیـات، نگـه داری و مدیریـت سـرمایه گذاری های مالـی تصمیم گیـری می کننـد. برنامه ر
z  گروه هـای اجتماعـی در مـورد کنتـرل اجتماعـی بـدون مدیریـت مسـتقیم سـرمایه گذاری مالـی: در ایـن حالـت، 

یـزی، اجـرا، عملیـات و نگـه داری بـدون مدیریـت مسـتقیم سـرمایه گذاری های مالـی تصمیـم می گیرنـد. برنامه ر
متـن حاضـر در ابتـدا مسـتنداتی در مـورد موفقیـت توسـعه اجتمـاع محـور )CDD( ارایـه می دهـد 

یـر را معرفـی می کنـد: و سـپس چهـار مطالعـه مـوردی بـه شـرح ز
z صندوق اقدام اجتماعی ماالوی
z یمباوه صندوق سرمایه گذاری اجتماعی ز
z صندوق توسعه اجتماعی رومانی
z کوهستانی شمال غرب تونس ژه توسعه نواحی  پرو

1 . Community – driven Development
2 . Geographical Entities
3 . Urban Neighborhoods
4 . Enabling Environment
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)CDD(شواهد و مدارک موفقیت توسعه اجتماع محور
تقاضـا1  بـه سـوی طـرف  را  فقـر  کاهـش  CDD می توانـد تالش هـای  کـه  نشـان داده اسـت  تجربـه 
معطـوف، و کارآیـی و اثر بخشـی را افزایـش، و پایـداری را بیشـتر کنـد. بانـک جهانـی مطالعـه مبتنـی بـر 
کاهـش فقـر و بهبـود  یابـی موفقیت هـای CDD در زمینـه  ژه و هـم مطالعـات منطقـه ای را بـرای ارز پـرو

معیشـت انجـام داده اسـت. 
ژه هـای بانـک جهانـی در آفریقـا در سـال های 1994 الـی 1997 نشـان  یـه و تحلیـل درونـی پرو تجز
کامـاًل  کـه از طریـق  سـاز و کارهای مشـارکتی اجـرا شـده بودنـد،  ژه هایـی  کـه 75 درصـد پرو داده اسـت 
ره 60  ژه هـای اجـرا شـده، طـی همـان دو رضایـت بخـش بودنـد، در حالیکـه میـزان رضایـت از همـه پرو
ژه هـای مشـارکتی در آفریقـا بـه عنـوان  درصـد بـوده اسـت )2(. در همـان زمـان، تنهـا یـک پنجـم از پرو
ژه هـای  پرو دغدغه هـای  مهمتریـن  از  یکـی  موضـوع  ایـن  کـه  طبقه بنـدی  شـدند،  پایـدار  ژه هـای  پرو
یـر نشـان داده شـده  ز کـه در مثال هـای  توسـعه اجتمـاع محـور)CDD( قلمـداد می شـود. همانگونـه 
یکردهـای CDD می تواننـد در حوزه هـای مختلـف و بـرای حـل و فصـل مسـائل مختلـف  اسـت، رو

گیرنـد )3(. مـورد اسـتفاده قـرار 

مدیریت جنگل در هند	 
طی دهه 19980، به طور متوسط ساالنه 18000 تخلف، 10000 مورد دزدی چوب، 2000 مورد چرای 
غیـر قانونـی، 700 مـورد آتـش سـوزی و 5300 مـورد سـایر تخلفـات در ایالـت گجـرات ثبـت شـد. 20 نفـر 
یـی  یارو کشـته شـدند. بـرای رو یـن حفاظـت از جنـگل نیـز در درگیـری بـا جوامـع و متخلفیـن  از مأمور

ژه مشـترک مدیریتـی بـا جوامـع آغـاز شـد. بـا ایـن مشـکل، پـرو
راهبرد یاد شـده شـامل برگزاری جلسـات عمومی، ایجاد کمیته های حفاظت از جنگل و شـریک 
کـردن جوامـع محلـی در درآمدهـای حاصـل از جنـگل )اختصـاص 2/5 درصـد درآمدهـای حاصـل از 
چـوب بـه جوامـع محلـی( بـوده اسـت. در نتیجـه بـا اتخـاذ ایـن تدابیـر، تعارضـات بیـن مقامـات رسـمی 
گروه هـای اجتماعـی خـود مسـئول حفاظـت  کاهـش یافـت. بـه دنبـال آن  گروه هـای جامعـه مدنـی  و 
از  یکـی  یافـت. طـی یکسـال،  افزایـش  روسـتائیان  و درآمدهایـی  زمیـن  ری  بهـره و و  از جنـگل شـدند 
کـرده و  روسـتاها شـامل 88 خانـوار 12 تـن هیـزم، 50 تـن علوفـه و سـایر محصـوالت جنگلـی برداشـت 
یـادی  کردنـد و هـم تعـداد ز آنهـا را فروختنـد. از طـرف دیگـر نیـز هـم از درختـان سـاج و بامبـو حفاظـت 

از نهـال ایـن درختـان را کشـت کردنـد.

 	
1 . Demand - responsive
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تأمین آب در ساحل عاج	 
گروه هـای اجتماعـی آب1  کشـور سـاحل عـاج،  بـرای اجـرای برنامـه ملـی تأمیـن آب روسـتایی در 
یـع آب را مدیریـت کردنـد. در نتیجـه ایـن کار  تشـکیل شـد. ایـن گروه هـا 135000 نقطـه از مکان هـای توز
کار نیز با یک سـوم  که این  کاهش یافت  میزان خرابی های سیسـتم آبرسـانی از 50 درصد به 11 درصد 
ره قبـل انجـام شـد. تغییـر وظیفـه نگهـداری تأسیسـات تأمیـن آب در سـطوح جامعـه  هزینه هـای دو
از نهادهـای بخـش تأمیـن آب روسـتایی، حمایـت از مشـارکت  محلـی از طریـق سـلب مسـئولیت 
یـع آب، تربیـت و بـاز آمـوزی تکنسـین ها، انعقـاد قـرارداد بـا گروه هـای جوامـع  بخـش خصوصـی بـرای توز
روسـتایی و هیئـت مدیـره آب بـرای مدیریـت آب در شـبکه ها و لوله هـا انجـام شـد. در روسـتاهایی 
از  کـه  بـود و همچنیـن سـازمان های اجتماعـی  یـاد  ز یـع  توز بازسـازی در محل هـای  بـرای  کـه تقاضـا 

کارکـرد خوبـی داشـتند، نتایـج حاصـل از ایـن اقدامـات بسـیار پایدارتـر بـود. قبـل 

برنامه تغذیه در هند	 
کمـک تغذیـه ای اجتمـاع محـور2 در 9000 روسـتا در ایالـت تامیـل نـادوی هنـد اجـرا  اجـرای برنامـه 
شـد کـه نتیجـه اجـرای ایـن برنامـه، سـوء تغذیـه در ایـن ایالـت بـه یـک سـوم کاهـش یافـت. بـرای اجـرای 
کـه بـه مسـائل سـالمت عالقمنـد شـده بونـد،  در هـر روسـتا بـه صـورت پـاره وقـت  ایـن برنامـه، 20 زن 
کـه از  بـا مهارت هـا و شـبکه هایی  گمـارده شـدند.  کار  بـه عنـوان مسـئول آمـوزش جوامـع محلـی بـه 
طریـق مشـارکت در ایـن برنامـه توسـعه پیـدا کـرد، ایـن گـروه از زنـان در ابتـدای شـکل گیری، اطالعـات 
تولیـد  ایجـاد شـعبه هایی، فعالیت هـای  بـا  و  تبدیـل شـدند  آفریـن  کار  بـه  توسـعه دادنـد و سـپس  را 
یـر  ز ایجـاد  بـر  فقـط  گذشـته  برنامه هـای  در  حالیکـه  در  کردنـد.  شـروع  خـود  دهکده هـای  در  را  غـذا 
هیچگونـه  نتوانسـت  گذشـته  برنامه هـای  دلیـل  همیـن  بـه  می شـد،  کیـد  تأ بهداشـتی  سـاخت های 

کنـد. کنـد و بـه توفیقـی در ایـن زمینـه دسـت پیـدا  کـودکان ایجـاد  تغییـری در وضعیـت تغذیـه ای 

توسعه یکپارچه اجتماعی در برزیل
اختیـار  در  ژه هـا  یرپرو ز یـب  تصو مـورد  در  تصمیم گیـری  یـل،  برز شـرق  در   FUMAC ژه  پـرو در 
اجتماعـی  گروه هـای  و  انجمن هـا  را  آنهـا  اعضـای  از  درصـد   80 کـه  شـد  داده  قـرار  شـهر  شـورای 
کـه  ژه هایـی  یرپرو ز اجرایـی  هزینه هـای  کـه  داد  نشـان  بررسـی ها  می دادنـد.  تشـکیل  ذی نفـع  مدنـی 
کـه توسـط  ژه هایـی بـود  کمتـر از پرو توسـط مقاطعـه کاران و جوامـع محلـی اجـرا شـد، 20 تـا 30 درصـد 

1 . Community Water Groups
2 . Community – based Nutrition Outreach Program
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ژه هـا  شـهرداری ها یـا مقاطعـه کاران دولتـی اجـرا شـده بودنـد. عـالوه بـر ایـن، 95 درصـد منابـع مالـی پرو
مـی داد. زمیـن تشـکیل  فاقـد  افـراد  را  آنهـا  بیشـتر  کـه  گروه هـای هـدف شـد  عایـد 

یـر مثال هـای تفصیلی تـری در خصـوص روش هـای توسـعه اجتمـاع محـور در  در قسـمت های ز
کشـورهای مـاالوی، زامبیـا، رومانـی و تونـس ارایـه می  شـود.

1)MASAF( صندوق اقدام اجتماعی ماالوی
بانـک جهانـی  میلیـون دالر)سـهم   71 بـا مجمـوع سـرمایه گذاری   1996 ایـن صنـدوق در سـال 
 )MASAF(ی کـرد. صنـدوق اقـدام اجتماعـی مـاالو کار  56 میلیـون دالر(  بـرای 5.5 سـال آغـاز بـه 
توجـه  بـا  دارد.  کیـد  تأ محـور2  اجتمـاع  اقدامـات  و  فعالیت هـا  یـق  طر از  روسـتایی  فقـر  کاهـش  بـر 
 MASAF کشـور فقیـر شـناخته می شـوند، در نتیجـه، منابـع مالـی  60 درصـد جمعیـت  اینکـه  بـه 
گرفـت.  قـرار  کار  در دسـتور  ی3  مـاالو دولـت  فقـر  کاهـش  برنامـه  بـرای  راهبـردی  اجـرای  و  یـن  تدو
کـردن  بـه هنـگام  بـه منظـور  بـرای جوامـع محلـی  را  مالـی  منابـع   MASAF  ،2001 آسـتانه سـال  در 
بازارهـای  آب،  تأمیـن  بهداشـتی،  تأسیسـات  مدرسـه،  ماننـد  اجتماعـی  بناهـای  یـر  ز سـاخت  و 

کـرد. شـهری ـ روسـتایی و انبـار غـالت فراهـم 
 ،MASAF با  ارتباط مستقیم  گروه های اجتماعی برای سازماندهی و  از  توانایی برخی  به دلیل عدم 
سود   MASAF صندوق  اول  ره  دو فعالیت های  و  اقدامات  از  محروم،  اجتماعی  گروه های  از  بسیاری 
چندانی نبردند. به همین علت صندوق اقدام اجتماعی ماالوی MASAF II( II( برای سال های 2003 
 MASAF II کرد. شرکای کار  گروه ها شروع به  ـ  1999 با اعتباری معادل 70 میلیون دالر برای پاسخ به این 
و  واسط  دولتی  غیر  سازمان های  با  تنگاتنگی  صورت  به  گروه ها،  این  به  بهتر  خدمات  ارایه  منظور  به 
سازمان های اجتماعی که قباًل با جوامع محروم برای توسعه و حمایت از گروه هایی مانند بی سرپرستان، 

کردند. کرده بودند، ارتباط برقرار  کار  کودکان خیابانی، معلوالن، سالمندان و افراد مبتالء به ایدز، 

دستاوردهای برنامه
ژه تحت حمایت مالی MASAF II در زمینه آموزش اجرا شد  ژه ها )76 درصد( یا 656 پرو بیشتر پرو
یربنایی و ارتباطات، جاده ها، پل ها و دفاتر پست  )5(. 30 درصد نیز در بخش آب، 4 درصد بخش ز
که  ژه ها  به معنای این بود  و 3/7 درصد در بخش بهداشت اجرا شدند. پیشرفت سریع در اجرای پرو
ژه ها در مدت سه سال براساس جدول زمانی تکمیل شده بود. یرپرو پرداخت همه منابع مالی برای ز

1 . Malawi Social Action Fund
2 . Community – based Action
3 . Malawi’s Poverty Alleviation Program
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ژه هـا در آنجـا اجـرا شـده بودنـد. بـرای  کـه ایـن پرو اجـرای برنامـه اثـرات مثبتـی بـر جوامعـی داشـت 
ژه هایـی  ژه هـا را پیشـنهاد و کنتـرل می کردنـد، درنتیجـه آن دسـته از پرو مثـال، زمانـی کـه جوامـع نـوع پرو
بـا منافـع و نیازهـای آنـان سـازگار بـود. بـه همیـن علـت بسـیاری از  کـه  را انتخـاب و اجـرا می کردنـد 
کوچـک، انبـار چـوب و مخـازن آب را انتخـاب  کردنـد. جوامـع  ژه هایـی ماننـد سـدهای  جوامـع، پرو
یـت  دیگـر، ایجـاد یگان هـای پلیـس غیرنظامـی بـرای جلوگیـری از ناهنجـاری و امنیـت را بـه عنـوان اولو
اعـالم کردنـد، تـا ایـن یگان هـا بـا وقـوع جـرم مبـارزه کـرده و از امـوال و دارایی هـای آنـان حمایـت نمایـد. 
یت هـا توجـه کـرده بودنـد و حتـی از نیازهـای  البتـه تعـدادی از طرح هـای توسـعه بـاال بـه پاییـن بـه ایـن اولو

ری فقـرا بـرای حفـظ نظـم و آرامـش اطـالع داشـتند. ضـرو
 50 تـا  دوم  ره  دو آمـوزش  ژه هـای  پرو بـرای  درصـد   15 از  ژه  پـرو یـر  ز بـرای  اقتصـادی  بازگشـت  نـرخ 
از  بیشـتر  بسـیار  بازگشـت  نرخ هـای  ایـن  بـود.  نوسـان  در  لولـه ای  چاه هـای  ژه هـای  پرو بـرای  درصـد 
کـه قبـال موفـق فـرض می شـده اند. هزینه هـای ایجـاد  ژه هایـی بـود  نـرخ اسـتاندارد 10 درصـد بـرای پرو
یرسـاخت نیـز در نتیجـه مشـارکت جوامـع محلـی و انعقـاد قـرار داد بـا آنـان تـا 20 درصـد )بـرای مثـال  ز

بـوده اسـت. کمتـر  لولـه ای(  مـورد حفـر چاه هـای  در 
یـرا زنـان از افزایـش مشـارکت و دسترسـی بهتـر بـه  اثـرات جنسـیتی برنامـه نیـز بسـیار معنـی دار بـود، ز
کمیته هـای مدیریـت  خدمـات و درآمـد از برنامـه سـود بردنـد. بـه طـور متوسـط 30 درصـد از اعضـای 
باالیـی ماننـد خزانـه دار و دبیـری را  آنهـا سـمت های  از  کـه شـماری  زنـان تشـکیل می دادنـد  را  ژه  پـرو
نـام  تـر ثبـت  بـه نـرخ باال اثـرات جنسـیتی در زمینـه آمـوزش می تـوان  گرفتنـد. از مهمتریـن  در اختیـار 
کمـک بـه ازدواج دختـران  کاهـش تنـش خانواده هـا بـا دختـران بزرگتـر،  کاهـش نـرخ تـرک تحصیـل،  و 
یـژه مراقبـت از سـالمت  کـرد. عـالوه بـر ایـن، دسترسـی بـه مراقبت هـای سـالمت )بو دم  بخـت اشـاره 
همچنیـن  کـرد.  پیـدا  بهبـود  شـد،  راه انـدازی  بهداشـتی  تأسیسـات  کـه  جاهایـی  در  یـژه  بو مـادران( 
ژه، بهبـود  مراقبت هـای بهداشـتی اضطـراری نیـز بـه دلیـل بهتـر شـدن جاده هـای دسترسـی توسـط پـرو
کـه معـادل 26  کـرد  یافـت. MASAF از منظـر اشـتغال،  حـدود 1350 شـغل جدیـد بـرای زنـان ایجـاد 

ژه بـود )6(. کل 5111 اشـتغال ایجـاد شـده توسـط پـرو درصـد از 

MASAF  II  و توانمندسازی جوامع
کـه  آفریقاسـت  در  اجتماعـی  صنـدوق  اولیـن   ،MASAF  II مـاالوی  اجتماعـی  اقـدام  صنـدوق 
ژه،  پـرو اجـرای  بـرای  آنـان  بـه  مسـئولیت   دادن  همچنیـن  و  ژه هـا  پرو انتخـاب  بـرای  را  اجتماعـات 
یت هـای محلـی  کـه اولو کشـور، جوامعـی  مقاطعـه کاری و مسـئولیت پذیری توانمنـد می کنـد. در ایـن 
ژه دخالـت داشـتند و منابعـی از دولـت  کردنـد، در تأمیـن 20 درصـد از هزینه هـای پـرو را شناسـایی 
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زانـه  ژه را بـه صـورت رو ژه1 عملیـات پـرو کردنـد. واحـد مدیریـت پـرو یافـت  کننـده در کمـک  مرکـزی و 
ژه هـا و نظـارت بـر عملیـات در سـطح  یرپرو یـب ز یابـی و تصو کـرد. ایـن عملیـات شـامل ارز مدیریـت 
ژه  پـرو مدیریـت  کمیتـه  توسـط  ژه هـا  پرو از  کـدام  هـر  اجتماعـی2«،  قـرارداد  یکـرد  »رو در  بـود.  منطقـه 
)PMC(3، شناسـایی، اجرا و مدیریت شـد. این کمیته توسـط ترکیبی از اعضای اجتماع و مسـئوالن 
ژه هـا انتخـاب می شـوند. همچنیـن، جوامـع بـرای انتخـاب تسـهیل گران  یرپرو بـرای تأمیـن منابـع مالـی ز
ژه هـای خـود ـ  از بیـن سـازمان های غیـر دولتـی یـا متخصصـان فنـی ـ آزادی عمـل داشـتند. لـذا  یرپرو ز

نیـازی بـه انتخـاب تسـهیل گران از سـوی دولـت مرکـزی احسـاس نمی شـد.
شـرکت  شـکایت های  و  درخواسـت ها  شـده  یـاد  برنامـه  اجـرا،  حیـن  یادگیـری  یکـرد  رو بـرد  کار بـا 
ژه هـا را نیـز مـورد توجـه  یـژه تأخیرهـا و تعلل هـا در پرداخت هـا منابـع مالـی پرو ژه، بو کننـدگان دربـاره پـرو
مـدت  بـرای  ژه هـا  یرپرو ز اجـرای  توقـف  باعـث  اغلـب  مالـی  منابـع  آزادسـازی  در  تأخیرهـا  داد.  قـرار 
زمـزد دلسـرد شـوند و  کارگـران رو زمـان طوالنـی می شـد. ایـن مسـئله باعـث می شـد تـا مقاطعـه کاران و 
گـزارش مالـی  درآمدهـای خـود را از دسـت بدهنـد. عمومـًا چنیـن تأخیرهـای در نتیجـه ضعـف تهیـه 
گـزارش  حسـاب های مالـی در سـطوح مدیریـت، رخ مـی داد. حتـی  توسـط جوامـع یـا تأخیـر در تهیـه 
کـرده  بودنـد نیـز  یافـت  کـه آموزش هـای الزم را در  )PMCs( ژه ای کمیته هـای مدیریـت پـرو آندسـته از 

گزارش هـای مالـی مـورد نیـاز مشـکل داشـتند. بـرای تکمیـل 

دسترسی به اطالعات
ژه و اشـاعه  ژه یـاد شـده شـامل یـک بسـته اطالعـات، آمـوزش و ارتباطـات )IEC(4 اسـت کـه از پـرو پـرو
یـی، پوسـترها،  گسـترده حمایـت می کنـد )7(. پیام هـای رادیو ژه در سـطح  اطالعـات در خصـوص پـرو
ژه،  یژگی های پرو تبلیغات در اتوبوس، تماس های شـخصی و دیدگاه های ذی نفعان، درک روشـنی از و
ارایـه می دهنـد. ژه،  ایفـاء نماینـد و مسـئولیت ها در اجـرای پـرو ژه  کـه انتظـار مـی رود در پـرو نقش هایـی 

اشـاعه ایـن اطالعـات باعـث تغییـرات مثبتـی در رابطـه بیـن جوامـع از یـک سـو، و سـازمان های غیـر 
دولتـی و کارکنـان نواحـی مختلـف از سـوی دیگـر شـده اسـت. جوامـع ارتبـاط شـفافی بـا سـازمان های 
غیـر دولتـی برقـرار کرده انـد بـه گونـه ای کـه جوامـع تصمیمـات نهایـی را در انتخـاب، طراحـی و اجـرای 
فعـال  مشـارکت  دلیـل  بـه  مناطـق  مدیریـت  بـه  اجتمـاع  نگرش هـای  کـرد.  خواهنـد  اتخـاذ  ژه هـا  پرو
ژه هـا  اجتمـاع و همـکاری تنگاتنـگ کارکنـان اداری در اعطـای مسـئولیت ها در مدیریـت و اجـرای پرو
1 . Project Management Unit
2 . Community Contracting Approach
3 . Project Management Committee 
4 . Information, Education, Communication
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تغییـر کـرده اسـت.در چنیـن جوامعـی کـه نخبـگان و مسـئولین بـه صـورت سـنتی بـه نـدرت بـا چالـش 
از  بـرای پرسـش  را  ینـی  یچه هـای نو ژه، راه هـا و در پـرو بـه اطالعـات  آزاد  مواجـه می شـوند، دسترسـی 
کیفیـت مـواد خریـداری  مسـئولین و مقامـات محلـی در زمینه هـای نحـوه اسـتفاده از منابـع مالـی، 
و  اعضـا  بنابرایـن  اسـت.  کـرده  بـاز  را  دیگـر  دغدغه هـای  از  بسـیاری  و  پیمانـکاران  انتخـاب  شـده، 
تأثیـر بگذارنـد، توسـط  یـا قراردادهـا  کـرد1  بـر نحـوه هزینـه  تـا  کـه تـالش می کننـد  نماینـدگان مجلـس 

یـر ذره بیـن قـرار می گیرنـد. جوامـع ز
یـان آزاد اطالعـات، ارتباطـات بهتـر ذی نفعـان و افزایـش اعتمـاد عمومـی  بهتریـن اثـرات ایـن جر
اسـت. روابـط متخاصمانـه2 جـای خـود را بـه اعتمـاد متقابـل داده اسـت. بـرای مثـال، نـگاه جنسـیتی 
یـادی پیـدا کنـد و بـه همیـن دلیـل زنـان اصـرار داشـتند  ژه مخاطبـان ز ژه یـاد شـده، باعـث شـد تـا پـرو پـرو
ژه در زمینـه نیازهـای اصلـی  کننـد و در تصمیم گیری هـای پـرو کمیته هـای فرعـی حضـور پیـدا  تـا در 

جامعـه مشـارکت فعـال داشـته باشـند.

پاسخگویی/ اجرا
ژه هـا وجـود دارد. اولیـن  یی در طراحـی پرو سـازوکارهای متعـددی بـرای تضمیـن ادغـام پاسـخگو
یی  ژه توسـط جوامـع، بـرای افزایـش پاسـخگو سـاز و کار، انتخـاب دمکراتیـک کمیته هـای مدیریـت پـرو
کمیته هـا  گفتگـو بیـن  کـره و  ژه هاسـت. حسابرسـی اجتمـاع و مذا یر پرو در ارکان مدیریـت و اجـرای ز
ژه )PMC( نسـبت بـه اجتمـاع پاسـخگوتر شـوند. عـالوه بـر  باعـث می شـود تـا کمیته هـای مدیریـت پـرو
ژه هـا را  یـژه مشـارکت زنـان در پرو یابـی نیـز می تواننـد میـزان مشـارکت، بو ایـن، سیسـتم های پایـش و ارز
ژه و نه اجتماع  کمیته مدیریت پرو یابی نمایند. در وهله اول  ژه را بر منافع زنان ارز ردیابی، و اثرات پرو
اجـرا درگیـر می شـود.  نظـارت در حیـن  و همچنیـن  کـرد،  نحـوه هزینـه  قراردادهـا،  انعقـاد  در  بزرگتـر، 
یابـی، بازدیـد بـه عمـل آمـد، اعضـای کمیتـه مدیریـت  تقریبـًا در همـه جوامعـی کـه از آنهـا بـه منظـور ارز
یی بـه  ژه )PMC(، بیشـتر خـود را در قبـال MASAF پاسـخگو می دانسـتند، و لزومـی بـه پاسـخگو پـرو
کـه نقـش آنـان بـه  اجتمـاع بزرگتـر در خـود احسـاس نمی کردنـد. رهبـران اجتمـاع احسـاس نمی کننـد 

ژه )PMC( قـرار دارد. صـورت فعالـی تحـت نظـر کمیتـه مدیریـت پـرو
ژه بداننـد، بیشـتر نقـش  کـه خـود را مالـک پـرو کـرد، جوامعـی  کمک هـای مشـارکتی ثابـت  روش 
ژه هـا دارنـد.  یـت و اجـرای پرو ایفـاء می کننـد و انگیزه هـای بیشـتری بـرای افزایـش اثربخشـی مدیر
باعـث  کار  ایـن  انجـام می شـود.  10 درصـد  و   20  ،40  ،30 اقسـاط  ژه در  پـرو پرداخـت منابـع مالـی 

1 . Procurement 
2 . Adversarial Relationship
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عملکـرد  کـه  ژه هایـی  پرو و  یق،  تشـو باشـند،  داشـته  بـی  خو عملکـرد  کـه  ژه هایـی  پرو تـا  می شـود 
کـه سیسـتم پرداخـت قسـطی  یمـه شـوند. جوامـع محلـی می داننـد  بـی داشـته باشـند، جر نامطلو
ایـن  بـر  ژه   پـرو یـت  کمیته هـای مدیر از  یژگی هـای مثبـت و منفـی اسـت. هـر چنـد برخـی  دارای و
یـج  بتدر تـا  می کنـد  فراهـم  آنـان  بـرای  را  امـکان  ایـن  قسـطی،  پرداخـت  سیسـتم  کـه  هسـتند  ر  بـاو
برخـی  امـا  کننـد،  یـت  تقو مالـی  منابـع  از  یـادی  ز حجـم  یـت  مدیر بـرای  را  خـود  تـوان  و  تخصـص 
یـرا  کـه ایـن شـیوه ممکـن اسـت مشکل سـاز شـود، ز رنـد  بـر ایـن باو ژه  یـت پـرو کمیته هـای مدیر از 
ژه  کاهـش تعـداد قسـط های پـرو ژه هـا می شـود. بـا ایـن وجـود، هـر چنـد  باعـث تأخیـر در اجـرای پرو
کاهـش  کار ممکـن اسـت باعـث  کاهـش می دهـد، امـا ایـن  یـادی مشـکالت اداری را  بـه میـزان ز

کنتـرل جامعـه شـود. نظـارت و 

1)ZAMSIF( صندوق سرمایه گذاری اجتماعی زامبیا
صنـدوق سـرمایه گذاری اجتماعـی زامبیـا )ZAMSIF(، در می سـال 2000 بـا اعتبـاری معـادل 130 
میلیـون دالر راه انـدازی شـد. ایـن اعتبـار، سـومین سـرمایه گذاری مالـی بـرای کشـور زامبیـا بـود کـه پـس از 
یب رسـید )8(. صندوق  یابی اجتماعی )SRP(2 سـال 2000 ـ 1991 به تصو ژه های موفقیت آمیز باز پرو
بـه  و متمرکـز،  توسـعه سـتنی  یـزی  برنامه ر از  تحـول   ،)ZAMSIF( یمبـاوه ز اجتماعـی  سـرمایه گذاری 
کـرد. در یـک بـازه زمانـی  یـه  سـوی توسـعه اجتمـاع محـور را در چارچـوب دولـت محلـی توانمنـد تجر
ده سـاله )2010 ـ ZAMSIF ،)2000 بـا هـدف ارتقـای مهارت هـا در 57 شـورای ناحیـه آغـاز شـد. بـرای 
ایـن منظـور نهادهـای محلـی انتخابـی تشـکیل شـدند تـا تأمیـن درآمدهـا را تضمیـن نماینـد. مهمتریـن 
یمبـاوه )ZAMSIF(، برنامـه بلـوغ ناحیـه3 اسـت. در ایـن  ری صنـدوق سـرمایه گذاری اجتماعـی ز نـوآو

برنامـه، بـه نواحـی کـه بـه عملکـرد مطلوبـی دسـت پیـدا کننـد، منابـع اضافـی تعلـق می گیـرد.

· ارکان پروژه
یر را در هم تلفیق می نماید: صندوق سرمایه گذاری اجتماعی زامبیا )ZAMSIF( سه جزء اصلی ز

اساسـی  بناهـای  یـر  ز بـرای  را  خـود  ژه هـای  پرو مالـی  منابـع  اجتماعـی  سـرمایه گذاری  صنـدوق 
ژه هـای مدیریـت منابـع طبیعـی،  )آمـوزش، سـالمت، تأمیـن آب روسـتایی و بهداشـت، جاده هـا(، پرو
ظرفیت سـازی، مهارت هـای آموزش هـای پایـه، و سـایر فعالیت هـا بـرای ایجـاد انگیـزه  بـرای ارتقـای 

1 . Zambia Social Investment Fund
2 . Social Recovery Project
3 . District Graduation Program
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بیمـاران  بی سرپرسـت،  )افـراد  آسـیب پذیر  گروه هـای  بـه  کمـک  بـرای  یـژه   و برنامه هـای  و  ری  بهـره و
ژه هـا توسـط اجتمـاع، شناسـایی، آماده سـازی، اجـرا،  یرپرو مبتـال بـه ایـدز و غیـره( تأمیـن می کنـد. ز
مدیریـت می شـود و تاسیسـات آنهـا تعمیـر و نگـه داری می شـوند. جوامـع محلـی در تأمیـن حـدود 15 
ژه بـه صـورت نقـدی و غیـر نقـدی یـا ترکیبـی از ایـن دو سـهم دارنـد. پنـج  درصـد از هزینه هـای هـر پـرو
یی  کـه بـا سـطوح مختلـف پاسـخگو ژه وجـود دارد  سـطح از افزایـش مشـارکت ناحیـه ای در چرخـه پـرو
و مشـارکت مطابقـت دارد. در آخریـن گام انتظـار مـی رود کـه هـر ناحیـه بتوانـد مسـئولیت همـه مراحـل 

گیـرد. ژه را برعهـده  اجـرای پـرو
یـزی،  برنامه ر بـرای  توانمندسـازی  و  محـور  اجتمـاع  توسـعه  ژه  پـرو تأسیسـات  یـت  تقو منظـور  بـه 
ناحیـه  سـرمایه گذاری  صنـدوق  اجتمـاع  اعضـای  و  محلـی  مقامـات  ظرفیـت  ارتقـای  و  مدیریـت 
کـه منافـع آن عایـد بیـش  یربنایـی  تشـکیل شـد. ایـن صنـدوق منابـع مالـی بـرای سـرمایه گذاری های ز
از یک اجتماع می شـود، از جمله تأسیسـات بهداشـتی ناحیه و بازارها را نیز تأمین می کند. مسـئولین 
ژه هایـی از طریـق  یـزی، مدیریـت و تأمیـن مالـی چنیـن پرو یـج در برنامه ر ناحیـه انتظـار دارنـد تـا بتدر
یـع و تخصیـص  ژه و سـرانجام از طریـق مدیریـت توز ژه بـه پـرو مدیریـت تخصیـص منابـع براسـاس پـرو
زامبیـا  اجتماعـی  سـرمایه گذاری  صنـدوق  کننـد.  پیـدا  هدایتگـری  نقـش  ناحیـه،  مالـی  منابـع  کل 
کـه شـاخص های اجتماعـی  یـزی بـرای سـرمایه گذاری در نواحـی اسـت  )ZAMSIF( در حـال برنامه ر
و  یی  پاسـخگو یـت  تقو بـر  صنـدوق  ایـن  دلیـل  همیـن  بـه  دارنـد.  قـرار  شـرایط  بدتریـن  در  آنهـا  فقـر  و 

کـرده اسـت. کیـد  کارکنـان ناحیـه بـه جوامـع فقیـر تأ مسـئولیت پذیری 
یـه و تحلیـل  یـه و تحلیـل و پایـش فقـر )PMA(1 افزایـش پایـداری و قابلیـت اسـتفاده و تجز واحـد تجز
یـت  داده هـای فقـر کمـک می کنـد. عنصـر یـاد شـده منابـع مالـی فعالیت هـای مختلـف را بـه منظـور تقو
بـرد اطالعـات فقـر فراهـم می کنـد. ایـن منابـع  کار نهـادی، فنـی و چارچوب هـای مالـی بـرای پایـش و 

مالـی از توسـعه بانک هـای اطالعاتـی آزمایشـی در نواحـی نیـز حمایـت می کنـد.

صندوق سرمایه گذاری اجتماعی زامبیا )ZAMSIF( و توانمندسازی اجتماع 
اجـرای سیاسـت های سـرمایه گذاری اجتماعـی صنـدوق ZAMSIF باعـث افزایـش تمرکززدایـی، 
گـذار گردیـد. عـالوه بـر  اسـتقالل در تصمیم گیـری شـده اسـت و مسـئولیت ها نیـز بـه سـطوح محلـی وا
که این جهت گیری از مداخله اجتماع به منزله  گونه ای  کرده اسـت، به  این، جهت گیری ها نیز تغییر 
ژه، بـه سـوی مداخلـه اجتمـاع بـه عنـوان فرصتـی مـداوم بـرای توسـعه اجتماعـی و دسترسـی بـه  یـک پـرو
کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل،  فراینـد مدیریـت توسـعه معطـوف بـه اجتمـاع، صرفـًا  اطالعـات،  تغییـر 

1 . Poverty Monitoring and Analysis
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ژه هـای خـرد محـدود نمی شـود، بلکـه بـر  بـه عرضـه زمانمنددروندادهـا و برونـداد براسـاس اجـرای پرو
کیـد دارد. انتظـار مـی رود حمایت هـا بـرای توسـعه اجتمـاع، بـا یـا  فرایندهـای توانمندسـازی اجتمـاع تأ
بـدون حمایـت برنامـه ZAMSIF نیـز همچنـان ادامـه پیـدا کنـد و برنامـه از فعالیت هـای ظرفیت سـازی 

یق توسـعه اجتمـاع اسـت، همچنـان حمایـت کنـد. کـه هـدف آن تشـو
و  سـنجش  قابـل  پیشـرفت های  یـا  خروجی هـا  بـه  معطـوف  صرفـًا   ،ZAMSIF برنامـه  توجـه  کانـون 
ردهای نهایـی حاصـل  مقایسـه آنهـا بـا اهـداف پیش بینـی شـده نیسـت، بلکـه آنچـه اهمیـت دارد دسـتاو
فعالیت هاست. برای مثال، شاخص های موفقیت از تعداد کالس های ساخته شده، به شاخص های 
کالس، نسـبت معلـم بـه دانش آمـوز، مشـارکت  گسـترده تر توسـعه اجتماعـی و انسـانی ماننـد حضـور در 
ZAMSIF اطالعـات در مـورد ایـن  زنـان و غیـره تغییـر ماهیـت داده انـد. در حـال حاضـر سیسـتم پایـش 
ری می کننـد. بـرای اطمینـان  گـردآو ردها مشـارکت دارنـد،  کـه در پایـش دسـتاو ردها را بـا جوامعـی  دسـتاو
ژه شـرکت می کننـد و از منافـع آنهـا منتفـع می شـوند،  گروه هـای آسـیب پذیر در پـرو کـردن از اینکـه  حاصـل 
گام هایی برداشـته شـود.  ژه  گروه ها باید شناسـایی شـده و برای مشـارکت آنان در تصمیم گیری در پرو این 

گیرنـد. ژه مدنظـر قـرار  کـه نیازهـای خـاص را مدنظـر قـرار می دهنـد، بایـد در طراحـی پـرو فعالیت هایـی 
ژه  کرد و 72 پرو یافت  برنامه ZAMSIF در خالل جوالی سـال 2000 و ژوئن 2001،، 222 پیشـنهاد در
یـب  بـه تصو بـا رقمـی معـادل 6/3 میلیـون دالر تحـت عنـوان صنـدوق سـرمایه گذاری اجتماعـی  را 
یافـت 3/8 میلیـون دالر از منابـع مالـی، بیـش از نیمـی  ژه، و در ژه هـای آموزشـی بـا 44 پـرو رسـاند. پرو
ژه هـای سـالمت )15(، آب و  ژه هـا شـامل پرو از منابـع مالـی را بـه خـود اختصـاص دادنـد. سـایر پرو
یـر بناهـا )4( و امنیـت غذایـی )1( در رتبه هـای بعـدی قـرار داشـتند. بـرای دسترسـی  بهداشـت )8(، ز
بیشـتر جوامع،برنامـه ZAMSIF دسـتورالعمل های خـود را بـه صورتـی سـاده در دسـترس همـه قـرار داد 

و آنهـا را بـه چندیـن زبـان محلـی ترجمـه و در اختیـار عمـوم قـرار داده اسـت.

دسترسی به اطالعات
ژه هـا  صنـدوق سـرمایه گذاری اجتماعـی زامبیـا )ZAMSIF( دسترسـی بـه اطالعـات در مـورد پرو
را از طریـق نشسـت ها و جلسـات اطـالع رسـانی بـا جوامـع، و از طریـق تسـهیل گران و سـازمان های 
 )HIV( یسـت، ایـدز غیردولتـی توسـعه می دهـد. در ایـن جلسـات در مـورد مباحثـی ماننـد محیـط ز
کـه افـراد  و مسـائل جنسـیتی بحـث می شـود. هـدف اصلـی، دسترسـی عادالنـه بـه اطالعاتـی اسـت 
ژه هـای جدیـدی بـرای  فقیـر و جوامـع حاشـیه ای بـه آنهـا نیـاز دارنـد، و بـه همیـن دلیـل الزم اسـت تـا پرو
ژه، در حـال  پـرو بـرای پیشـبرد اهـداف   ZAMSIF برنامـه  ایـن مسـائل پیش بینـی شـود .  بـا  یـی  یارو رو
اسـتفاده از رادیـو و تهیـه و ارایـه مطالـب مکتـوب بـرای آمـوزش بـه اجتماعـات اسـت. از برنامه هـای 
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ژه  آینـده در ایـن زمینـه نیـز می تـوان بـه ارایـه اطالعـات بـه جوامـع در خصـوص فعالیت هـای اجرایـی پـرو
صـورت  بـه  یـی  رادیو برنامه هـای  بـه  فـرادادن  گـوش  بـه  آنـان  یق  تشـو و  زنـده  یـی  رادیو برنامه هـای  در 
ژه  کتابچه هایـی در مـورد بیمـاری ایـدز بـرای مدیریت هـای پـرو ژه،  کـرد. همچنیـن پـرو گروهـی اشـاره 

کـرده اسـت. تهیـه 
شـامل  برنامـه  ایـن  کـرد.  آغـاز  را  گسـترده  سراسـری  ی  برنامـه   ZAMSIF  ،2001 سـال  جـوالی  در 
کـه بـه زبـان انگلیسـی و هفـت زبـان محلـی پخـش می شـد.  یـی بـود  مجموعـه ای از برنامه هـای رادیو
ژه،  پـرو کارکنـان  برایـن،  عـالوه  شـد.  تهیـه  نیـز  ژه  پـرو مـورد  در  یزیونـی  تلو مسـتند  برنامـه  همچنیـن 
کارگاه های آموزشـی اطالع رسـانی را در سـطوح اسـتانی و ناحیه ای در مورد اطالع رسـانی در خصوص 
ژه و آمـوزش بـه مـردم در بـاره چگونگـی دسـتیابی بـه منابـع مالـی ZAMSIF برگـزار کردنـد. اطالعـات  پـرو
کانال هـای اطالع رسـانی  آنـان  یـرا  ز ارسـال شـد،  نماینـدگان مجلـس هـم  بـرای  آموزشـی  کارگاه هـای 
کارگاه هـای  کـه پـس از برگـزاری  کردنـد  ژه اعـالم  کارکنـان پـرو مهمـی بـرای جوامـع قلمـداد می شـوند. 
گرفتـن از ZAMSIF در  کمـک  گارگاه هـای آموزشـی، تعـداد درخواسـت ها بـرای  اطالع رسـانی و سـایر 

دفاتـر منطقـه ای و مرکـز بسـیار افزایـش یافتـه اسـت.
برای حمایت و پشتیبانی از پژوهش ها و حمایت از منابع مالی در مورد فقر، در محل ستاد مرکزی 
ژه مرکـز پایـش فقـر و تحلیـل منابـع )PMA( بـه عنـوان محلـی بـرای ارایـه خدمـات بـرای پژوهشـگران،  پـرو
سیاسـت گذاران و مـردم بـرای دسـتیابی بـه داده هـا و منابـع اطالعاتـی مرتبـط بـا فقـر راه انـدازی شـد. 
کـرده  نـام  ثبـت  بانـک اطالعاتـی خـود  ر در  از 120 مشـاو بیـش  از   )PMA( فقـر پایـش  و  مرکـز تحلیـل 
یسـت، فقر، سیاسـت گذاران اجتماعی،  ین شـامل متخصصانی در زمینه محیط ز ر اسـت. این مشـاو
متخصـص خشکسـالی، امنیـت غذایـی، آمـوزش، بهداشـت و متخصصانـی در خصـوص مسـائل 
کلیـدی را در اختیـار پژوهشـگران و متخصصـان فقـر قـرار  جنسـیتی هسـتند. مرکـز پایـش مسـتندات 
می دهـد. صنـدوق سـرمایه گذاری اجتماعـی زامبیـا )ZAMSIF( در حـال طراحـی و راه انـدازی پایـگاه 
اطالعاتـی بـرای اجـزاء تحلیـل و پایـش فقـر )PMA( اسـت. ایـن سـازوکار ایـن امـکان را بـرای مـردم فراهـم 

می کنـد تـا بـه مهمتریـن اسـناد بـه صـورت آنالیـن دسترسـی پیـدا کننـد.

توسعه ظرفیت سازمان های محلی
تسـهیل گر   13 بـه  دادن  آمـوزش  حـال  در   )ZAMSIF( زامبیـا  اجتماعـی  سـرمایه گذاری  صنـدوق 
ژه هـا می باشـد. بـا بکارگیـری  منطقـه ای بـرای توسـعه مشـارکت اجتماعـات در تمامـی مراحـل چرخـه پرو
کیفیـت مشـارکت جوامـع بهبـود پیـدا می کنـد و قـدرت اظهـار نظـر و توانمنـدی  تسـهیل گران ماهـر، 

یـر اسـتفاده می کننـد: آنـان بیشـتر می شـود. جوامـع بـرای ظرفیت سـازی از سـه سـازوکار بـه شـرح ز



279
... 
سنت

 گق
تپ
ام
فگر
وم

. ین
..

و  ژه  پـرو مدیریـت  بـرای  راهنمایـی  کتابچه هـای  روش  ایـن  در  اجـرا:  حیـن  در  یادگیـری  الـف(   
می شـود. ارایـه  ژه  پـرو اجـرای  طـی   ZAMSIF و  ناحیـه  کارکنـان  سـوی  از  توصیه هایـی 

ب( بسـته های آموزشـی: ایـن بسـته های آموزشـی توسـط تسـهیل گران آمـوزش دیـده و بـا اسـتفاده 
از تکنیک هـای مشـارکتی و روش هـای یادگیـری بزرگسـاالن ارایـه می شـود. ایـن آموزش هـا، مباحثـی 
مالـی،  مدیریـت  تـدارکات،  محیطـی،  یسـت  ز یابـی  ارز و  مدیریـت  جنسـیتی،  مسـائل  ایـدز،  ماننـد 

نگهـداری تجهیـزات و غیـره را پوشـش می دهنـد.
ج( یادگیـری مهارت هـا بـرای اعضـای اجتمـاع: از مهمتریـن ایـن مـوارد می تـوان بـه مراقبـت در منـزل، 

مشـورت، کارآفرینی، مراقبت های بهداشـتی، دامپزشـکی و سـایر خدمات اجتماع محوراشـاره کرد.

پاسخگویی
یی در کانـون توجـه  از طریـق صنـدوق سـرمایه گذاری ناحیـه ای، موضـوع مدیریـت مالـی و پاسـخگو
قـرار گرفتـه اسـت. بـرای ایـن منظـور بـه هـر ناحیـه مبلـغ معینـی پـول براسـاس شـاخص های فقـر و طـرد 
کاماًل مشخص هستند. مقدار منابع  تخصیص داده می شود. این آمار و اطالعات در سطح محلی 
کـه صنـدوق ناحیـه مـورد اسـتفاده قـرار می دهـد، بـه نحـوه اداره تأسیسـات ناحیـه، برنامه هـا،  مالـی 
کـه نواحـی ایـن ظرفیت هـا را بهبـود  مدیریت هـا و هماهنگی هـای توسـعه ناحیـه بسـتگی دارد. زمانـی 
دهنـد، منافـع بیشـتری عایـد ناحیـه می شـود. در ایـن روش، هـدف ZAMSIF صرفـًا ظرفیت سـازی 
کـه آنـان بـه جامعـه ارایـه  یی در رابطـه بـا خدماتـی  کارکنـان ناحیـه نیسـت، بلکـه بهتـر شـدن پاسـخگو

می دهنـد، نیـز حائـز اهمیـت اسـت.

1)RSDF( صندوق توسعه اجتماعی رومانی
و  مسـتقل  سـازمانی  عنـوان  بـه   1998 سـال  در   )RSDF( رومانـی  اجتماعـی  توسـعه  صنـدوق 
غیرانتفاعـی بـا دو هـدف بهبـود معیشـت جوامـع روسـتایی فقیـر و گروه هـای محـروم و افزایـش سـرمایه 
سـازمانی  خودیـاری  ظرفیت هـای  و  اعتمـاد  میـزان  یـت  تقو طریـق  از  ذی نفـع  گروه هـای  اجتماعـی 
یت هـای خـود را تشـریح، و  ایجـاد شـد. بـا اسـتفاده از سـازوکار RSDF، جوامـع فقیـر بـه روشـنی اولو
ژه هـای طـرف تقاضـا را آغـاز می کننـد. جوامعـی کـه واجـد شـرایط باشـند، منابع  یرپرو طراحـی و اجـرای ز
یربنایـی خـرد مقیـاس، خدمـات اجتماعـی اجتمـاع محـور، فعالیت هـای  ژه هـای ز یرپرو مالـی بـرای ز
یافـت می کننـد. بنابرایـن انتظـار مـی رود ذی نفعـان حـدود 10 تـا  اشـتغال زا و درآمـدزا، منابـع مالـی در

ژه هـا بـه خـود اختصـاص دهنـد. 15 درصـد از اعتبـارات RSDF را بـرای اجـرای پرو

1 . Romania Social Development Fund
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محلـی  سـازمانی  ظرفیـت  افزایـش  بـرای  و  فعالیت هـا  ایـن  تکمیـل  منظـور  بـه    RSDFصنـدوق
ری  ژه هـا، جوامـع نـه تنهـا نیازهـای مبـرم و ضـرو کمک هـای فنـی ارایـه می کنـد. در فراینـد اجـرای پرو
ری، بسـیج منابـع و  رده می سـازند، بلکـه توانایی هـای خـود بـرای شناسـایی نیازهـای ضـرو خـود را بـرآو
ژه هـا را افزایـش می دهنـد. کل منابـع  مدیریـت آنهـا و همچنیـن طراحـی، اجـرا، عملیـات و نگهـداری پرو
کـه حـدود 20 میلیـون دالر آن وام IBRD )در دو فـاز(، 5 میلیـون  RSDF حـدود 45 میلیـون دالر بـود 

کننده هـا تأمیـن شـده اسـت. کمـک  دالر سـهم دولـت رومانـی و تقریبـًا 20 میلیـون دالر آن از سـایر 

دستاوردهای برنامه
یر ارایه شد: ردهای حاصل از RSDF به شرح ز پس از دو سال، اولین دستاو

z  ،یابـی شـدند. از ایـن تعـداد یافـت شـد کـه 833 مـورد از آنهـا ارز ژه در یرپـرو تقاضاهـای 1332 ز
ژه  یـر بنایـی، 56 پـرو ژه ز کـه از ایـن تعـداد نیـز  195 پـرو کردنـد  یافـت  ژه منابـع مالـی در 290 پـرو

ژه خدمـات اجتماعـی اجتمـاع محـور بودنـد. تولیـد درآمـد، و 39 پـرو
z  و دارایی هـا  تـا  کـرد  کمـک  آنـان  بـه  تسـهیالت  ایـن  کردنـد.  یافـت  در تسـهیالت  روسـتا   48

نیازهـای خـود را تعییـن، و آنهـا را بـه صـورت مشـترک اعـالم نماینـد.
z  کار گروه هـای محـروم  کـه بـا  233 سـازمان مـردم نهـاد از روسـتاها و 21 سـازمان غیـر دولتـی 

یه هـای  رو حسـابداری،  مدیریتـی،   مقـررات  زمینـه  در    RSDF ژه هـای  پرو در  می کرد نـد، 
بـه سـوی افزایـش ظرفیـت سـازمانی و خودیـاری  گام هایـی  تأمیـن منابـع آمـوزش دیده انـد و 

برداشـته اند.
یابـی نشـان داد کـه کمک هـای  ژه تکمیـل شـد. ایـن ارز یابـی ذی نفعـان توسـط پـرو در سـال 2000 ارز
کیفیـت زندگـی جوامـع ذی نفـع تأثیـر گذاشـته  مالـی صنـدوق RSDF بـه صـورت مسـتقیم در افزایـش 
فصـل  و  حـل  بـرای  آنـان  توانایی هـای  خصـوص  در  را  اجتمـاع  نفـس  بـه  اعتمـاد  ژه  پـرو ایـن  اسـت. 
یـت  یـت اعتمـاد و تعامـل اجتماعـی تقو مسـائل محلـی و افزایـش سـرمایه های اجتماعـی از طریـق تقو
RSDF شـرکت  ژه هـای  کـه در پرو کننـدگان  کـرده اسـت. بـرای مثـال، در مقابـل 72 درصـد شـرکت 
کـرده بودنـد، اعـالم  ژه هـای RSDF شـرکت  کـه در نظـر سـنجی پرو نداشـتند،83 درصـد روسـتائیانی 
کنین »نسـتباً  راضی« یا »رضایت کامل« دارند .در مقایسـه در نظر سـنجی  نمودند که از روابط بین سـا
کـه در نظـر سـنجی شـرکت  کـه در سـال 1998 انجـام شـد، مشـخص شـده بـود، 57 درصـد از مردمـی 

کـرده بودنـد از روابـط بیـن روسـتائیان رضایـت نداشـتند.
کـه در نظـر  گـزارش شـد: 44 درصـد کسـانی  افزایش هـا و پیشـرفت های مشـابه ای بـرای اعتمـاد نیـز 
ژه باعـث افزایـش اعتمـاد آنـان بـه دیگـران شـده  سـنجی شـرکت داشـتند، اعـالم کردنـد مشـارکت در پـرو
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ژه RSDF شـرکت نداشـتند، برابـر 33 درصـد  کـه در پـرو اسـت، در مقابـل ایـن رقـم بـرای روسـتائیانی 
کـه در 31 درصـد از نمونه هـا مـردم عقیـده داشـتند  بـود. برعکـس، نظـر سـنجی سـال 1999 نشـان داد 

کـرد، در حالیکـه در سـال 1998 ایـن رقـم 25 درصـد بـوده اسـت. کـه می تـوان بـه دیگـران اعتمـاد 

طراحی برنامه

هدف گذاری
ایـن اجتماعـات،  و در میـان  فقیـر  بیشـتر اجتماعـات   )RSDF( رومانـی توسـعه اجتماعـی   صنـدوق 
گروه هـای محـروم را هـدف قـرار داده اسـت. بـرای ایـن منظـور، ابتـدا از نقشـه هایی بـرای شناسـایی نواحـی 
افتادگـی،  جـدا  ماننـد  فقـر  معیارهـای  براسـاس  فقیـر  اجتماعـات  شـد.  اسـتفاده  رومانـی  فقیـر  مناطـق  و 
عـدم دسترسـی بـه آب سـالم، عـدم دسترسـی بـه بـرق، عـدم دسترسـی بـه راه آهـن، فاصلـه مـدارس بـرای 
از روسـتاها شناسـایی و رتبـه بنـدی شـدند. در مرحلـه بعـد، معیـار  کـز پزشـکی  دانش آمـوزان،  فاصلـه مرا
کودکان، زنان و سـالمندان ـ که  یژه در میان جمعیت  گروه های محروم در اجتماع ـ بو گزینش جهت تعیین 
ری خـود را از طریـق فعالیت هـای خـود تأمیـن کننـد، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.  نمی تواننـد نیازهـای ضـرو
از مهمتریـن ایـن معیارهـا می تـوان بـه عـدم دسترسـی بـه برنامه هـای کمک هـای اجتماعـی سراسـری و عـدم 
حمایـت از سـوی افـراد خانـواده یـا شـبکه های اجتماعـی غیـر رسـمی اشـاره کـرد. صنـدوق توسـعه اجتماعـی 
گروه هـای محـروم از سـازمان ها و  رومانـی )RSDF( بـرای کمـک بـه شناسـایی و بسـیج و تحـرک بخشـی بـه 
نهادهای واسـط، مانند سـازمان های غیر دولتی، مسـئولین محلی و سـازمان های اجتماع محور اسـتفاده 
ژه هـا تضمیـن  یرپرو گروه هـا، و سـقف اندک منابـع مالـی ایـن ز می کنـد. انـواع خدمـات ارایـه شـده بـه ایـن 

کننـد. یق می شـوند تـا از ایـن منابـع اسـتفاده  کـه فقـط فقیرتریـن افـراد تشـو می کنـد 

فعالیت های واجد شرایط
کنند: یافت  یر در کمک های مالی RSDF را برای فعالیت های ز اجتماعات واجد شرایط ممکن است 

z  .ژه هـا 75000 دالر اسـت کمک هـای RSDF بـرای ایـن پرو کثـر  یـر بناهـای خـرد مقیـاس: حدا ز
یـر بناهـای  ژه هـا شـامل بازسـازی و احیـاء، و ارتقـای کارهـای سـاختمانی بـرای تأمیـن ز ایـن پرو
یـر بناهـای اقتصـادی ماننـد  کـز اجتماعـی و ز یی ها، مرا اجتماعـی ماننـد تأمیـن آب،  دستشـو
رده افـراد ذی نفـع بـه صـورت نقـدی و غیرنقـدی  کثـر آو جاده هـا و تعمیـر پل هـا می باشـد. حدا

حـدود 10 درصـد از اعتبـارات RSDF می باشـد.
z  RSDF ژه هـا  ایـن پرو بـرای  کمـک بالعـوض  کثـر  خدمـات اجتماعـی اجتمـاع محـور: حدا
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کمک هـا شـامل خدمـات، سـر پنـاه، توسـعه مهارت هـای زندگـی  20000 دالر اسـت. ایـن 
افـراد  بـرای  خدمـات  یـا  سـرپناه  احـداث  معلـول،  سـالمندان  از  مراقبـت  کـودکان،  بـرای 
اجتماعـی  حمایـت  برنامه هـای  بـه  دسترسـی  بـرای  قانونـی  کمک هـای  و  بی خانمـان 
می باشـند. سـازمان های غیـر دولتـی کـه بـا مسـئولین محلـی کار می کننـد، ایـن خدمـات را 
ارایـه می دهنـد و از گروه هـای اجتمـاع خواسـته می شـود تـا در تأمیـن 5 درصـد از کمک هـای 

مالـی RSDF مشـارکت نماینـد.
z  ایـن بـرای   RSDF مالـی  کمک هـای  کثـر  اشـتغال: حدا و فرصت هـای  درآمـدزا  فعالیت هـای 

یت و توانمندسازی ظرفیت گروه های مولد در اجتماعات  ژه ها 20000 دالر است. برای تقو پرو
فقیـر، اعتبـارات بـرای کمک هـای فنـی، حمایت هـای نهـادی، آمـوزش مهارت هـای کسـب 
فعالیت هـا  مهمتریـن  از  می شـود.  ارایـه  توانمندسـازی  و  شبکه سـازی  بـه  کمـک  و  کار  و 
یابـی چـوب، پشـم، میـوه،  سـبزیجات، شـیر،  بازار و  پـردازش  بـه  ایـن خصـوص می تـوان  در 
یابـی صنایـع دسـتی، بازسـازی تأسیسـات  گوشـت یـا سـایر مـواد خـام محلـی، تولیـد و بازار
کشـت گلخانـه ای و اجاق هـای خورشـیدی و نانوایی هـا اشـاره کـرد. حداقـل 15 درصـد از کل 

کننـده تأمیـن شـود. گروه هـای تولیـد  کمک هـای اعتبـاری RSDF بایـد از سـوی 

)RSDF( نقش صندوق توسعه اجتماعی رومانی
ژه هـا بـه صـورت مسـتقیم توسـط اجتماعـات  یرپرو شناسـایی، طراحـی و اجـرای فعالیت هـای ز
بـه  آن  نقـش  امـا  ایـن تالش هـا حمایـت می کنـد،  از   RSDF گروه هـای محـروم مدیریـت می شـود.  و 

می شـود: محـدود  یـر  ز فعالیت هـای 
z  ژه هـای واجـد شـرایط و همچنیـن یرپرو توسـعه و اشـاعه اطالعـات در مـورد فعالیت هـا و ز

ژه هـا یرپرو بـرای شناسـایی نیازهـا و طراحـی ز گروه هـای محـروم  بـه ذی نفعـان هـدف و  کمـک 
z  ژه هـای ارائـه شـده از سـوی یرپرو یـب ز یابـی، انتخـاب و سـازوکار تصو طراحـی روش هـای ارز

ذی نفـع  گروه هـای 
z گروه های ذی نفع انعقاد تفاهم نامه های اعتباری با نمایندگان 
z ژه ها یرپرو ایجاد سیستم پرداخت برای اجرای ز
z ژه ها یرپرو یابی بر نحوه اجرای ز نظارت و ارز
z کمک های بالعوض از طریق حسابرسی یابی اجرای تفاهم نامه های اعتباری و  ارز



283
... 
سنت

 گق
تپ
ام
فگر
وم

. ین
..

صندوق توسعه اجتماعی رومانی )RSDF( و توانمندسازی اجتماع
یکردهای توسـعه اجتماع محور، مانند آنچه در مورد RSDF مطرح  گذار1، رو در اقتصادهای در حال 
یخـی  شـد، بـا مجموعـه ای از چالش هـا مواجـه هسـتند. فلسـفه RSDF مسـتقیما بـر خـالف فراینـد تار
 RSDF .پای شـرقی اسـت یکرد باال به پایین و سـازماندهی دسـتوری اقتصادها و جوامع در منطقه ارو رو
گرچـه تشـکیل2 و توسـعه انواعـی از انجمن هـا و نهادهـای غیررسـمی پاییـن بـه بـاال را در فعالیت هـای خـرد 
کشـورها فعالیت هـای چنیـن انجمن هایـی بـه صـورت سـنتی  گذشـته در ایـن  یق می کنـد،  امـا از  تشـو
بـه ایجـاد محیطـی توانمندسـاز   )RSDF( گردیـده اسـت. صنـدوق توسـعه اجتماعـی رومانـی سـرکوب 
بـرای اجتماعـات بـه منظـور بسـیج منابـع و افزایـش سـرمایه های فیزیکـی و انسـانی و همچنیـن ایجـاد 

کمـک می کنـد. یـت رفـاه فیزیکـی و اجتماعـی  نهادهـای خـود پایـدار3 در درون اجتمـاع و تقو

دسترسی به اطالعات
ژه توسـعه داده شـده اسـت. اهـداف اصلـی  فراینـد تسـهیل  گـری4  بـه عنـوان یـک جـزء یکپارچـه پـرو
ژه هـای  یرپرو گاهـی اجتماعـات فقیـر روسـتایی در خصـوص ز گـری،  اطالع رسـانی و ارتقـای آ تسـهیل 
ارایـه  و  سـازماندهی  بـرای  آنـان  توانمندسـازی  و  پذیـرش  معیارهـای  فرصت هـا،   ،RSDF صنـدوق 
افزایـش  جسـتجوی  در  ساده سـازی  فراینـد  همزمـان  شـد.  اعـالم  ژه هـا  یرپرو ز بـرای  پیشـنهادات 
یـی وحـل و  یارو مشـارکت اعضـای اجتمـاع در فراینـد تصمیم گیـری بـرای توسـعه ظرفیت هـا بـرای رو

ری هـای محلـی اسـت. فصـل مشـکالت محلـی و ترغیـب بـه نوآو
صندوق توسـعه اجتماعی رومانی )RSDF( برای ذی نفعان بالقوه از طریق فراخوان های ارتباطی 
سـازمان یافتـه اطالعـات را بـه صـورت مسـتقیم فراهـم می کنـد. ایـن برنامـه،  دهکده هـای فقیـر را در 
فقیرتریـن نواحـی رومانـی هدف گـذاری می کنـد. عـالوه برایـن، ذی نفعـان نیـز خـود بـه صـورت مسـتقیم 
زنامه هـا مشـارکت می کننـد.  یزیـون ، رادیـو و رو در اشـاعه اطالعـات در اجتماعـات خـود از طریـق تلو
یـت می شـوند. بـرای مثـال، خبرنـگاران رادیـو  ایـن اطالعـات از طریـق کانال هـای ارتباطـی مختلـف تقو
ژه  یق می شـوند تـا بـه صـورت مسـتقیم بـا ذی نفعـان پـرو زنامه نـگاران تشـو یزیـون و همچنیـن رو و تلو
زه،  گفتگـو و مصاحبـه کننـد. ایـن مصاحبه هـا بهتریـن تبلیغـات بـرای صنـدوق اجتماعـی اسـت. امـرو
صـدای ذی نفعـان بـه صـورت منظـم از رادیـو ملـی شـنیده می شـود کـه ایـن کانال هـای ارتبـاط جمعـی 

توسـط اجتماعات روسـتایی قابل دسـترس اسـت.
1 . Transitional Economies
2 . Bottom – up Informal Associations
3 . Self- sustaining Institution
4 . Facilitation Process
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فراگیری و مشارکت
براسـاس چارچوب هـا و سیاسـت های صنـدوق توسـعه اجتماعـی رومانـی )RSDF(، بایـد در هـر 
یابـی ذی نفعـان  گیـری گروه هـای محـروم اتفـاق بیفتـد. نتایـج ارز ژه هـا فرا یرپرو مرحلـه از چرخـه اجـرای ز
یـاد اجتماعـات را در شناسـایی، انتخـاب و توسـعه برنامـه نشـان داد.  کتبـر سـال 2000 مشـارکت ز در ا
براسـاس سیاسـت های برنامـه RSDF تسـهیل گران بـه اجتماعـات بـرای سـازمان دهی و مشـارکت در 
یت هـا و نیازهـا بحـث شـود، کمـک می کننـد. جلسـات، و در مکان هـا و زمان هایـی کـه بایـد دربـاره اولو

ژه هـا نیـز )بیشـتر بـه صـورت غیـر نقـدی( مشـارکت می کننـد  عـالوه برایـن، اجتماعـات در هزینه هـای پرو
ژه هـا از جملـه تـدارکات و انعقـاد قراردادهـا هسـتند. در بررسـی پیمایشـی اجتمـاع در  یرپرو و مسـئول اجـرای ز
کنین اجتماعـات کـه  ژه RSDF، معـاوم شـد کـه حـدود 70 درصـد از سـا خصـوص مؤلفه هـای مختلـف پـرو
ژه کمـک شـده اسـت.  ژه حمایـت مالـی شـدند، حداقـل بـه یکـی از افـراد در خانـواده از سـوی پـرو از سـوی پـرو
یـرا  یر بنایـی خـرد مشـکل اسـت، ز ژه هـای ز  افزایـش سـهم منابـع مالـی از سـوی اجتماعـات بـرای پرو

ً
معمـوال

کننـد.  کار یـا مـواد، سـهم خودشـان را بیشـتر بـا پـول پرداخـت  بیشـتر مـردم تمایـل دارنـد تـا به جـای نیـروی 
گذاشـته  کـه دو عامـل بـه صـورت مثبتـی بـر مشـارکت اجتمـاع تأثیـر  کلـی، مشـخص شـده اسـت  بـه طـور 
کـه شـامل؛ الـف( مشـارکت فعـال مقامـات محلـی در حمایـت از بسـیج اجتماعـات ، ب( افزایـش  اسـت 
کـه خـود موجـب فشـارهای اجتماعـی شـده و  همبسـتگی و انسـجام اجتماعـی در میـان اعضـای اجتمـاع 
ایـن فراینـد، نیـز بـه نوبـه خـود بـه مشـارکت داوطلبانـه بیشـتری منتهـی می شـود. بررسـی ها نشـان داده اسـت 
کار در جوامـع منسـجم و یکپارچه تـر-  کیفیـت  کننده هـا و  کـه مشـارکت اجتمـاع،  اعتمـاد بـه هماهنـگ 

یـت  قـرار داشـته اسـت. ژه هـا مشـکل تر بـود- در اولو کـه اجـرای پرو حتـی زمانـی 

پاسخگویی
یق می کند تا کمیته مدیریت  صندوق توسـعه اجتماعی رومانی )RSDF( سـازمان های اجتماع را تشـو
کمیتـه مسـئول مدیریـت  کننـد. ایـن  ییـس،  خزانـه دار و دبیـر را انتخـاب  ژه )PMC( سـه نفـره شـامل، ر پـرو
یی بـه اجتمـاع و RSDF اسـت. کل اجتمـاع نیـز در  ژه هـا )از جملـه منابـع مالـی( و مسـئول پاسـخگو یرپرو ز
پایـش فعالیت هـا از طریـق کنتـرل کیفیـت کارهـای انجـام شـده توسـط مقاطعـه کاران و پیگیـری منابـع مالـی 
ردها، مشـارکت می کننـد. در نتیجـه ایـن فرایندهـا، اجتماعـات چگونگـی پاسـخگو  صـرف شـده و دسـتاو
کـردن مسـئولین محلـی را از طریـق پایـش و اشـاعه اطالعـات در خصـوص مصـرف منابـع می آموزنـد. عـالوه 
در  کـه  را  اجتماعاتـی  و  محلـی  مسـئولین  فعالیت هـای  بتواننـد  آنـان  تـا  می شـود  باعـث  کار  ایـن  برایـن، 
کننـد و درک بهتـری از تصمیمـات اتخـاذ شـده  برنامه هـای RSDF مشـارکت می کننـد را پایـش و نظـارت 

رنـد. بـرد و تخصیـص منابـع عمومـی بدسـت آو کار توسـط مقامـات و مسـئولین محلـی در خصـوص 
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ظرفیت  سازمانی محلی
ایفـاء  ارتقـای ظرفیـت سـازمانی محلـی  در  نقـش اساسـی  ژه هـا،  یرپرو ز RSDF در سراسـر چرخـه 

یـت و جلسـات مشـارکتی را  می کنـد. در مرحلـه بعـد، فراینـد ساده سـازی، هدایـت و رهبـری را تقو
کـرده و از تصمیم گیری هـای مشـارکتی حمایـت می کنـد و سـرانجام نیـز بـه اجتماعـات  سـازماندهی 
ظرفیـت   اجـرا،  از  پیـش  می کنـد.  کمـک  نیازهـا  تعییـن  و  شناسـایی  بـرای  مهـارت  توسـعه  بـرای 
سـازمان های اجتمـاع و PMC از طریـق یادگیـری بـه منظـور توسـعه دانـش و مهـارت بـرای مدیریـت 
بـه  یق اجتماعـات  بـه منظـور تشـو ژه  پـرو نیـز در خـالل اجـرای  یـت می شـود. نظـارت  ژه هـا تقو یرپرو ز
یـت اعتمـاد متقابـل و ارتقـای اعتمـاد بـه نفـس و کنتـرل بیشـتر بـر دارایی هـا و منابـع انجـام می شـود. تقو

تونس: پروژه توسعه نواحی کوهستانی شمال غرب
ژه  کوهسـتانی شـمال غـرب تونـس در سـال 1993 آغـاز شـد و 2001 پایـان پـرو ژه توسـعه نواحـی  پـرو
یـر  ز توانسـت  و  داشـت  حکایـت  روسـتایی  مناطـق  در  آن  موفقیـت  از  ژه  پـرو عملکـرد  بررسـی  بـود. 
توسـعه  روسـتایی  نواحـی  در  را  شـرب  آب  و  جـاده  درمانـی،  کـز  مرا مدرسـه،  ماننـد  اساسـی  بناهـای 
کـه  ژه پایـداری سـرمایه گذاری ها در منطقـه بـود  کلیـدی حاصـل از پـرو دهـد )9(. یکـی از درس هـای 
ژه در سـال 1993 بـا اعتبـاری معـادل  بـدون مشـارکت اجتماعـات محلـی امکان پذیـر نبـوده اسـت. پـرو
یکـرد مشـارکتی  یق مشـارکت های محلـی از رو ژه بـرای تشـو 26/02 میلیـون دالر آغـاز شـد. در ایـن پـرو
ژه بهبـود رفـاه اجتماعـات منطقـه و جلوگیـری از تخریـب  یکپارچـه1 اسـتفاده شـد. اهـداف ایـن پـرو
کـرد  یـر را اعـالم  ژه می تـوان مواردز منابـع طبیعـی پایـه پیش بینـی شـده بـود. از مهمتریـن اهـداف پـرو
اقدامـات  افزایـش  ب(   توسـعه،  فعالیت هـای  در  روسـتایی  سـازمان های  مشـارکت  ارتقـای  الـف(   :
جهـت افزایـش فعالیت هـای درآمـدزا در مزرعـه و خـارج از مزرعـه، ج( افزایـش اقدامـات جهـت کاهـش 
یـر  ک، رواناب هـا و مخـازن رسـوبگیر، د( بهبـود شـرایط جوامـع محـروم از طریـق عرضـه ز فرسـایش خـا

سـاخت های اساسـی و خدمـات اجتماعـی.

دستاوردهای برنامه
یـر بناهـای اساسـی، آمـوزش و محیـط  نتایـج برنامـه در برخـی از حوزه هـا از جملـه بهبـود درآمـد، ز

یسـت بسـیار قابـل توجـه بـوده اسـت )10(. ز
از  کوچـک بهبـود یافـت و  رزی در مـزارع  کشـاو درآمدهـا: در آمدهـای خانـواده از محـل تولیـدات 

1 . Integrated Participatory Approach
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کـه حـدود  1113 دینـار تونـس )TD(1 در سـال 1998 بـه 1429 دینـار در سـال 2000 افزایـش یافتـه اسـت 
316  دینـار افزایـش نشـان می دهـد. درآمدهـای سـاالنه حاصـل از مـزارع متوسـط نیـز بهبـود یافـت و 
کـه حـدود 994 دینـار طـی ایـن  ره از 3/41 دینـار تونـس  بـه 4/35 دینـار بالـغ شـده اسـت  طـی ایـن دو
ره افزایـش یافـت. بـه ایـن ترتیـب نـرخ رشـد سـاالنه بـرای مـزارع کوچـک برابـر 6/3 درصـد و بـرای مـزارع  دو

متوسـط معـادل 6/9 درصـد بـوده اسـت. 
یـر بناهـای اساسـی: سـهم جمعیـت ذی نفعـان کـه بـرای دسترسـی بـه آب یـا جاده هـای روسـتایی بـا  ز
مشـکل مواجـه بوده انـد از 48 درصـد در سـال پایـه بـه 18 درصـد در سـال 2000 کاهـش یافـت. میانگیـن 
کـرد.  کاهـش پیـدا  کیلومتـر در سـال 2000  کیلومتـر در سـال 1996 بـه 0/8  فاصلـه از آب شـرب از 1/5 
کمـک شـایانی بـه دسترسـی بـه خدمـات اساسـی در ایـن  سـاخت و بازسـازی جاده هـای روسـتایی 
ر دسـت کـرد و امکانـات دسترسـی بـرای مبادله هـای مـازاد محصـوالت در بازارهـای خارجـی  نواحـی دو

در مناطـق همجـوار را افزایـش داد.
کار باعث شـده اسـت تا درصد جمعیت  ژه چندین مدرسـه سـاخته شـد. این  آموزش: در این پرو
کنـد.  پیـدا  افزایـش   2000 سـال  در  درصـد   46 بـه   1996 سـال  در  درصـد   39 از  مدرسـه  از  برخـوردار 
کـه سـاخت مدرسـه ها بـه همـراه بهبـود و توسـعه جاده هـای روسـتایی  رد شـده اسـت  همچنیـن بـرآو
باعـث شـده اسـت تـا نـرخ بی سـوادی بـه طـور متوسـط از 60 درصـد در سـال پایـه بـه حـدود 44 درصـد 

کنـد. کاهـش پیـدا  ره  طـی ایـن دو
گونـه ای  رزی روی داد، بـه  محیـط زیسـت: در مجمـوع تغییـرات معنـی د ار و مثبتـی در نظام هـای کشـاو
اقدامـات  و  فعالیت هـا  بـر  ژه  پـرو منابـع طبیعـی سـازگار تر شـدند.   مدیریـت  بـا  رزی  کشـاو روش هـای  کـه 
کیـد داشـت. ایـن موضـوع باعـث افزایـش میـزان فیلتراسـیون و افزایـش محصـول و  ک تأ حفاظـت از آب و خـا
گیاهان  کشـت  ک،  بقای درختان شـد. عالوه براین، در نتیجه افزایش ظرفیت نگه داشـت آب توسـط خا

زراعـی دائمـی از 45 درصـد در سـال پایـه بـه 55 درصـد در سـال 2000 افزایـش یافـت.

رویکرد مشارکتی یکپارچه2
یت فعالیت ها به صورت مشـترک با اجتماعات ذی نفعان شناسـایی شـده و در طرح توسـعه  اولو
گرفـت. در برنامـه یـاد  یـب قـرار  گردیـده و بـا اعتبـاری معـادل پنـج سـال تصو اجتمـاع )CDP(3، ارایـه 
ری اجتمـاع در حوزه هـای اقتصـادیـ  اجتماعـی تعییـن، و چگونگـی  شـده، مهمتریـن نیازهـای ضـرو

1 . Tunisian Dinar
2 . Integrated Participatory Approach
3 . Community Development Plan
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بـر ایـن در طـرح توسـعه  مشـارکت اجتماعـات بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف مشـخص شـد. عـالوه 
گرفتـه شـوند، نیـز مشـخص شـد. ایـن برنامـه،  کار  کـه بایـد بـه  اجتمـاع )CDP( راهکارهـا توسـعه فنـی 
کـه بایـد ایـن فعالیت هـا را بـا همـکاری اجتماعـات بـه  کارگـران و متخصصانـی اسـت  ابـزاری بـرای 
رنـد. بـرای اجـرای برنامـه، اجتماعـات ذی نفـع، قـراردادی را بـا سـازمان توسـعه جنـگل و مرتـع1  اجـرا درآو
کوهسـتانی شـمال غـرب  )سـازمان غیـر دولتـی در تونـس موسـوم بـه  ODESYPANO( بـرای مناطـق 

کـرد. امضـاء 
یق و ایجـاد انگیـزه بـرای انتخـاب راه حل هـای فنـی بسـیار موفـق بـود.  یکـرد مشـارکتی در تشـو رو
رزان انجـام می شـد، بسـیار  کشـاو ژه هـای آزمایشـی در اراضـی زراعـی و  کـه پرو یکـرد در زمانـی  ایـن رو
رزان می توانسـتند بـه صـورت منظـم بـا یکدیگـر بـه مبادلـه اطالعـات بپردازنـد.  یـرا کشـاو موفق تـر بـود، ز
ژه نیـز مشـارکت می کردنـد.  ژه آزمایشـی و مـکان اجـرای پـرو رزان در انتخـاب نـوع پـرو همچنیـن، کشـاو
ژه را در سـطح اجتمـاع افزایـش مـی داد. ایـن راهبـرد  ایـن موضـع احسـاس مالکیـت و تعلـق خاطـر بـه پـرو
بـه افزایـش تعـداد خانوارهـای شـرکت کننـده در برنامـه توسـعه اجتمـاع کمـک شـایانی کـرد. بـرای مثـال 
کننـده در برنامـه از 183  در بررسـی چهـار برنامـه توسـعه اجتمـاع )CDPS( تعـداد خانوارهـای شـرکت 

خانـوار بـه 258 خانـوار طـی پنـج  سـال افزایـش یافـت.

ظرفیت سازمانی محلی
اجتماعـات محلـی  و  کارگـران، متخصصـان  بیـن  گفتگـو  و  کـره  از مذا پـس  اجتماعـات محلـی 
بـه عنـوان واسـط  کمیته هـای محلـی  ایـن  را تشـکیل دادنـد.  کمیته هـای توسـعه محلـی  عالقمنـد، 
کمیته هـای فعـال یعنـی آندسـته از  بیـن بخـش اداری برنامـه و اجتماعـات ذی نفـع عمـل می کردنـد. 
کمیته هایـی کـه بـه صـورت مرتـب جلسـه برگـزار می کردنـد، تعارضـات داخلـی را حـل و فصـل می کردنـد 
و اعضـاء برنامـه توسـعه اجتمـاع )CDP( را آمـوزش می دادنـد ـ مشـارکت بیشـتری در فعالیت هـای 
ژه داشـتند که این فرایند منافع برنامه توسـعه اجتماع را افزایش می داد. با سـازماندهی اجتماعات  پرو
ژه ارتباطـات را بـا اجتماعـات محلـی کارآمدتـر کـرد و ظرفیـت آنـان  محلـی در گروه هـای مختلـف، پـرو

کـرد. ژه بیشـتر  را بـرای مشـارکت در فعالیت هـای پـرو
تـا سـال 2000 مجموعـًا 162 کمیتـه توسـعه بـا  103 طـرح  توسـعه اجتمـاع  تهیـه شده،تشـکیل شـده 
یـا در حـال  یـا تکمیـل شـده بودنـد و ODESYPANO رسـیده،  بـه امضـاء  بودند.بیـش از 290 قـرارداد 
ایـن  امضـاء رسـید.  بـه   2)CAI(  یکپارچـه اقـدام  قـرارداد  برایـن، در مجمـوع 361  بودنـد. عـالوه  اجـرا 

1 . Sylvopastoral Development Authority
2 . Integrated Action Contracts
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ژه هـا بـه عنـوان یـک اقـدام موقـت در واکنـش بـه افزایـش تقاضـا از سـوی اجتماعـات محلـی بـرای  پرو
ژه هـا بهتـر آشـکار شـد، طراحـی شـدند. قـرار  مشـارکت در فعالیت هـای توسـعه،  پـس از آنکـه نتایـج پرو
داد اقـدام یکپارچـه )CAI( امـکان اجـرای فعالیت هـای مشـترک بـا اجتماعـات را بـدون آماده سـازی 
کـه در گذشـته حداقـل دو مـاه طـول  و تهیـه برنامـه توسـعه اجتمـاع )CDP( فراهـم سـاخت، فراینـدی 
یابـی قراردادهـای اقـدام یکپارچـه  یت هـای فـوری اجتمـاع، ارز یـاد بـه اولو می کشـید. علیرغـم توجـه ز
بـه همیـن  ارایـه می کننـد،  کمتـری  کمک هـای فنـی و آموزشـی  کـه ایـن قراردادهـا  )CAI( نشـان داد 
ره دو  کـه ایـن قراردادهـا پایـدار باشـند. در نتیجـه، پـس از یـک دو کمتـری وجـود دارد  دلیـل احتمـال 
سـاله،  واحـد اجـرای آماده سـازی، قراردادهـای اقـدام یکپارچـه )CAI( را متوقـف کـرد و بـه همیـن دلیـل 
کاهـش یافـت. تعـداد چنیـن قراردادهایـی از 104 قـرارداد در سـال 1996 بـه 48 قـرارداد در سـال 2000 
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یاددشت های پایانی
1. World Bank 2001a.
2. World Bank 2000.
3. This section draws heavily from Narayan 1995. For more recent 
reviews, see World
Bank 1996, Rao 2001, and the CDD website at http://essd.worldbank.
org/cddwk2000.nsf/
gweb/home.
4. World Bank 2000.
یابـی از  5ـ ایـن بخـش در سـال 2000 توسـط Silva  و Kamwendo  نگاشـته شـد و در ایـن گـزارش ارز

چشـم انداز ذی نفعـان محلـی در مـورد MASAF  انجـام شـده توسـط بانـک جهانـی ارایـه شـده اسـت.
6. World Bank 2001b.
7. This section draws on World Bank 1998.
یـر  ز بازسـازی  یـا  بـرای سـاخت  بـا مدیریـت اجتمـاع  بـه سـرمایه گذاری های    SRPII و    SRPI 8ـ 
کمـک مالـی می کنـد. بناهـای اجتماعـی و اقتصـادی و حمایـت از ظرفیت سـازی در سـطح ناحیـه، 
9. This section draws from World Bank 2001c
یسـت محیطـی توصیـف  ژه چندیـن معیـار را براسـاس عوامـل اقتصـادیـ  اجتماعـی، فنـی و ز 10ـ پـرو
پایـه در سـال 1996  ژه اندازه گیـری شـد. بررسـی  می کنـد و در سـه فاصلـه زمانـی در حیـن اجـرای پرو
انجام شـد، پس از آن بررسـی های پیمایشـی در سـال های 1998 و 2000 انجام شـد. بررسـی پیمایشـی 
کمیتـه توسـعه را در برمی گرفـت. در سـال 2000، 259 خانـواده در  سـال 1998، 527 خانـواده در 51 

28 کمیتـه بررسـی شـدند.
ژه بررسـی شـدند، شـامل مزارع کوچک کمتر  ره اجرای پرو رزی که طی دو 11ـ سـه اندازه مزارع کشـاو

از 5 هکتار، مزارع متوسـط با وسـعت 5 تا 20 هکتار، و مزارع بزرگ شـامل 20 هکتار و بزرگتر بودند.
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ابزارها و تمرین ها )شماره 10(
توانمندسازی در آموزش

یـر بناهـای  دسترسـی پایـدار بـه خدمـات اساسـی مؤثـرـ  ماننـد مراقبـت از سـالمت، آمـوزش، آب و ز
کیفیـت و سـازگاری خدمـات  اساسـی ـ بـرای زندگـی فقـرا بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. پیشـرفت  در 
فقـرا  نیازهـای  بـه  نسـبت  را  آنهـا  تـا  گیرنـد  قـرار  مدنظـر  حکمرانـی  و  نهـادی  مدل هـای  در  بایـد  ابتـدا 
و  خـاص  نیازهـای  تأمیـن  بـرای  محلـی  سـطح  در  مهمـی  گام هـای  بایـد  همزمـان  نمایـد.  پاسـخگو 

برداشـت. اهـداف هـر اجتمـاع 
عامـل  و  می شـود  اجتمـاع  یگـران  باز مشـارکت  توسـعه  باعـث  کـه  اسـت  حـوزه ای  آمـوزش 
کـه در ایـن خصـوص می تـوان بـه نـرخ ثبـت  پیشـرفت های قابـل توجـه در حوزه هـای مختلـف اسـت 
گـون در جهـان نشـان می دهـد، زمانـی  گونا کـرد. تجربه هـای  کیفیـت بهتـر مـدارس اشـاره  تـر و  نـام باال
یـان و مقامـات دولتـی را از طریـق سـاز و کارهـای نهـادی رسـمی  کـه اجتماعـات بتواننـد معلمـان، مجر
پاسـخگو کننـد، در ایـن صـورت اعضـای اجتمـاع تمایـل بیشـتری پیـدا می کننـد تـا مـدارس را توسـعه 
گروه هـای مطـرود بـه  کـه دسترسـی  دهنـد و در قبـال منابـع تعهـد باشـند. عـالوه برایـن، برنامه هایـی 
آمـوزش را توسـعه دهنـد، باعـث تغییـرات مهـم در اعضـای اجتمـاع و رهبـران دولتـی می شـوند. لـذا ایـن 
یـت می شـود کـه ایـن گروه هـا می تواننـد در اجتمـاع نقـش ایفـاء  نماینـد. موفقیـت فعالیت هـای  ر تقو بـاو
که می تواند  آزمایشـی کوچک، اغلب مسـتلزم انجام »کارزارهایی«1 در سـطوح مختلف دولتی اسـت 
بـه تغییـرات اساسـی در حکمرانـی سیسـتم آموزشـی در سـطح ملـی منتهـی شـود. چنیـن تغییراتـی 
یگران محلی در مدیریت مدارس، دسترسـی  شـامل ایجاد سـازوکارها و مجراهایی برای مشـارکت باز

یگـران ذیربـط اسـت. بـه آمـوزش و بـه اشـتراک گذاری منابـع در بیـن همـه باز

ماداگاسکار: مدارس اجتماعی و توسعه ملی
کشـور مادگاسـکار بـه دلیـل فقـدان  در اوایـل دهـه 1990، میـزان ثبـت نـام در آمـوزش ابتدایـی در 
سـرمایه گذاری، کاهـش کیفیـت و عـدم اعتمـاد متقابـل بیـن معلمـان و والدیـن در حـال کاهـش بـوده 
کـه بیشـتر آنهـا فاقـد معلـم  اسـت )1(. بـه همیـن دلیـل، بیـش از 2500 مدرسـه دولتـی تعطیـل شـد، 
بودنـد و تقریبـًا همـه 13500 مدرسـه نیـز بـه تعمیـرات اساسـی نیـاز داشـتند. مـدارس فاقـد مـواد درسـی 
آموزشـی مناسـب و از حمایت هـای تخصصـی برخـوردار نبودنـد. از همـه مهمتـر، بیشـتر آنهـا از سـوی 

جامعـه حمایـت نمی شـدند.
1 . Champions
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در  پایـه  آموزش هـای  توسـعه  در  تـا جوامـع محلـی  اتخـاذ شـد  پایـان سـال 1993، تصمیماتـی  در 
مـدارس ابتدایـی مشـارکت نماینـد. ایـده قـرارداد مدرسـه محـور1 از دیدگاه هـای یکـی از مقامـات رسـمی 
و تیـم مدیریتـی او شـکل گرفـت. ایـن مقـام رسـمی، یکـی از مسـئولین ارشـد آمـوزش ابتدایـی بـود کـه بـه 
یکـی از اسـتان ها منتقـل شـده بـود. بـا حمایـت بانـک جهانـی، و بـا اسـتفاده از نتایـج مطالعـه بخـش 
یت  آموزش، تیمی از تصمیم گیران خالق، برنامه PRAGAP  را شروع کردند. این برنامه، به منظور تقو

گرفـت. کار قـرار  و توانمندسـازی اداری و آموزشـی در آمـوزش پایـه در دسـتور 
یر بوده است: که در اولین مراحل برنامه تهیه شد، به شرح ز  ،PRAGAP اصول راهنمای برنامه

z  مسـئوالن آمـوزش در سـطوح محلـی و منطقـه ای بایـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف آمـوزش ملـی
در خدمـت والدیـن و دانش آمـوزان باشـند.

z  کاری نیسـتند، بنابرایـن مشـارکت مؤ ثـر والدیـن و مقامـات بـه انجـام  بـه تنهایـی قـادر  ایالت هـا 
گـروه یـا حزبـی بایـد بـرای تعهـدات خـود احتـرام قائـل باشـد. ری اسـت. بـا ایـن وجـود، هـر  محلـی ضـرو

z  قـرارداد مدرسـه محـور می توانـدو بایـد حـاوی اقدامـات یـا فعالیت هایـی باشـد کـه اجتماعـات
یت هـا درک نماینـد. بـرای مثـال، چنیـن اقداماتـی ممکـن اسـت  محلـی آنهـا را بـه عنـوان اولو
یـا  معلمـان  بـرای  مسـکن  سـاخت  کالس هـا،  تعمیـر  و  بازسـازی  معلـم،  اسـتخدام  شـامل 

سـاخت و تعمیـر میـز کالس هـا باشـد.
z  همـه مـدارس در نواحـی اداری بایـد در تهیـه و امضـای قـرارداد نقـش داشـته باشـند. برخـی

ممکـن اسـت حـذف شـوند، امـا همـه بایـد فرصـت مشـارکت در چنیـن فراینـدی را داشـته 
باشند.

z  کافـی محـدود خواهـد بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع،  سـهم دولـت بـه تأمیـن تعـداد معلمـان 
تعمیـر  مالـی جهـت  تأمیـن منابـع  بـرای  بانـک جهانـی  کمکـی  ژه هـای  پرو بـا  بایـد  لـذا  شـد. 

کالس هـا یـا سـاخت مـدارس جدیـد هماهنـگ باشـد.
z  یت هـای دیگـر ماننـد سـاخت مسـکن معلمـان، حفـر چـاه، تأمیـن آب، تجهیـزات بـازی اولو

یت هـای اجتماعـات محلـی بسـتگی دارد. بـرای حیـات مدرسـه یـا فنس کشـی مدرسـه بـه اولو
z تعیین حداقل سهم اجتماعات محلی برای هر قرار داد مدرسه به صورت نقدی یا جنسی
z  بـرای اجتماعـات خاصـی یـرا هـر قـراردادی  بـه فـرد باشـد، ز هـر قـراردادی می توانـد منحصـر 

یت هـای مطـرح شـده توسـط اجتماعـات  تهیـه و آمـاده می شـود، لـذا در ایـن قراردادهـا بایـد اولو
گردد. منعکـس 

1 . School-based Contract
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بسیج اجتماعی
)از  ناحیـه   20 بـه  و سـپس  ماداگاسـکار شـروع شـد  اسـتان  از شـش  یکـی  در  ناحیـه  دو  در  برنامـه 
یـان برنامه هـا ابتـدا بـه صـورت  کـرد. همـه مجر مجمـوع 111 ناحیـه( در بیـن شـش اسـتان تسـری پیـدا 
دانش آمـوزان  یادگیـری  بهبـود  بـر  اول  وهلـه  در  و  کردنـد  ترسـیم  اهـداف  از  چشـم انداز  یـک  تفصیلـی 
یی بـه نیازهـای واقعـی مـردم بایـد  کیـد داشـتند. از ابتـدا مشـخص شـده بـود کـه برنامـه  بـرای پاسـخگو تأ
کار مسـتلزم تغییـرات اساسـی در نگـرش و رفتـار بخش هایـی از مقامـات  انعطاف پذیـر باشـد. ایـن 
کلیـه سـطوح و جوامـع روسـتایی محلـی  دولتـی، برحسـب روابـط آنهـا بـا دانشـکده های آموزشـی در 

است.
کـه از طریـق بسـیج و آمـوزش اجتمـاع از جملـه  اولیـن مرحلـه، هدایـت و تعییـن مسـیر اعـالم شـد 
کارگاه هـای آموزشـی، بازدیـد از مـدارس و مبادلـه  اطالعـات ودیدگاه هـا انجـام  برگـزاری جلسـات و 
شـد. هـدف اصلـی، توانمندسـازی والدیـن، رهبـران روسـتاها و سـایر اعضـای اجتمـاع بـرای قبـول 
مسـئولیت در زمینـه آمـوزش در مـدارس خودشـان اعـالم شـد. اغلـب ایـن جلسـات بـر مسـائلی ماننـد 
ره هـای آموزشـی بـه دلیـل  گردان و معلمـان، تکـرار دو ثبـت نـام کـم دانـش آمـوزان، حضـور و غیـاب شـا
مـردود شـدن دانـش آمـوزان، عـدم مشـارکت والدیـن، ضعـف مسـئولیت پذیری معلمـان و مقامـات 

کیـد داشـتند. محلـی، نامناسـب بـودن سـاختمان مـدارس و نبـود منابـع آموزشـی در مـدارس تأ

شورای مدارس و قراردادهای مدرسه محور
بـه  تـا شـورای نمایندگـی مدرسـه را  بـه عمـل آمـد  بـرای اجـرای موثـر برنامـه از هـر اجتمـاع دعـوت 
عنـوان سـازوکاری بـرای مشـارکت مسـتقیم اعضـای اجتمـاع محلـی بـرای تصمیم گیـری در خصـوص 
مسـائل و مشـکالت مدارس ایجاد کنند. نمایندگان شـورا شـامل معلمان، والدین و اعضای اجتماع 
آمـوزش  زارت  و محلـی  نماینـدگان  بـا  قراردادهایـی  مدرسـه  شـورای  بعـد  مرحلـه  در  بودنـد.  دهکـده 
ارتقـای آمـوزش در اجتمـاع و تعهـدات  برنامه هـای متعـدد بهبـود و  ایـن قراردادهـا،  کـرد، در  امضـاء 

کارکنـان و مقامـات منطقـه ای و ناحیـه مشـخص شـده اسـت. اجتماعـات، معلمـان و 
تخصص هـا،  گروه هـا،  کلیـه  می رفـت  انتظـار  محـور،  مدرسـه  قراردادهـای  اجـرای  و  طراحـی  در 
کار، پـول، الـزام بـرای فرسـتادن  دیدگاه  هـا )چشـم انداز مـدارس در سـال های آینـده(، منابـع )نیـروی 
کـودکان بـه مدرسـه( و تمایـل بـه فعالیت هـا را در جلسـه ای مطـرح نماینـد. سـرمایه گذاری در ایـن زمینـه 
بـه تمایـل انجـام اقدامـات مقدماتـی از سـوی اجتماعـات محلـی بسـتگی دارد. در اولیـن نشسـت بـا 
بایـد  اجتمـاع  اعضـای  توسـط  کـه  اقدامـات عملـی  از  تعـدادی  انجـام  مـورد  در  اجتماعـات محلـی 
یابـی  ردهای ایـن تعهـدات ارز انجـام شـود، تفاهـم نامـه ای بـه امضـاء رسـید. در نشسـت دوم دسـتاو
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شـد و بـرای آینـده از جملـه اینکـه آیـا یـک قـرارداد مدرسـه بایـد آمـاده شـود یـا آمـاده نشـود، تصمیـم گیـری 
شـد. بـرای همـکاری در چارچـوب ایـن قراردادهـا، کـه عمدتـًا مبتنـی بـر نیازهـای اجتمـاع و دسترسـی 
یق می شـود تـا نقـش و وظیفـه خـود را در رابطـه بـا مسـئولین محلـی و  بـه منابـع اسـت، هـر اجتمـاع تشـو

کنـد و بـر ایـن مبنـا وضعیـت مـدارس خـود را متحـول و بهبـود بخشـد. مرکـزی شناسـایی 

نتایج
پـس از بازدیـد از 273 مدرسـه در دو ناحیـه آزمایشـی، بیشـتر اجتماعـات محلـی جلسـاتی را برگـزار 
یت هـا را شناسـایی و مصوبـات آنهـا را اجـرا کردنـد، و سـرانجام قـرارداد مدرسـه آمـاده شـد.  کردنـد و اولو
PRAGAP چهار ماه پس از آغاز برنامه به مسـئولین 235 قرارداد مدرسـه1مصوب برای بررسـی ارسـال 

یـر اعـالم شـد: ردهای برنامـه در مرحلـه آزمایشـی برنامـه، بـه شـرح ز کـرد. دسـتاو
z  ابتدایـی آن اسـتان 25 مدرسـه  و در  Mahajanga منتقـل،  اسـتان  بـه  ابتدایـی  462 معلـم 

شـدند. بازگشـایی  دولتـی 
z  ،1994 ـ ـ 1993 و 95  ابتدایـی طـی سـال های 94  ره  ثبـت نام هـای جدیـد در سـال اول دو

یافـت. افزایـش  حـدود 26/5 درصـد 
z .یب شد ساختار سازمانی جدید در اداره آموزش استان Mahajanga تصو
z .تیم های مدیریت محلی در دو مدرسه در نواحی سازماندهی شدند

کـه  متوسـط هزینـه نوسـازی هـر مدرسـه 481 دالر بـرای 103 دانـش )95 ـ 1994( تخمیـن زده شـد 
رد شـد. ایـن هزینه هـا شـامل مصالـح سـاختمانی و منابـع  سـرانه بـرای هـر دانش آمـوز برابـر 4/7 دالر بـرآو

مسـتقیم اداری بـرای مدیریـت برنامـه می باشـد.
ردهای مثبـت در تیم هـای مدیریتـی در سـطوح ناحیـه ای، اسـتانی و ملـی انگیـزه  ایجـاد  ایـن دسـتاو
کـرد تـا روش PRAGAP را بـه 5 اسـتان دیگـر در ماداگاسـکار تعمیـم دهنـد. در فـاز دوم  اجـرای برنامـه، 
در 20 مدرسـه تحت پوشـش برنامه PRAGAP، نرخ ثبت نام در اولین سـال طی سـال های تحصیلی 
که این مقدار تقریبًا معادل دو برابر افزایش مشاهده  94 ـ 1993 و 96 ـ 1995، 28 درصد افزایش یافت 

ره بوده اسـت. شـده در سـطح ملی طی همان دو
بـرای  پایـه ای  عنـوان  بـه   PRAGAP برنامـه  تجربه هـای  و  درس هـا   1996 سـال  از  مناطـق  ایـن  در 
یـن سیاسـت های آموزشـی ملـی جدیـد عمـل می کنـد. ایـن سیاسـت ها بـا صراحـت بـر آمـوزش  تدو
کیـد می کننـد و بـه همیـن  کیفیـت آمـوزش و یادگیـری در همـه سـطوح تأ ابتدایـی، بـر اهمیـت بهبـود 
و  خصوصـی  بخـش  همچنیـن  و  ذی نفعـان  جامعـه،  والدیـن،  مسـئولیت های  و  انـرژی  بایـد  علـت 

1 . School Contract
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ماداگاسـکار دومیـن  دولـت  در دسـامبر سـال 1997،  نمایـد.  بسـیج  زمینـه  ایـن  در  را  جامعـه مدنـی 
کـرد: یـب  یـر تصو برنامـه توسـعه بـرای آمـوزش را براسـاس اصـول ز

z  کید بر آموزش کودکان: اثرات هر اقدام یا فعالیتی باید بر کودکان و یادگیری آنان اندازه گیری تأ
 شود.

z  آموزش هـای مبتنـی بـر مدرسـه: مدرسـه در جامعـه و در محیـط بـه عنـوان تکیـه گاه تغییـر و
می شـود. قلمـداد  اقـدام 

z یکرد پایین به باال: داده ها و اطالعات حاصل از تجربه مدرسه رو
بـه منظـور اسـتمرار پیشـرفت در کیفیـت یادگیـری ایـن اصـول بایـد توسـط شـرکت کننـدگان محلـی 

مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.
نهـاد  قراردادهـای  بـه  بین المللـی  و  ملـی  شـرکای  بیـن  در  آن  اشـاعه  و  ملـی  برنامـه  دومیـن  تهیـه 
یکـرد  محـور1 در آمـوزش عالـی و آمـوزش فنـی و حرفـه ای منتهـی شـد. از سـال 1998 تـا سـال 2000، رو
کشـور ماداگاسـکار  نواحـی در  از مـدارس  از نیمـی  ژه هـا در بیـش  برنامه هـا و پرو PRAGAP در همـه 

گرفـت. یـب و مـورد اسـتفاده قـرار  تصو

السالوادور: برنامه مدیریت مدارس توسط اجتماع 
ری در اواخـر دهـه 1980 در  پـس ازچندیـن دهـه جنـگ داخلـی، حـدود یـک میلیـون کـودک السـالوادو
مدرسـه ثبـت نـام نکـرده بودنـد )3(. نـرخ ثبـت نـام بـرای آمـوزش پایـه حـدود 80 درصـد بـود و اجتماعـات 
 Cecilia Gallardo ،1989 فقیـر روسـتایی بـه شـدت از نبـود مدرسـه و معلـم رنـج می بردنـد. در سـال
یـر  ز کار ARENA بـه عنـوان و de cano، یکـی از اعضـای اصالحـات شـاخه نوگـرای حـزب محافظـه 

زارت آموزش،گسـترش  و توسـعه  آمـوزش انتخـاب شـد. در نتیجـه هدایـت و رهبـری خانـم Cecilia، و
یـت  کیفیـت مناسـب را بـه عنـوان سیاسـتی محـوری، هـم از منظـر تقو دسترسـی بـه آمـوزش پایـه بـا 

کیـد قـرار داد. وحـدت ملـی هـم از منظـر ارتقـای توسـعه اقتصـادی بلنـد مـدت مـورد تأ
کـرد. هـدف ایـن  ر آغـاز  گیـری را در نظـام آمـوزش سـنتی السـالوادو زارت آمـوزش اصالحـات فرا و
کیفیـت آمـوزش، توسـعه پوشـش تحصیلـی در  اصالحـات، تمرکززدایـی بروکراسـی آموزشـی، بهبـود 
یـت ظرفیت هـای اداری و توسـعه مشـارکت نقـش آفرینـان خصوصـی و غیـر دولتـی  همـه سـطوح، تقو
گام  اجرایـی، ارایـه یـک مـدل غیرمتمرکـز عرضـه خدمـات در نواحـی روسـتایی بـا  اعـالم شـد. اولیـن 
عنـوان "برنامـه مدیریـت مـدارس توسـط اجتمـاع هـاEDUCO( "2( بـود. برنامـه EDUCO، 78 درصـد 

1 . Institutional – based Contracts
2 . Community Managed Schools Program
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در  آنـان  مبـرم  نیازهـای  بایـد  کـه  کـرد  هدف گـذاری  را  شـهرداری ها(   221 )از  شـهرداری ها  فقیرتریـن 
گـردد. زمینـه آمـوزش پایـه برطـرف 

یر اعالم شد: سه هدف اصلی برنامه EDUCO به شرح ز
z افزایش عرضه خدمات آموزشی در فقیرترین اجتماعات روستایی
z کودکان توسعه مشارکت اعضای اجتماعات محلی در آموزش 
z ره های پیش دبستانی و دبستانی مدارس کیفیت دو بهبود 

بـرای  برنامـه  ایـن  کـرد.  بـرای مشـارکت را مطـرح  EDUCO یکـی از خواسـت های عمومـی  برنامـه 
مـدارس  یـن  نو یـاد شـده، مدیریـت  برنامـه  ارایـه می کـرد. همچنیـن  فنـی  کمک هـای  ظرفیت سـازی 
نمایندگـی می کنـد. در هنـگام  و سـازمان های اجتمـاع  والدیـن  بـرای  را  و دبسـتانی  پیـش دبسـتانی 
زارتخانـه  بـرای نخسـتین بار، کار بـا سـازمان غیـر دولتـی محلـی را آغـاز کـرد تـا از اجـرای  یـن برنامـه، و تدو

کننـد.  برنامـه حمایـت 

انجمن های آموزشی اجتماع1
تسـهیل  بـرای  دارد.  کیـد  تأ کـودکان  آمـوزش  در  والدیـن  مسـتقیم  مشـارکت  بـر  یاد شـده  برنامـه 
 )ACE( اجتمـاع آموزشـی  انجمـن  یـک   ،EDUCO برنامـه  پوشـش  تحـت  هـر مدرسـه  مشـارکت ها،  
یـزی و مدیریـت  تشـکیل داد کـه ایـن انجمـن بـه طـور قانونـی مسـئول انجـام امـور مدرسـه ماننـد بودجه ر
کنـد و مسـئول نظـارت  گیـرد یـا آنهـا را اخـراج  کار  کارکنـان اسـت. ایـن انجمـن می توانـد معلمـان را بـه 

بـر عملکـرد و حضـور و غیـاب آنـان اسـت.
 )ACE( زارت آمـوزش منابـع مالـی را بـه طـور مسـتقیم بـه حسـاب بانـک انجمـن آموزشـی اجتمـاع و
هزینـه  مدرسـه  آموزشـی  نیازهـای  یابـی  ارز براسـاس  را  منابـع  ایـن  انجمـن  مدیـران  و  می کنـد  یـز  وار
انجمـن  بـا  آنـان  قـرارداد  براسـاس  و  معلمـان  حقـوق  پرداخـت  بـرای  اعتبـارات  از  بخشـی  می کننـد. 
می تواننـد   )ACES( اجتمـاع  آموزشـی  انجمن هـای  می شـود.  پرداخـت   )ACE( اجتمـاع  آموزشـی 
بـا بسـیج  بین المللـی و همچنیـن  کننده هـای  کمـک  و  نهادهـای دولتـی  بـا سـایر  کـره  از طریـق مذا

دهنـد. افزایـش  را  اضافـی  درآمدهـای  نقـدی،  غیـر  کمک هـای  جملـه  از  محلـی  حمایت هـای 

اشاعه اطالعات، مشاوره و راهبردهای ارتباطی
تـا سـال 1993، برنامـه آزمایشـی در خصـوص بهبـود خدمـات بـه فقـرا و توانمندسـازی جوامـع محلـی 
نتایـج شـفافی ارایـه داد. نـرخ ثبـت نـام در مـدارس ابتدایـی در مناطـق روسـتایی افزایـش یافـت. والدیـن 

1 . Community Education Association
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و  عـزل  ماننـد  کلیـدی  مسـئولیت های  و  دادنـد  نشـان  مثبتـی  بسـیار  واکنش هـای  تحـوالت  ایـن  بـه 
زارت  آزمایشـی، و برنامـه  ایـن  ایـن وجـود، و علیرغـم موفقیـت  بـا  آنـان داده شـد.  بـه  نصـب معلمـان 
آمـوزش متوجـه شـد کـه در سـطح ملـی حمایـت چندانـی از ایـن برنامـه انجـام نمی شـود. تجربـه برنامـه 
یکردهـا و نگرش هـا و درک در بیـن مسـئولین آمـوزش را تغییـر داده بـود، امـا ایـن  EDUCO برخـی از رو

زارت خانـه بـه خوبـی درک نشـده بـود. زمانـی کـه برنامـه توسـعه پیـدا کـرد،  یـن در خـارج از و روش هـای نو
کـرات عمومی اندکـی در محافـل عمومـی مطـرح شـد. در مجمـوع تغییـرات سیاسـی بـه  بحث هـا و مذا
صـورت نظام منـد انجـام نشـد. علـت ایـن مسـئله فقـدان شـفافیت و بدبینـی بـه شـماری از معلمـان، 

اجتماعـات و گروه هـای سیاسـی مخالـف عنـوان شـد.
زارت آموزش با مشـارکت معلمان و سـایر ذی نفعان کلیدی به  برای غلبه براین مشـکالت، و
کـره در مـورد تجربیـات برنامـه EDUCO و اسـتفاده از ایـن مـدل بـرای توسـعه  منظـور بحـث و مذا
کـه  یکردهـای غیـر متمرکـز، سـمینارهایی را ترتیـب داد. انجمـن معلمـان از ایـن می ترسـیدند  رو
دادن اختیـارات جدیـد بـه والدیـن ممکـن اسـت بـه نصـب و عـزل سـلیقه ای معلمـان منتهـی 

شـود. بـه همیـن دلیـل نیـز موضعـی بـه شـدت مخالـف داشـتند. 
ایـن دغدغه هـا از طریـق تجربیـات برنامـه EDUCO مطـرح، و فرصت هـای شـغلی جدیـدی 
بـرای معلمـان ایجـاد کـرد و بـه همیـن دلیـل معلمانـی کـه در برنامـه EDUCO فعالیـت می کردنـد، 
یکـردی باعـث افزایـش مشـارکت می شـد و  یـرا چنیـن رو یکـرد غیرمتمرکـز دفـاع می کردنـد، ز از رو

حمایـت والدیـن را نیـز بـه همـراه داشـت.
در  ر،  السـالوادو در  پایـه  آمـوزش  اصالحـات  از  حمایـت  بـرای   ،1995 یـه  فور و   1994 نوامبـر  بیـن 
کانال هـای  نبـود  در  شـد.  انجـام  اجتماعـی  یابـی  ارز زارتـی  و ژه ای  پـرو تهیـه  و  آماده سـازی  خـالل 
یابـی   کلیـدی، ارز ارتباطـی رسـمی در مـورد درک و شـناخت یـا عـدم درک و شـناخت از ذی نفعـان 
گروه هـا رابطـه برقـرار  ین محلـی بـا  ر کـرد. مشـاو زارتخانـه ارایـه  بازخوردهـای ارزشـمندی بـه مقامـات و
کارکنـان  دیدگاه هـای  مـوردی  مطالعـه  ایـن  دادنـد.  انجـام  آنـان  بـا  عمیقـی  مصاحبه هـای  و  کردنـد 

کـرد. مشـخص  را  دانش آمـوزان  و  والدیـن  معلمـان،  آمـوزش،  زارت  و
والدین نسـبت به انگیزه های دولت تردید داشـتند و نگرانی های خود را در مورد خصوصی سـازی 
کـه ظرفیت هـای  کـه بـه عنـوان یـک نهـاد عمومـی  زارت آمـوزش یـا ارتبـاط تنگاتنـگ بـا شـهرداری  ها  و
کردنـد. ایـن مطالعـه عـدم اعتمـاد شـدید بیـن دولـت و  الزم بـرای مدیریـت آمـوزش را نـدارد، اعـالم 
کـرد. بـا ایـن وجـود، مشـخص شـد  حـدود 110 سـازمان غیـر دولتـی فعـال در بخـش آمـوزش را آشـکار 
یی دولـت داشـته  یه هـای دمکراتیـک اثـرات مثبتـی بـر پاسـخگو کیـد بـر رو کـه پایـان جنـگ داخلـی و تأ

است.
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کـره بـرای اصالحـات اعـالم  زارت آمـوزش سـال 1995 را بـه عنـوان سـال مذا پـس از ایـن تحـوالت، و
کـرد. بـرای ایـن منظـور دولـت کمیسـیونی بـا عنـوان کمیسـیون ملـی آمـوزش، علـوم و توسـعه ایجـاد کـرد. 
ایـن کمیسـیون  از راه انـدازی فراخـوان گفتگـوی ملـی در مـورد آمـوزش حمایـت کـرد. از نتایـج گفتگوهـا 

یکـردی مفهومـی بـرای اصالحـات ارایـه شـده اسـت. گزارشـی تهیـه شـد کـه در آن رو

نتایج
زارت آمـوزش ارایـه  کمیسـیون چارچوبـی مفهومـی بـرای برنامـه تفصیلـی ده سـاله بـرای و گـزارش 
کـه در آن تعهـدات و الزاماتـی بـرای توسـعه و دسترسـی بـه آمـوزش رسـمی ارایـه شـده اسـت. هـر  کـرد 
کلیـدی در برخـی از حـوزه قبـالً  انجـام شـده اسـت امـا ایـن اصالحـات بـا  چنـد برخـی از اصالحـات 
گیرتـر انجـام می شـود. برنامـه  مجموعـه ای از اقدامـات و برنامه هـا را  رسـمیت بیشـتر و فرایندهـای فرا
بـرای حمایـت و پشـتیبانی از چهـار هـدف پیش بینـی کـرده اسـت. ایـن اهـداف شـامل الـف( افزایـش 
کیفیـت آمـوزش ج( افزایـش و اشـاعه ارزش هـا  دسترسـی بـه آمـوزش و افزایـش باسـوادی ب( بهبـود 
یـب  یـن و تصو کـه در سـال 1995 تدو و، د( نوسـازی و بازسـازی نهادهـا بودنـد. از قوانیـن جدیـدی 
شـده اند نیـز می تـوان بـه قانـون آمـوزش عالـی، قانـون ارتقـای معلـم/ تخصـص1 و قانـون عمومـی آمـوزش 
زارت  یـی و حـل و فصـل تنگناهـا و مشـکالت اداری در و یارو بـرای رو ایـن اصالحـات  کـرد.  اشـاره 

آمـوزش بـه اجـرا درآمـد.
بـه صـورت رسـمی  را  ارتباطـی  برنامـه  آغـاز شـد، دولـت  برنامـه در سـال 1996  اجـرای  کـه  زمانـی 
کـرد. هـدف اصلـی برنامـه، ظرفیت سـازی بـرای حمایـت از اصالحـات عمومـی، ایجـاد  راه انـدازی 
کلیـدی از جملـه  یافـت بازخوردهـا از ذی نفعـان  زارت آمـوزش بـا مـردم، در کانال هـای ارتباطـی در و

شـد. اعـالم  دولتـی  غیـر  سـازمان های  و  دانش آمـوزان  والدیـن،  آمـوزش،  زارت  و
ر از 76  روی هـم رفتـه در نتیجـه ایـن اصالحـات، نـرخ ثبـت نـام در نواحـی روسـتایی السـالوادو
درصـد در سـال 1991 بـه 83 درصـد در سـال 1993 افزایـش یافـت. تـا سـال 1999، بیـش از 237000 
کـه ایـن تعـداد بـه سـال 1991 حـدود 84000 نفـر  کردنـد  کـودک در مـدارس شـبکه EDUCO ثبـت نـام 
کاهـش  نیـز  تـرک تحصیـل و تعـداد دانش آمـوزان مـردودی  نـرخ  ایـن مـدارس،  بـود. در  بیشـتر نسـبت 
کـه یـک کالس را دوبـار می خواندنـد نیـز از 23 درصـد در سـال 1994 بـه  یافـت. نسـبت دانش آموزانـی 
کاهـش یافـت. بانـک جهانـی نیـز از طریـق یـک وام 148 میلیـون دالری بـه  15 درصـد در سـال 1998 

کـرده اسـت. ایـن برنامـه کمـک 

1 . Law on Teacher Promotion/Profession
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هند: پروژه آموزش پایه ایالت اوتارپرادش
یابـی وضعیـت آمـوزش  در سـال 1992 دولـت هنـد پیشـنهاد وام اصالحـات آموزشـی را بـا هـدف ارز
کـرد. بـرای  کـه یکـی از فقیرتریـن ایالت هـای هنـد اسـت، را بـه بانـک جهانـی ارایـه  پـرادش،  ایالـت اوتار
ایـن منظـور، بهبـود وضعیـت آمـوزش زنـان و دختـران )4(،  هدف گیـری شـد. میـزان بـا سـوادی زنـان در 
پـرادش )UP( یـک سـوم نـرخ باسـوادی هنـد اسـت و نـرخ ثبـت نـام کـودکان 6 تـا 10 برابـر کمتـر  ایالـت اوتار
ژه آمـوزش پایـه بـا هـدف افزایـش ثبـت نـام زنـان، کاهـش  از میانگیـن کشـور هنـد اسـت. بـه همیـن دلیـل پـرو
یـب شـد. یـت مالکیـت مردمـی مـدارس تصو کادمیـک و تقو ردهای آ میـزان تـرک تحصیـل، افزایـش دسـتاو

ساز و کارهای مشارکت اجتماع
ژه بـود. نتایـج بررسـی ها و بحث هـای  ژه، مشـارکت اجتمـاع مـورد توجـه ایـن پـرو از بـدو شـروع پـرو
روسـتاها  سـطح  در  آموزشـی  مشـکالت  و  مسـائل  از  گسـترده ای  طیـف  وجـود  از  متمرکـز1،  گروهـی 
دسـتورالعمل های  زبـان  خصـوص  در  کاسـتی  تبعیض هـای  از  مشـکالت  ایـن  داشـت.  حکایـت 
آموزشـی تـا اثـرات آب و هـوا بـر فرصت هـای آموزشـی را شـامل می شـد. در برخـی از روسـتاها، دختـران 
کوچک خانواده در مدرسـه حاضر نمی شـدند. در سـایر روسـتاها، امنیت  به دلیل مراقبت از فرزندان 

دختـران مسـئله اصلـی بـود.
محلـی  کمیته هـای  توسـعه   ،)UP( پـرادش  اوتار ایالـت  آزمایشـی  ژه  پـرو کلیـدی  عناصـر  از  یکـی 
یـن اهـداف مـدارس، بـه  کمیته هـا در فراینـد تصمیم گیـری و تدو آمـوزش روسـتا )VECS(2 بـود. ایـن 
گروه هـای اقلیـت مشـارکت و همـکاری  کمیتـه، از جملـه زنـان و  صـورت مسـتقیم بـا همـه اعضـای 
حضـور  پایـش  برنامـه،  یـن  تدو مدرسـه،  سـاختن  در  روسـتا  آمـوزش  محلـی  کمیته هـای  می کردنـد. 

معلمـان و تـالش بـرای جـذب منابـع مالـی دولتـی مشـارکت می کردنـد.

· ظرفیت سازی برای پایداری
بـه معلمـان  ارایـه خدمـات  برنامـه  پـرادش )UP( در سـال 1993،  اوتار ژه  پـرو بازنگـری  اواسـط  در 
درآمـد.  اجـرا  بـه  روسـتاها  از  گروه هایـی  و  خوشـه ها  در  تمرکززدایـی  بـر  کـه  بـود  شـده  داده  توسـعه 
تالش هـای محلـی از طریـق توسـعه ظرفیت سـازی نهادهـای آموزشـی و یادگیـری در سـطح ناحیـه و 

پشـتیبانی شـد. و  رش3 حمایـت  پـرو و  آمـوزش  ایالتـی مدیریـت  ایجـاد مؤسسـه  از طریـق 

1 . Focus Group Discussions
2 . Village Education Committee
3 . State Institute of Educational Management and Training
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دولـت هنـد بـه صـورت مسـتقل متخصصـان آموزشـی را اسـتخدام کـرد. ایـن متخصصـان آمـوزش 
ژه فعالیـت می کردنـد، و از ایـن طریـق پایـداری برنامـه  کـه در پـرو دیـده از کارکنـان بانـک جهانـی بودنـد 
کامـاًل   بـه پاییـن  بـاال  بـه اجـرای برنامه هـای  کـه دولـت  ر شـد  یـاد آو بایـد  البتـه  را تضمیـن می کردنـد. 
یکردهـای قبلـی بـود،  کامـاًل مغایـر بـا رو کـه  یـن و اجـرای برنامـه ای  گرفتـه بـود، بـه همیـن دلیـل تدو خـو 
آن صـورت می گرفـت. سیاسـت مداران  برابـر  در  لـذا مقاومت هایـی  قلمـداد می شـد  روش جدیـدی 
کـه  کردنـد. آنـان از یافتـن روشـی جدیـد  ژه اوتراپـرادش را اعـالم  محلـی بیدرنـگ اهـداف آموزشـی پـرو
از آن پشـتیبانی  بـه همیـن دلیـل می توانسـتند  و  کردنـد  بـه اجـرا درآیـد، اسـتقبال  در سـطح اجتمـاع 
کـدام  کـه  کـه بـرای مجریـان مهـم نبـود  یـزی شـده بـود  گونـه ای برنامـه ر یـرا سـازوکار برنامـه بـه  کننـد، ز

دولـت در ایالـت در قـدرت باشـد.

نتایج
پـرادش نتایـج توانمندسـازی مشـارکت اجتماعـات در مـدارس  ژه آمـوزش پایـه ایالـت اوتار در پـرو
کمیته هـای آمـوزش روسـتا )VECS( بسـیار آموزنـده اسـت. اهـداف پیش بینـی شـده بـرای  از طریـق 
کاهـش  یـاد بـود. شـکاف ثبـت نـام بیـن پسـران و دختـران  مشـارکت زنـان در آمـوزش ابتدایـی بسـیار ز
یـژه  ردهای آموزشـی بو کـرد. دسـتاو کاهـش پیـدا  یافـت و نـرخ تـرک تحصیـل بـرای دختـران بـه نصـف 
ژه، 2 میلیـون دختـر  کـرد، در نتیجـه اجـرای ایـن پـرو ره دوم در 8 ناحیـه از 10 ناحیـه بهبـود پیـدا  در دو
ژه اجـرا نمی شـد، ایـن تعـداد در مدرسـه ثبـت  گـر ایـن پـرو کـه ا کردنـد در صورتـی  در مدرسـه ثبـت نـام 

نمی کردنـد. نـام 
یکـرد غیرمتمرکـز از  کـه رو کـرد  پـرادش )UP(، دولـت قبـول  ژه اوتار ردهای پـرو در بازنگـری دسـتاو
کـه دقیقـًا ایـن نـوع از  موفقیـت برخـوردار بـوده اسـت و بـه همیـن دلیـل دولـت درصـدد برآمـده اسـت 
برنامـه آمـوزش ابتدایـی را در سـطح ملـی الزامـی کنـد. در سـال 1995، برنامـه یـاد شـده از طریـق آمـوزش 

ابتدایـی ناحیـه ای در سـطح ملـی بـه اجـرا درآمـد.

بنگالدش، پروژه کمک مدرسه دوره دوم زنان 
دولـت بنـگالدش در برنامـه پنـج سـاله خـود، هدفـی را بـه منظـور افزایـش نـرخ باسـوادی زنـان از 16 
کـرد تـا مشـارکت زنـان در همـه جنبه هـای زندگـی در سـطح  درصـد بـه 25 درصـد تعییـن، و تضمیـن 
در  زنـان  بـرای  شـغلی  فرصت هـای  ایجـاد  برنامـه،  ایـن  اصلـی  هـدف   .)5( کنـد  پیـدا  افزایـش  ملـی 
رزی و  کشـاو یـزی خانـواده، توسـعه بخش هـای  ره اول و دوم مـدارس،  مراقبـت از سـالمت، برنامه ر دو
ژه برنامـه کمـک بـه  توسـعه برنامه هـای خـود اشـتغالی توسـط سـازمان های غیـر دولتـی اعـالم شـد. پـرو
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ره دوم مدرسـه بنـگالدش )FSSAP(1 در سـال 1993 بـه عنـوان بخشـی از برنامـه، مثالـی  دختـران در دو
گیـری دختـران بـرای حضـور در  یق مشـارکت بیشـتر و فرا کـه بـرای تشـو ژه اسـت  از هدف گـذاری پـرو
زنـان در جامعـه  ایـن فراینـد دیدگاه هـای موجـود در خصـوص ارزش و جایـگاه  مدرسـه انجـام شـد. 

کـرد. را متحـول 
مجموعـه ای از عوامـل اقتصـادی، فرهنگـی و دینـی در بنـگالدش مانـع از تقاضـای دختـران بـرای 
نـام نمی کردنـد و  ثبـت  از دختـران هرگـز در مدرسـه  بـه همیـن علـت، بسـیاری  بـوده اسـت.  آمـوزش 
بـا میانگیـن جهانـی  بنـگالدش در مقایسـه  کشـور  زنـان  تـرک تحصیـل می کردنـد.  از پسـران  یـا زودتـر 
کمـی بـه امکانـات آموزشـی دارنـد. براسـاس سرشـماری سـال 1991، تنهـا 20 درصـد  دسترسـی بسـیار 
ره دوم مدرسـه  زنـان قـادر بـه خوانـدن و نوشـتن بودنـد. در اوایـل دهـه 1990، شـکاف دسترسـی بـه دو
ره راهنمایـی( بیـن دختـران و پسـران بسـیار عمیـق بـود. تنهـا یـک سـوم دانش آمـوزان ثبـت نـام کـرده  )دو
اتمـام می رسـاندند،  بـه  را  ره دوم  کـه دو ره دوم را دختـران تشـکیل می دادنـد و تعـداد دخترانـی  در دو
کمتـر دختـران در مقایسـه بـا  نصـف تعـداد پسـران بـود. پرداخـت شـهریه علـت اصلـی حضـور بسـیار 
کتـاب، یونیفـورم  ایـن سـایر هزینه هـا ماننـد حمـل و نقـل،  خریـد  بـر  بـود. عـالوه  ره دوم  پسـران در دو
یـک  بـه عنـوان  کـه دختـران  بـود. در فرهنگـی  یـاد  ز نیـز  امتحانـات  و شـهریه   )لبـاس( مدرسـه، غـذا 
دارایـی اقتصـادی تلقـی می شـوند  بسـیاری از والدیـن تمایـل نداشـتند تـا چنیـن سـرمایه گذاری هایی 

را در آمـوزش انجـام دهنـد.

توسعه و طراحی پروژه
کاهـش و حـذف محدودیت هـای  ژه FSSAP بـا اعتبـاری معـادل 88 میلیـون دالر، دو هـدف  پـرو
ره راهنمایـی( و ارتقـاء دیدگاه هـا و ارزش هـای اجتمـاع  ره آموزشـی دوم )دو ثبـت نـام دختـران در دو
نسـبت به آموزش دختران را شـامل می شـد. از شـش رکن اصلی برنامه، مهمترین رکن، تعیین شـهریه 
بـرای دختـران جهـت حضـور در مدرسـه بـود. ایـن شـهریه از 12 دالر در سـال بـرای پایـه 6 تـا پایـه 36،10 
کمک هـا، شـامل هزینه هـای مسـتقیم آمـوزش دختـران در مـدارس  دالر در سـال در نوسـان بـود. ایـن 
ره دوم بـود کـه بـرای هزینه هـای شـخصی و شـهریه ها در تمامـی پایه هـا، شـهریه کتـاب و امتحـان در  دو
ژه نیـز می تـوان بـه: الـف( پرداخـت  تـر بـه دختـران پرداخـت می شـد. از دیگـر ارکان ایـن پـرو پایه هـای باال
یـژه معلمـان زن  ب( ارتقـای مهارت هـای شـغلی آموزشـی بـرای دختـران در  حقـوق بیشـتر بـه معلمـان بو
گاهی هـای  رابطـه بـا تقاضـای بـازار از نظـر دسـتمزد و خـود اشـتغالی  ج(  فعالیت هایـی بـرای ارتقـای آ
یی، چاه هـای لولـه ای و تأمیـن آب و  بـا منافـع آموزشـی زنـان د( سـاخت دستشـو عمومـی در رابطـه 

1 . Female Secondary School Assistance Project
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برنامـه بهداشـت در مدرسـه  هــ( ظرفیت سـازی در سـطوح ملـی و محلـی اشـاره کـرد.
ناحیـه(، شـامل 59  یـر  )ز  Thanas فـاز همزمـان در 118  دو  بـود در  قـرار   FSSAP ژه  پـرو ابتـدا،  در 
یـر ناحیه هـا )Thanas( بـا  Thanas در آغـاز سـال 1994 و Thanas 59 در سـال 1997 آغـاز شـود. ایـن ز

اسـتفاده از معیار ترکیبی میزان درآمد، میزان سـواد زنان و میزان حضور زنان شناسـایی شـدند. در فاز 
یـاد بـود، بـه طـوری کـه اولیـن درخواسـت ها حـدود دو برابـر میـزان  ژه، حمایـت اجتمـاع بسـیار ز اول پـرو
ژه FSSAP را  ردهـای اولیـه را نشـان مـی داد. بنابرایـن دولـت بنـگالدش تصمیـم گرفـت نـه تنهـا پـرو برآو
کنـد، بلکـه در صـدد برآمـد تـا مفهـوم شـهریه را بـه  یـر ناحیـه )Thanas( در سـال 1994 اجـرا  در 118 ز
یـر ناحیـه )Thanas( روسـتایی نیـز تعمیـم دهـد.  ره دوم زنـان در 460 ز برنامـه ملـی پرداخـت شـهریه دو
عالوه بر سهم دولت، بانک جهانی از طریق انجمن توسعه بین المللی )IDA(1، )68 میلیون دالر(، 

ژ بـرای همکاری هـای توسـعه2 و بانـک توسـعه آسـیایی نیـز بـه ایـن برنامـه کمـک کردنـد. و آژانـس نـرو

سازوکارهای پروژه برای ارتقای نگرش ها و فراگیری دختران 
و  یق مشـارکت مسـتقیم مـدارس  بـرای تشـو و تمهیداتـی  کارهـا  و  ژه، سـاز  پـرو در خـالل طراحـی 
یافـت  والدیـن در تغییـر نگـرش و رفتـار اجتمـاع در خصـوص آمـوزش زنـان، تدبیـر شـد. بـه منظـور در
ژه تفاهم نامـه همـکاری  شـهریه های مرتبـط بـا برنامـه، مـدارس موظـف شـدند تـا بـرای مشـارکت در پـرو
بـا دولـت را بـه امضـاء برسـانند. بـه محـض اینکـه ایـن تفاهـم بـه ثبـت رسـید،  مـدارس مکلـف بـه انجـام 

یـر شـدند: تعهـدات ز
یق دختران برای ثبت نام در مدارس 	  گاهی عمومی و تشو کمک و حمایت از ارتقای آ
هشدار موضوع به دختران در این زمینه 	 
زارت آموزش 	  ژه در نرخ های مصوب و پذیرش شهریه ها از پرو
کمک به دانش آموزان برای پرکردن فرم های تقاضا	 
کننده	  نگه داری فهرست ثبت نام ها و تعیین شماره شناسایی برای هر درخواست 

ادامـه  بـرای  شـرایط  واجدیـن  شـد.  طراحـی  مشـابهی  سـازوکارهای  والدیـن  مشـارکت  بـرای  نیـز 
نماینـد: موافقـت  یـر  ز مـوارد  بـا  دختـران  والدیـن  کـه  بـود  ایـن  بـه  مشـروط  شـهریه ها  یافـت  در

کنند.	  دختران آنان حداقل در 75 درصد سال تحصیلی در مدرسه حضور پیدا 
کنند	  کسب  حداقل 45 درصد نمره امتحانات قبولی ساالنه را 
ره دوم مجرد باقی بمانند	  در طول تحصیل در دو

1 . International Development Association
2 . Norwegian Agency for Development Cooperation
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ایـن برنامـه بـرای راه انـدازی مدرسـه و مشـارکت والدیـن بـه عنـوان عامل هـای تغییـرات اجتماعـی 
طراحـی شـد. بنابرایـن، دختـران در توانمندسـازی خـود از طریـق مسـئولیت پذیـری بـرای پرداخـت 
بـه  کمکـی  از شـهریه های  توانمنـد می شـدند. بخشـی  از مقـدار پیش بینـی شـده  بیـش  شـهریه های 
دختـران بـه صـورت مسـتقیم بـه مدرسـه ای کـه دختـران در آن ثبـت نـام کـرده بودنـد، پرداخـت می شـد، 
آنـان در  نـام  بـه  از طریـق حسـاب پس انـدازی  بـه دختـران در دو قسـط سـاالنه  پـول شـهریه  بقیـه  امـا 
بـر شـهریه ها،  پرداخـت می شـد. دختـران عـالوه  ژه  پـرو نزدیـک  در   Agrani بانـک  نزدیکتریـن شـعبه 
از  پـس  و  بودنـد  امتحـان  هزینه هـای  و  کالس  هزینه هـای  هزینه ها،ماننـد  همـه  پرداخـت  مسـئول 
کـه ایـن فراینـد بـه  یـری  یافـت پـول از بانـک بـه صـورت مسـتقیم آن را بـه مدرسـه می دادنـد. تصو در
اجتمـاع ارایـه داد، باعـث شـد تـا منابـع و قابلیت هـای بالقـوه زنـان در جامعـه شـکوفا شـود. در مجمـوع 

ایـن فرایندهـا باعـث تغییـرات معنـی داری در هنجارهـای سـنتی اجتمـاع شـد.

نتایج
از حتـی پیش بینی هـای  فراتـر  Thanas بسـیار  ژه  پـرو ره دوم در  نـام دختـران در دو ثبـت  نـرخ  افزایـش 
ژه،  شـمار دختـران ثبـت نـام شـده در برنامـه در هـر سـال، و بـرای  خوش بینانـه بـود. از  زمـان آغـاز اجـرای پـرو
ژه،  نـرخ ثبـت نـام دو برابـر شـد و از 462000 ثبـت نـام در  هـر کالس افزایـش یافـت. در محـدوده اجـرای پـرو
سـال 1994 بـه بیـش از یـک میلیـون ثبـت نـام در سـال 2001 رسـید. در ژوالی سـال 1997، شـکاف نـرخ 
ره اول  ژه کامـاًل حـذف شـد، و در حـال حاضـر 100 درصـد دختـران در دو ثبـت نـام دختـران و پسـران در پـرو
ژه  ثبـت نـام می کننـد. عـالوه برایـن، سـهم زنـان 13 تـا 15 سـال کـه ازدواج می کردنـد، در محـدوده اجـرای پـرو
کاهـش یافـت و از 29 درصـد در سـال 1992 بـه 14 درصـد در سـال 1995 کاهـش یافـت و ایـن نسـبت بـرای 

دختـران مقطـع سـنی 16 تـا 19 سـال از 72 درصـد در سـال 1992 بـه 64 درصـد در سـال 1995 تنـزل کـرد.
ژه  پـرو دومیـن  جهانـی  بانـک   ،FSSAP برنامـه  خـوب  موفقیـت  نتیجـه  در   ،2002 سـال  مـارس  در 
را اعتبـاری معـادل 120/9 میلیـون دالر   )IDA( المللـی بیـن  از طریـق انجمـن توسـعه  را   FSSAP  II
 II یـب کـرد. انتظـار مـی رود کـه بیـش از 1/45 میلیـون دختـر در مـدارس تحـت پوشـش برنامـه دوم تصو
 ،FSSAP II ژه FSSAP شـرکت نماینـد. عـالوه بـر توسـعه برنامـه پرداخـت مقـرری بـه دانش آمـوزان، پـرو

کیفیـت آمـوزش بـرای همـه دانش آمـوزان در 5000 مدرسـه  اقداماتـی ماننـد بهبـود دسترسـی و ارتقـای 
ره دوم نیـز افزایـش  کار قـرار داد. همچنیـن شـمار معلمـان زن دو ژه را نیـز در دسـتور  در محـدوده پـرو
یق شـرکت کننـدگان و اجتماعـات بـرای ایفـای نقـش فعـال  خواهـد یافـت و سـاز و کارهایـی بـرای تشـو

در آمـوزش و بهبـود مدیریـت مـدارس ارایـه شـده اسـت.
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برنامه ضمانت آموزشی کلمبیا1
می دهـد.  انجـام  )راهنمایـی(  دوم  ره  دو آمـوزش  در  هزینه های اندکـی  دولـت  کلمبیـا،  کشـور  در 
ایـن مسـئله، دسترسـی فقـرا بـه مـدارس دولتـی را بـه شـدت محـدود کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل آنـان 
کـودکان  کننـد یـا بسـیاری از  مجبورنـد تـا منابـع مالـی محـدود خـود را در مـدارس خصوصـی هزینـه 
مجبورنـد بـه دلیـل محدودیـت منابـع مالـی تـرک تحصیـل کننـد )6(. حـدود 14 در صـد از دانش آمـوزان 
مـدارس  گـر  ا آنهـا،  از  برخـی  و  تـرک تحصیـل می کننـد  مالـی  منابـع  بـه دلیـل محدودیـت  پنجـم  پایـه 
دولتـی جـا داشـته باشـد یـا پرداخـت شـهریه مـدارس خصوصـی بـرای آنـان امکان پذیـر باشـد، ادامـه 

تحصیـل می دهنـد.
مشـارکت  افزایـش  هـدف  بـا   1992 سـال  در  کلمبیـا  آموزشـی  ضمانـت  برنامـه  هدف گـذاری 
ره دوم انجـام شـد )7(. بـا تأمیـن ضمانت نامه هایـی بـرای دانش آموزانـی  دانش آمـوزان کـم درآمـد در دو
کـرد تـا ایـن  ره دوم دسترسـی نداشـتند، برنامـه یـاد شـده ایـن امـکان را فراهـم  کـه بـه مـدارس دولتـی دو
 .)89( کننـد  نـام  ثبـت  داشـتند،  ظرفیـت  مـازاد  کـه  منتخـب  خصوصـی  مـدارس  در  دانش آمـوزان 
پنـج سـال پـس از اجـرای برنامـه، بیـش از 125000 کـودک کـه در فقیرتریـن نواحـی کشـور کلمبیـا زندگـی 

کردنـد. نـام  ثبـت  ره دوم  می کردنـد، در مـدارس دو

هدف گذاری فقرا
طراحـی برنامـه از انتقاداتـی کـه همـواره بـر ضـد برنامه هـای ضمانـت آموزشـی مطـرح می شـد، مصـون 
کاهـش  کـه میـزان تأمیـن منابـع مالـی بـرای مـدارس دولتـی  مانـد. برنامـه یـاد شـده،  اطمینـان مـی داد 
گـر ثبـت نـام آنـان کاهـش پیـدا کنـد، نگرانی هـای کاهـش ثبـت نـام، از طریـق  پیـدا نخواهـد کـرد. حتـی ا
ضمانـت منابـع مالـی در ایـن مـدارس، و از طریـق برنامـه ضمانـت آموزشـی می توانـد مرتفـع شـود. عـالوه 
بـر ایـن براسـاس ایـن قانـون، فقـط فقـرا واجـد شـرایط اسـتفاده از منابـع ایـن برنامـه بـرای دانش آمـوزان 
کن محـالت فقیـر باشـند یـا بایـد در  گرفتـه شـدند. دانش آمـوزان بایـد سـا ره دوم در نظـر  و مـدارس دو
پایین تریـن گـروه درآمـدی قـرار می داشـتند. در خـالل اجـرای ایـن فراینـد، خانـواده دانش آمـوزان مجبـور 
کـه  کار بـا ارایـه صورتحسـاب هایی  کننـد. ایـن  بودنـد وضعیـت اقتصـادی ـ اجتماعـی خـود را اعـالم 

وضعیـت طبقه بنـدی آنـان را نشـان مـی داد، انجـام می شـد.
برنامـه یـاد شـده بـا مشـارکت دولت هـای محلـی و دولـت ملـی و حمایـت بانـک جهانـی و شـهرداری ها 
کـرده بودنـد، اجـرا شـد. دولـت ملـی نیـز پرداخـت 80 درصـد  کـه پرداخـت 20 درصـد از هزینه هـا تعهـد 
گزینه هایـی  بـه شـهرداری ها  تـا  گونـه ای طراحـی شـد  بـه  برنامـه  ایـن  باقیمانـده هزینه هـا را متقبـل شـد. 

1 . Colombia Education Voucher Program
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ره  بـه مـدارس دو افزایـش دسترسـی دانش آمـوزان فقیـر  بـرای  کارآمـدی  بـه صرفـه و  کوتـاه مـدت، مقـرون 
کـدام از شـهرداری های شـرکت  بـا هـر  زارت ملـی آمـوزش تفاهـم نامـه ای را  کنـد. در ادامـه، و ارایـه  دوم 
کننـده در ایـن برنامـه بـه امضـاء رسـاند کـه در آن شـرایط ضمانـت و تمهیـدات مالـی و اداری اعـالم شـده 
کـه  کردنـد و مـدارس خصوصـی  بـود. سـپس شـهرداری ها تعـداد ضمانت نامه هـای مـورد نیـاز را تعییـن 
واجـد الزامـات الزم بـرای مشـارکت بودنـد را نیـز تأییـد کردنـد. پـس از ایـن مراحـل، شـهرداری ها بـا مؤسسـه 
ره هـای خارجـی )ICETEX(1 )نهـاد عمومـی کـه عمدتـًا در زمینـه برنامه هـای  کلمبیایـی تأییـد آمـوزش و دو
کار  مطالعاتـی خارجـی فعالیـت می کنـد(، سیسـتم پایـش مشـترکی را بـرای پیشـرفت برنامـه در دسـتور 
قـرار دادنـد. مؤسسـه ICETEX، 3/5 درصـد از سـهم هزینه هـای برنامـه مشـترک بـا دولـت مرکـزی را بـرای 
حضـور دانش آمـوزان در مدرسـه، تالش هـای عمومـی، اجـرای سیسـتم ضمانـت و پایـش برنامـه می پـردازد.

نتایج
در خـالل اجـرای برنامـه ، تقاضـا بـرای ضمانـت نامه هـا بیـش از همـه تـوان شـهرداری ها مطـرح شـد. 
یافـت کننـدگان کمـک اسـتفاده شـد. بسـته بـه  تـاری بـرای انتخـاب در در بیشـتر مـوارد،، از سیسـتم ال
یافـت کردنـد. ایـن  مـکان، بیـن 20 تـا 90 درصـد درخواسـت کننـدگان واجـد شـرایط، ضمانـت نامـه در
برنامـه بـه میـزان قابـل توجهـی فرصت هـای آموزشـی را بـرای فقـرا افزایـش داد، و از سـوی دیگـر افزایـش 
کمتریـن بـار مالـی بـرای دولـت بـه همـراه داشـت. در سـال 1995، حـدود 90000  نـرخ ثبـت نام هـا را بـا 
ضمانـت نامـه  توسـط دانش آمـوزان در 1800 مدرسـه خصوصـی در 217 شـهرداری مـورد اسـتفاده قـرار 

کـه در پایـان برنامـه ایـن تعـداد بـه بیـش از 125000 رسـید. گرفـت 
درمـدارس  آمـوزان  دانـش  درصـد   15 ضمانت نامـه ،  یافـت  در برنامـه  اجـرای  از  پـس  سـال  سـه 
کمـی  یـرا احتمـال  کردنـد و 10 درصـد نیـز پایـه هشـتم را بـه اتمـام رسـاندند، ز خصوصـی حضـور پیـدا 
انحـراف  کردنـد،  برنامـه شـرکت  کـه در  کننـد. دانش آموزانـی  را دوبـاره تکـرار  ره  کـه دو وجـود داشـت 
کـه قبـاًل انجـام می شـده اسـت.  اسـتاندارد نمـره آنهـا 0/2 بیشـتر از آزمون هـای اسـتاندارد شـده ای بـود 
کننـد  ازدواج  کـه  داشـت  وجـود  کمتـری  احتمـال  ضمانت نامـه،  دارای  دانش آمـوزان   برایـن،  عـالوه 
کار  کمتـر  گـروه حـدود 1/2 سـاعت در هفتـه نیـز  کننـد. ایـن  یـا بـه صـورت غیـر رسـمی باهـم زندگـی 

توجـه داشـتند. آموزشـی  بـه موفقیت هـای  بیشـتر  بـه همیـن دلیـل  می کردنـد. 

1 . Colombia Institute for Education Credit Training Abroad
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یادداشت های پایانی
1. This section draws on Viens and Lynch 2001a, 2001b
ژه یـاد شـده 39 میلیـون دالر  2ـ در فرانسـه بـا عالمـت اختصـاری PPAGAP شـناخته می شـود. پـرو
ره هـای  یـر بخش هـای مرتبـط بـا دو بـرای حمایـت از فازهـای اولیـه PPAGAP، بـا هـدف نهادسـازی در ز

آموزشـی، تربیت معلمان و مدیریت سیسـتم های آموزشـی سـهم دارد.
3. This section draws on El Salvador Evaluation Team 1997 and World 
Bank 2000.
4. This section draws on World Bank 2001.
5. This section draws on Liang 1996; World Bank 1999; and World Bank 
2002.
6. This section is taken from a summary write-up provided by Harry 
Patrinos
(HDNED). It draws from Angrist and others 2001; King and others 1997; 
King, Orazem,
and Wohlgemuth 1998; and Patrinos 1997.
7. The voucher program is formally known as Programa de Ampliaci6n 
de Cobertura
de la Educaci6n Secundaria (PACES).
کـم  خصوصـی  مـدارس  شـهریه  میانگیـن  تناسـب  بـه  ابتـدا  در  ضمانت نامـه  مقـدار  کثـر  حدا 8ـ 
ره ثابـت نگـه داشـته  کمتـر تحـت تأثیـر تـورم قـرار دارنـد و در ایـن دو تـا متوسـط بـود. ضمانت نامه هـا 
کننـدگان بایـد هزینه هـای مـازادی بـرای پوشـش هزینه هـای مدرسـه، پرداخـت  می شـوند و شـرکت 

نمایند.
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ابزارها و تمرین ها )شماره 11(
نوآوری های نهادی 

کوچك و متوسط برای حمایت از بنگاه های خرد، 

 بسـیاری از دولت هـای کشـورهای در حـال توسـعه براهمیـت بنگاه هـای خـرد، متوسـط و کوچـك 
کاهش فقر و رشـد اقتصادی واقف شـده اند. رشـد  )SMEs( به عنوان موتور محرکه توسـعه اشـتغال، 
و توسـعه SMEs در کشـورهای در حال توسـعه می تواند به افزایش فرصت ها، امنیت و توانمندسـازی 

فقرا را در پی داشـته باشـد.
ری هـا باعـث  ری تجـاری ارایـه می شـود. ایـن نوآو نـوآو نـوع  گـزارش پیـش رو، مثال هایـی از دو  در 
ری و رشـد SMEs در کشـورهای در حال توسـعه می گردد. اولین نوع شـبکه های کسـب  افزایش بهره و
کـه از طریـق  کار و خوشـه ها هسـتند و نـوع دوم سـرمایه گذاری مشـترك بـا بنگاه هـای کوچـك اسـت  و 

کمك هـای فنـی انجـام می شـود. ترکیبـی از سـرمایه گذاری مشـترك و 

شبکه بنگاه های کوچك و متوسط )SME( و توسعه خوشه ها
کوچـك و متوسـط در یـك صنعـت یـا صنایـع   بـه منظـور رقابـت بهتـر در بـازار بنگاه هـای خـرد، 
کارهـای  و  کسـب  را شـکل دهنـد. مشـارکت در میـان  کارهـای جمعـی  و  کسـب  مرتبـط می تواننـد 
و  کسـب  حالیکـه  در  می شـوند،  نامیـده  خوشـه ها  خـاص،  جغرافیایـی  محدوده هـای  در  مختلـف 
گروهـی یـك هـدف مشـترك را دنبـال می کننـد، شـبکه ها نامیـده می شـوند.  کـه بـه صـورت  کارهایـی 
اصطـالح شبکه سـازی، فراینـد عمومـی ایجـاد روابـط شبکه سـازی را از طریـق خوشـه ها و شـبکه ها 

می کنـد. تبییـن 
از  کـه  می گیرنـد  شـکل  اقتصـادی  دالیـل  بـه   )SMEs( متوسـط  و  کوچـك  بنگاه هـای  گروه هـای 
بـه  کارآمـد، دسترسـی  بـه صـورت  تأمیـن مـواد خـام و دیگـر مـواد  بـه فرصـت  آنهـا می تـوان  مهمتریـن 
کار ماهـر  نیـروی  کار بومـی، جـذب مشـتریان توسـط خوشـه ها و وجـود  کسـب و  خدمـات، توسـعه 
یـی ناشـی از مقیـاس و افزایـش سـود  کـرد. چنیـن مشـارکت هایی هزینه هـا را از طریـق صرفه جو اشـاره 
کاهـش می دهنـد. همـکاری در بیـن بنگاه هـا  در نتیجـه توسـعه صنعتـی، بـرای هـر یـك از بنگاه هـا 
کـه در آن ایده هـا و دانـش جهـت بهبـود محصـوالت  می توانـد بـه محیطـی بـرای یادگیـری تبدیـل شـود 
کار  کسـب و  کـه چگونـه شـبکه ها و خوشـه های  یـر نشـان می دهـد  و سـود مبادلـه می شـوند. مثـال ز

می تواننـد حمایـت شـوند و منافعـی بـرای بنگاه هـا و اقتصـاد بـه همـراه داشـته باشـند.
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توسعه شبکه SME در نیکاراگوآ
گوئـه  در سـال 1992، سـازمان توسـعه صنعتـی سـازمان ملـل متحـد )UNIDO(1 و دولـت نیکارا
یـت بنگاه هـای کوچـك و متوسـط بـه امضـاء  یـن راهبـردی بـرای تقو قـرارداد همـکاری را بـه منظـور تدو
کـرده و  گسـترش داده، درك متقابـل را بیشـتر  کمك هـای فنـی شبکه سـازی را  رسـاندند. ایـن برنامـه 
کوچـك و  بـه بنگاه هـای  ایـن فراینـد  روابـط بیـن بنگاه هـا )و بیـن بنگاه هـا و نهادهـا( را توسـعه داد. 
متوسـط فرصـت داد تـا بتواننـد بـه مشـکالت انـزوا غلبـه کننـد و از مزیت هـای رقابتـی جمعـی جدیـدی 
بهـره ببرنـد. در حالیکـه قبـال بـه صـورت انفـرادی چنیـن امکانـی وجـود نداشـت. برنامـه یـاد شـده از 
کمـك بـه SMEs بـرای پیشـبرد  کـرد و فراینـد شبکه سـازی را از طریـق  نهادهـای محلـی نیـز حمایـت 
توسـعه مشـترك  ژه هـای  پرو از طریـق  اجـرای چشـم اندازها  بـرای  و ظرفیت سـازی  کارآفرینـی مشـترك 
بـه عنـوان » ادغام کننـده سیسـتم «2 در سـطح محلـی عمـل  ایـن واسـطه های شـبکه  کـرد.  تسـهیل 
تسـهیل  را  موجـود  مالـی  و  فنـی  خدمـات  از  بهینـه  اسـتفاده  و  بنگاه هـا  بیـن  ارتباطـات  و  می کردنـد 

می کردنـد.
بـر  متوسـط  و  کوچـك  بنگاه هـای  توسـعه  بـرای   )UNIDO( و  گـوآ  نیکارا مشـترك  ژه  پـرو
حرفـه   می کردنـد  فعالیـت  ژه  پـرو در  کـه  ملـی  ران  مشـاو داشـتند.  کیـد  تأ محلـی  ظرفیت سـازی های 
کـه هیـچ تجربـه بیـن المللـی نداشـتند و دربـاره شبکه سـازی یـا خوشه سـازی  ای هـای محلـی بودنـد 
کـردن  ژه بـرای آمـوزش بـه آنـان در بـه هنـگام  دانـش و اطالعاتـی مسـتقیمی نداشـتند. بنابرایـن، پـرو
ایـن  نتایـج  کـه  مـی رود  انتظـار  بنابرایـن  و  کـرد  سـرمایه گذاری  آنـان  مهارت هـای  کـردن  تخصصـی  و 
ژه هـا مسـئول  ران پرو فعالیت هـا بـه بهبـود و بهتـر شـدن خدمـات بـرای بنگاه هـا منتهـی شـود. مشـاو
را  نتایـج  و  دهنـد  توسـعه  را  شبکه سـازی  ایجـاد  قابلیت هـای  تـا  بودنـد  شـبکه  واسـطه های  آمـوزش 
یـژه  بو موجـود،  محلـی  فعـال  نهادهـای  بیـن  از  شـبکه  واسـطه های  دهنـد.  تسـری  کشـور  سراسـر  بـه 

می شـدند. انتخـاب  فنـی  کمـك  ژه هـای  پرو سـایر  و  کارآفرینـان 
ژه درصـدد تنـوع بخشـیدن بـه فعالیت هـا از جملـه آمـوزش واسـطه های جدیـد  عـالوه بـر ایـن، پـرو
بـود  تولیـد  زنجیـره  بـه همـراه  یکپارچـه  توسـعه صنایـع  و  یـا شـبکه ها  ناحیـه  توسـعه صنایـع  شـبکه، 
کـه بـه  کیـد بـر بـه هنگام سـازی بنگاه هـای کوچـك  )مقاطعـه کاران بنگاه هـای بـزرگ بـرای SMEs بـا تأ

می کردنـد(. عمـل  عرضه کننـدگان  عنـوان 
 )SMEs( متوسـط  و  کوچـك  بنگاه هـای  بیـن  در  شـبکه ها  و  خوشـه ها  رشـد  باعـث  ژه  پـرو ایـن 
از هفـت  تیمـی متشـکل  اقدامـات، طـی دو سـال 22 شـبکه توسـط  ایـن  نتیجـه  گـوآ شـد. در  نیکارا

1 . United Nations Industrial Development Organization
2 . System Integrator 



312

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

یـج شـمار بیشـتری از نهادهـای محلـی  ر بین المللـی ایجـاد شـد. به تدر ر ملـی بـا همـکاری مشـاو مشـاو
بـرای  ملـی  کمیتـه  در  مهمـی  نقـش  ژه  پـرو می کردنـد.  خدمـات  درخواسـت  شـبکه  واسـطه های  از 
کمیتـه از سیاسـت گذاران عالی رتبـه و نمایندگانـی از بخـش  کـرد. ایـن  رقابـت و توسـعه پایـدار ایفـاء 
ین  خصوصی و دانشـگاهی تشـکیل می شـد. کمیته یاد شـده نقش مهمی در خصوص طراحی و تدو

کـرات ملـی دارد. SME در مذا توسـعه  سیاسـت های 
ژه حمایـت  پـرو بـرای موفقیـت  گـوآ  کار توسـط دولـت نیکارا کسـب و  ژه شبکه سـازی  پـرو ایـن  در 
بـرای  کـرات  گفتگوهـا و مذا ژه،  پـرو ابتـدای  بـوده اسـت.  بـرای مشـارکت بسـیار حائـز اهمیـت  اولیـه 
و  کسـب  توانسـت  و  کـرد،  تسـهیل  را  کسـب وکار  توسـعه  سیاسـت های  و  محلـی  سیاسـت گذاری 
کنـد. در حـال حاضـر توسـعه  گـوآ ارایـه  کلیـد راهبـرد توسـعه SME بـرای نیکارا کار شـبکه را بـه عنـوان 
یکـرد دولـت بـرای حمایـت از بخـش خصوصـی اسـت. وانگهـی،  شـبکه یکـی از ابزارهـای اصلـی رو
ژه بـه عنـوان یـك مـدل هماهنگـی نهـادی مطـرح شـود  مشـارکت بخـش خصوصـی باعـث شـد تـا پـرو
کنـد. در مرحلـه بعـد  ژه را قـادر سـاخت تـا دسترسـی مـردم محلـی را بـه منابـع بیشـتر  ایـن فراینـد پـرو
ژه شـفاف تر باشـد. در بلندمـدت  مشـارکت بخـش دولتـی باعـث شـد تـا چشـم انداز بـرای پایـداری پـرو
ژه شبکه سـازی توسـط همتایـان بخـش عمومـی مـورد توجـه قـرار گیـرد و سـرانجام بـه  انتظـار مـی رود پـرو

صـورت یـك نهـاد مسـتقل مطـرح شـود.

EcoHamaca: شبکه سازی تولیدکنندگان تخت خواب1
گوآ و سـازمان توسـعه صنعتی سـازمان ملل متحد  یکی از نمونه های موفق که توسـط ابتکار نیکارا
ژه EcoHamaca شـبکه ای  ژه EcoHamaca، بـود. پـرو )UNIDO(، حمایـت و پشـتیبانی شـد، پـرو
کـه در تولیـد صنایـع تخـت خـواب فعالیـت دارنـد.  گـوآ اسـت  کوچـك در نیکارا متشـکل از 11 بنـگاه 
هـر بنـگاه حـدود 15 نفـر را در اسـتخدام دارد و بـا سـایر تولیدکننـدگان تخـت خـواب رقابـت می کنـد. 
کارشناسـان UNIDO در اوایـل سـال 1997، از تولیدکننـدگان درخواسـت شـد تـا بـا  کـره بـا  پـس از مذا
همـکاری بیشـتری بـا یکدیگـر بـرای اجـرای راهبـرد توسـعه صـادرات اقـدام کننـد. پـس از آن، در مـارس 
گـروه رسـمی قانونـی بـه  گوسـت همـان سـال یـك  کـرد در آ کمـك  1997 دولـت از UNIDO تقاضـای 

یـت 11 عضـو تشـکیل شـد. عنـوان انجمـن تولیدکننـده بـا عضو
خـود،  تولیـدات  استانداردسـازی  بـرای  تولیدکننـدگان   ،UNIDO شبکه سـازی  ژه  پـرو طریـق  از 
کیفیـت و طراحـی  کردنـد. بنابرایـن، بنگاه هـا توانسـتند بـه صـورت جمعـی  یافـت  کمك هـای فنـی در
محصـوالت خـود را بهبـود دهنـد و یـك سیسـتم قیمت گـذاری را توسـعه دهنـد . سـرانجام تولیـدات 

1 . Networking Hammock Producer
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یسـت  آنـان بـه حجـم مناسـبی بـرای صـادرات رسـید. بـه منظـور تولیـد محصـوالت سـازگار بـا محیط ز
بـود  انقـراض  درحـال  گونـه ای  کـه  سـدر  چـوب  از  قبـاًل  کـه  تولیدکننـدگان  گـروه  صـادرات،  قابـل  و 
تختخـواب  رنـگ  بـرای  و  کردنـد  جایگزیـن  چـوب،  فراوان تـر  گونه هـای  بـا  را  آن  می کردنـد،  اسـتفاده 
کردنـد. سـپس تولیدکننـدگان، نامگـذاری تجـاری مشـترک بـا نـام  نیـز از رنگ هـای طبیعـی اسـتفاده 
کردنـد. تـا سـال 1999،  یـت محلـی خـود موافقـت  »سـاخته شـده در masaya1« بـه منظـور اشـاعه هو
کـه ایـن تخـت خواب هـا در فنالنـد،  شـبکه درحـال صـادرات بیـش از 3000 تخـت خـواب در مـاه بـود 

پـرو، سـوئد و ایـاالت متحـده مشـتریانی دائمـی داشـته اسـت.
ضمنـًا Ecohamaca بـه منظـور توسـعه فعالیت هـای مشـترک شـان و حفـط تـوان رقابـت، مدیـری 
کـه وظیفـه او شناسـایی فرصت هـای یادگیـری رسـمی از تولیدکننـدگان، تضمیـن  کـرد  را اسـتخدام 
یابـی در اینترنـت  یـن راهبردهـای بازار کوچـک و متوسـط و تدو کمک هـای مالـی و فنـی از بنگاه هـای 

بود.

خوشه پارچه های نقاشی شده دستی جیپور هند؟
پارچه هـای  تهیـه  در  کـه  اسـت  صنعتگـران  از  گروهـی  محـل  راجسـتان،  ایـاالت  در  جیپـور  شـهر 
نقاشـی شـده تخصـص دارنـد. ایـن پارچه هـا، نوعـی از پارچـه اسـت کـه درآن از طرح هـای سـنتی اقـوام 
اسـتفاده  رنگـی  پارچه هـای  تولیـد  بـرای  یسـت  محیط ز بـا  سـازگار  گیاهـی  رنگ هـای  از  و  مختلـف 
کـه حـدود 10000  کوچـک در تولیـد ایـن نـوع از پارچه هـا فعالیـت دارنـد  می شـود. بیـش از 550 بنـگاه 
کار هسـتند. در دهـه 1980 و 1990، تقاضـا بـرای ایـن پارچه هـا در  کارگـر در ایـن بنگاه هـا مشـغول بـه 
ایـن  نمی توانسـتند  جیپـور  در  سـنتی  تولیدکننـدگان  امـا  یافـت،  افزایـش  بین المللـی  و  ملـی  سـطح 
کننـد. همچنیـن افزایـش رقابـت ناشـی از محصـوالت جایگزیـن نیـز باعـث شـده  رده  تقاضا هـا را بـرآو

بـود تـا شـاغلین ایـن صنعـت از سـوی بـازار تحـت فشـار قـرار بگیرنـد.
گروه هـای صنعتگـر درسـال 1996 انجـام  بـه دنبـال آن، یونیـدو مطالعـه ای را در زمینـه شناسـایی 
کـرد  کارهـای خـرد ارایـه  کسـب و  یـت ایـن  کمـک بـه بـاز توانـی و تقو داد و سـپس توصیه هایـی را بـرای 
)1(. ایـن توصیه هـا شـامل توسـعه خوشـه ها و ارتبـاط درونـی بنگاه هـای مشـابه در بخش هـای خـاص 
بـه منظـور افزایـش هماهنگـی و همـکاری و دسترسـی بـه سـود بیشـتر بـود. ایـن کار به صـورت انفـرادی 
بـرای بنگاه هـا امکان پذیـر نبـود. عـالوه بـر ایـن، یونیـدو بـرای توسـعه سیاسـت های صنعتـی هماهنـگ، 
شناسـایی و اجـرای اقدامـات مسـنجم وحمایـت از کارآفرینـی، توصیه هایـی را نیـز بـرای ارتقـای روابـط 
و پیوندهـا بیـن بخش هـای خصوصـی و دولتـی ارایـه کـرد. ایـن اقدامـات باعـث بازسـازی خوشـه های 

1 . Hand-block Printed Textile Cluster of Jaipur 
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کار صنعتگـران پارچـه شـد. عـالوه بـر ایـن، ایـن اقدامـات باعـث شـد تـا آنـان بـه بازارهـای  کسـب و 
کننـد و فعالیت هـای خـود را توسـعه دهنـد. بین المللـی بیشـتر دسـت پیـدا 

بازسازی خوشه های تولیدکنندگان پارچه های سنتی
بررسـی و مطالعـه یونیـدو از محدودیـت  خوشـه ها و قابلیت هـای بالقـوه آنـان بـرای رشـد حکایـت 
داشـت. ایـن مطالعـه قابلیت هـای بالقـوه و ناشـناخته صنعتگـران سـنتی در خوشـه ها را بـه منظـور 
کـرد. از مهمتریـن محدودیت هـا می تـوان  هدف گیـری و دسترسـی بـه بازارهـای ملـی و جهانـی آشـکار 
کافـی بـودن دسترسـی بـه خدمـات مالـی اشـاره کـرد.  بـه نبـود انجمن هـای فعـال، ظرفیـت محـدود و نا
هـدف برنامـه اقـدام، توسـعه روش هـای تولیـد سـنتی و بهبـود اسـتانداردهای زندگـی صنعتگـران اعـالم 
کـرد و پیوندهـای بیـن بنگاه هـای مختلـف را بهبـود  شـد. برنامـه اقـدام یـاد شـده خوشـه ها را بازسـازی 
یابـی بنگاه هـا را توسـعه داد و توانسـت بـه تقاضـای بـازار پاسـخ  داد و طراحی هـا، تولیـد و ظرفیـت بازار

دهـد و سـرانجام باعـث بهبـود خدمـات حمایتـی کسـب و کار شـد.

آیا این سیستم کارکرده است؟
 Calico printer در اثـر مداخلـه یونیـدو، یکـی از انجمن هـای صنعتگـران بـا نـام انجمـن تعاونـی
)CALICO(1 بازسـازی شـده اسـت. در نتیجـه ایـن فراینـد، تعـداد اعضـای آن از 26 صنعتگـر درسـال 
1997 به 120 صنعتگر درسـال 1999 افزایش یافت و برای این منظور نیز نمایشـگاهی عمومی تشـکیل 
شـد. عـالوه بـر ایـن، پـس از دوسـال کمـک از سـوی یونیـدو، چهـار شـبکه رسـمی جدیـد )کـه همـه آنهـا 
از تولیدکنندگان زن تشـکیل می شـد( و چهار شـبکه غیررسـمی تشـکیل شـد. در ادامه کنسرسـیومی 
گرفت. تا سـال 1999، از 155 بنگاه موجود در خوشـه  از صادرکنندگان پارچه )COTEX(2 نیز شـکل 
وارد  بنـگاه   20 بودنـد،  داده  توسـعه  را  خـود  ظرفیت هـای  بنـگاه   40 سـنتی،  پارچـه  تولیدکننـدگان 
بازارهـای بین المللـی شـدند و 25 بنـگاه ظرفیـت طراحـی خـود را بهبـود دادنـد، 80 بنـگاه بـا نهادهـای 
یافـت کردنـد، 22 بنـگاه  مختلـف پیوندهـای منظمـی بـا بـازار برقـرار کردنـد، 15 بنـگاه اعتبـار بانکـی در
یابـی و کارآفرینـی آمـوزش دیدنـد. یابـی طـی کردنـد و 55 بنـگاه نیـز در مـورد بازار ره هـای آمـوزش بازار دو
ایفـاء  و روسـتایی هنـد3 در رشـد خوشـه ها  رزی  کشـاو بانـک ملـی توسـعه  کـه  شـایان ذکـر اسـت 
کـرد. پـس از آن، در سـال 1998، بـه منظـور شـرکت در نمایشـگاهی در شـهر جیپـور،  کلیـدی  نقـش 
1 . Calico Printers Co-operative Society 
2 . Consortium of Textile Exporters
3 . National Bank for Agriculture and Rular Development
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بانـک 25 درصـد هزینه هـا را بـرای خوشـه صنعتگـران تأمیـن کـرد. ایـن کار باعـث بهبـود و توسـعه قابـل 
توجـه خوشـه صنعتگـران شـد. سـایر نهادهـا نیـز بـا یونیـدو مشـارکت کـرده و در ایـن زمینـه کمک هایـی 
کوچـک هنـد )SIDBI(1 و موسسـه ملـی طراحـی2 فعالیت هایـی  کردنـد. بانـک توسـعه صنایـع  ارایـه 
را در زمینـه آمـوزش، توسـعه، طراحـی، آموزش هـای فنـی و معرفـی سـازوکارهای تامیـن اعتبـار جدیـد 
کردنـد. ایـن بانـک بـرای مداخلـه بیشـتر براسـاس برنامـه توسـعه صنعـت روسـتایی خوشـه ای را  آغـاز 

یـب کـرد. تصو
بانک هـای تجـاری نیـز نقـش آفرینـی در توسـعه خوشـه های تولیـدات سـنتی پارچـه را در دسـتور 
کارهـای  کسـب و  کار قـرار دادنـد. پـس از سـیل سـال 1991، بانک هـای تجـاری اعطـای وام بـه ایـن 
ردنـد و عمـاًل هیچگونـه وثیقـه ای را قبـول نمی کردنـد. بـه  کوچـک مقیـاس را بـه حالـت تعلیـق در آو
کـه   ،CALICO ییـس محـض اینکـه درسـال 1997 شـبکه ها بـا کمـک یونیـدو دوبـاره ایجـاد شـدند، ر
کـه بـا بانک هـای تجـاری داشـت، موفـق شـد  کراتـی  یکـی از تجـار خوشـنام از Sanganer بـود، در مذا
 CALICO رضایـت آنـان را بـرای برقـراری دوبـاره قـرض بـه بنگاه هـای کسـب وکار جلـب نمایـد. تعاونـی
یافـت وام، فراینـد تأمیـن مالـی را بـا تأمیـن وثیقـه بـرای اعضـای خـود و پیـش از ارسـال  بـه منظـور در
مـدارک بـه بانک هـای تجـاری تأمیـن می کـرد. بـه ایـن ترتیـب، در مـدت یـک مـاه، 15 تفاهـم نامـه اعطای 
CALICO بـه امضـاء رسـید. بـر ایـن اسـاس اعطـای وام هـا بـه  وام بیـن بانک هـای محلـی و مدیـران 
میـزان قابـل توجهـی افزایـش یافـت و مدیـران بانـک بـا فعالیت هـای CALICO آشـنا شـدند و دربـاره 
یافت کننـدگان  ژه هـای آینـده پرسـش هایی را مطـرح می کردنـد و سـرانجام قابلیت هـای بالقـوه در پرو
بـه  چندانـی  وابسـتگی  کرده انـد  پیـدا  توسـعه  کـه  زمانـی  از  خوشـه ها  می کردنـد.  شناسـایی  را  وام هـا 
یارانه ها نداشـتند. سـهم سـازمان توسـعه  صنعتی )UNIDO( از 50 درصد در نمایشـگاه محصوالت 
اول در سـال 1998، بـه 7 درصـد در آخریـن نمایشـگاه محصـوالت کـه یکسـال و نیـم بعـد از نمایشـگاه 

اول برگـزار شـد، کاهـش یافـت.

3)SEAFs( صندوق های کمک به بنگاه های کوچک
صندوق هـای کمـک بـه بنگاه هـای کوچـک، یـک سـازمان غیردولتـی مسـتقر در ایـاالت متحـده و 
آلمان اسـت که هدف آن توسـعه اقتصادی و کارآفرینی در کشـورهای در حال توسـعه و کشـورهای در 
گذار اقتصادی اسـت. پس از جدا شـدن SEAF از سـازمان توسـعه بین المللی CARE در سـال  حال 

1 . Small Industries Development Bank of India
2 . National Institute Design
3 . Small Enterprise Assistance Funds
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کـرد و سـپس ایـن فعالیت هـا  پـای مرکـزی و شـرقی شـروع  SEAF ،1989 فعالیت هـای خـود را در ارو
گسـترش یافتـه اسـت.  تیـن توسـعه داد. در حـال حاضـر ایـن فعالیت هـا در آسـیا نیـز  را در آمریـکای ال
SEAF در سـال 2001، بـا اعتبـاری معـادل 140 میلیـون دالر، 160 سـرمایه گذاری بـه ارزش 45 میلیـون 

دالر انجـام داد. در مجمـوع ایـن نهـاد  14 صنـدوق سـرمایه گذاری تجـاری را درسراسـر دنیـا مدیریـت 
 SEAF کـه حداقـل سـهم می کنـد. سـرمایه گذاری ها از 100000 دالر تـا 1/5 میلیـون دالر در نوسـان اسـت 

در ایـن سـرمایه گذاری ها 25 تـا 49 درصـد اسـت.
کـه  کوچـک )SEAF( منابـع مالـی بنگاه هایـی را تأمیـن می کنـد  بـه بنگاه هـای  کمـک  صنـدوق 
کوچـک هسـتند و تمایـل بـه همسـو شـدن و همـکاری بـا سـرمایه گذاران خارجـی، بانک هـای  بسـیار 
کارکـن دارنـد و درآمـد سـاالنه آنهـا   10 تـا 100 

ً
تجـاری یـا بانک هـای توسـعه دارنـد. ایـن بنگاه هـا معمـوال

یکرد آنها شـبیه بنگاه های دارای سـرمایه خطر پذیر1 اسـت. به مانند  200000 تا 2 میلیون دالر اسـت. رو
یـک شـریک، ایـن صنـدوق، کمک هـای مالـی و فنـی و خدمـات مبتنـی بـر عـوارض بـه شـرکت ها ارایـه 
کـه معمـوال 5 تـا 10 سـال  کننـد و درصنعـت باقـی بماننـد تـا بتواننـد بـه مرحلـه بلـوغ  می کنـد تـا رشـد 
طـول می کشـد، برسـند. گرچـه SEAF یـک نهـاد غیرانتفاعـی بـا اهـداف توسـعه ای اسـت، امـا هـر کـدام 
نهـاد، مدیریـت می کنـد.  بـردن هـر  بـرای سـود  و  بـه صـورت مجـزا  را  از صندوق هـای سـرمایه گذاری 
تـا پایـان سـال 2000، میانگیـن فعالیت هـای SEAF، از افزایـش درآمـد 80 درصـدی حکایـت داشـت. 
رشـد اشـتغال نیـز قابـل توجـه بـود. در نتیجـه سـرمایه گذاری صنـدوق حـدود 7000 شـغل ایجـاد شـده 
گـذار خـود را بفـروش رسـاند  یـل سـال SEAF ،2000، 9 بنـگاه از 37 بنگاه هـای سـرمایه  ر اسـت. تـا آو

کـه در نتیجـه آن حـدود 32 درصـد بازگشـت سـرمایه داشـته اسـت. 
بـه سـرمایه خارجـی و حمایـت  کـه  نوظهـوری  بنگاه هـای  ایجـاد  بـه  کمـک  بـرای   SEAF  

ً
معمـوال

و  مناطـق  در   SME سـهام  صنـدوق  راه انـدازه  بـا  را  خـود  دارند،عملیـات  نیـاز  رشـد  بـرای  مدیریتـی 
کشـورها آغاز می کند. به محض اینکه بنگاه شناسـایی شـد، SEAF حداقل سـهام بنگاه را خریداری 
کنـد. مـدل »سـهام  می کنـد و سـپس از طریـق ارایـه کمك هـای فنـی بـه بنـگاه کمـک می کنـد تـا رشـد 
کمك هـای مالـی بـرای توسـعه ظرفیـت در مدیریـت  کمك هـای فنـی بـه همـراه  کمـک«2،  بـه عـالوه 
و تخصـص SME ارایـه می دهـد و رابطـه بیـن مدیـران بنـگاه را بـرای رسـیدن بـه رشـد برقـرار می کنـد. 
یابـی، حسـابداری و سـایر زمینه هـا بـه بنـگاه بـه ازای پرداخـت  کمك هـای فنـی در مدیریـت مالـی، بازار
کـه توسـط کمک کننده هـا حمایـت مالـی می شـوند، نیـز  ین متخصـص  ر هزینـه، ارایـه می شـود. مشـاو
که این حمایت های داخلی  یافته اسـت  در صورت نیاز در دسـترس می باشـند. همچنین SEAF در

1 . Venture Capital
2 . Equity Plus Assistance
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کننـد. ایـن بنـگاه حـدود 50  کـرده اسـت تـا سـریع تر رشـد  کمـک  کوچـک  از بنگاه هـا، بـه بنگاه هـای 
ره و بازگشـت سـهام بر می گرداننـد، در حالیکـه بقیـه از طریـق  درصـد از هزینه هـا را از طریـق حـق مشـاو

کمك هـای بالعـوض از سـوی موسسـات توسـعه ای تامیـن مالـی می شـوند. وام هـا و 

SEAF مثال هایی از سرمایه گذاری های
 Jolyka کوچـک  بنـگاه  مدیریـت  فعالیت هـای  بازسـازی  بـرای   SEAF  ،2000 سـال  گوسـت  آ در 
از   چـوب  تامیـن  بـرای  بنـگاه  ایـن  حاضـر  درحـال  کـرد.  حمایـت  بولیـوی  در   Cochabamba سـه  در 
کیفیـت بـاال از روش هـای پایـدار  کف پوش هـای بـا  جنگل هـای مدیریـت شـده آمـازون بـرای تولیـد 
اسـتفاده می کنـد. SEAF پـس از سـرمایه گذاری اولیـه بـه مبلـغ 860000 دالر، بـه بنـگاه بـرای بازسـازی 
کـرد. سـاختار جدیـد  کـره درخصـوص بدهی هـا بـرای دسـتیابی بـه سـود بیشـتر کمـک  تـراز مالـی و مذا
کـرده اسـت. ایـن بازسـازی باعـث شـد تـا درآمـد سـاالنه آن از 850000  بنـگاه بـه تولیـد آن بسـیار کمـک 
دالر بـه 2/2 میلیـون دالر در سـال افزایـش یابـد. ایـن بنـگاه درحـال حاضـر 115 نفـر را بـه کار گرفتـه اسـت. 
 SEAF ،درسـال 2000، 75 نفـر بـود. عـالوه بـر ایـن SEAF در حالی کـه شـمار آنهـا در زمـان سـرمایه گذاری
  Jolykaکـرد و شـرکت کـره در انعقـاد قـرارداد بـا شـرکت های بـزرگ آمریکایـی کمـک  بـه بنـگاه بـرای مذا
بـه شـرکت بین المللـی  ایـن تماس هـای  کـرد.  آمریـکای شـمالی معرفـی  در  تجـاری  نمایشـگاه  بـه  را 

کشـور بولیـوی تبدیـل شـود. کـرد تـا بـه یکـی از 70 صادرکننـده اول در  کمـک    Jolyka

بـا  سـازگار  کاالی  و  برتـر  کیفیـت  بـا  تولیدکننـده  عنـوان  بـه    Jolykaشـدن شـناخته  بـه  توجـه  بـا 
یسـت، انتظـار مـی رود میـزان فـروش آن در سـال 2000 بـه چهـار میلیـون دالر برسـد. بـه منظـور  محیط ز
توسـعه پایـدار صنایـع چـوب در بولیـوی، بنیانگـذاران Jolyka   بنیـاد Jolyka   را در سـال 1998 بنـا 
یابـی و فـروش و همچنیـن مدیریـت پایـدار جنـگل آمـوزش دهنـد. نهادنـد، تـا بـه مـردم بومـی در مـورد بازار

  Centrum لهستان: هلدینگ کتابفرروشی
بنگاه هـای  کمـک  صندوق هـای  اسـت.  مسـتقر  لهسـتان  در   centrum کتابفروشـی  هلدینـگ 
از  یکـی   هلدینـگ  ایـن  کـرد.  سـرمایه گذاری  هلدینـگ  ایـن  در   1996 سـال  در   )SEAF( کوچـک 
ر شـد. عـالوه بـر حمایت هـای مالـی،  کمـک SEAF سـود آو کـه بـه  نمونه هـای بـارز از بنگاهـی اسـت 
کامپیوتـری و سیسـتم های  کنتـرل  SEAF درمراحـل اولیـه فعالیت هـای شـرکت نهاده هایـی را ماننـد 

کمـک  کمک کننده هـا نیـز بـه رشـد شـرکت  کمك هـای بالعـوض فنـی از سـوی  کـرد.  مدیریتـی ارایـه 
کاری بـا چشـم انداز روشـن مطـرح شـد،  کسـب و   centrum کـرده اسـت. در سـال 1996، هلدینـگ
کار می کردنـد. در سـال 2001، شـرکت  کـه در آپارتمـان بنیان گـذار ایـن شـرکت  کارمنـد داشـت  کـه 86 
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کـرد و  کارمنـد رشـد  کتـاب و 446  یـع، 50 فروشـگاه  بـه صـورت زنجیـره ای در کشـور بـا هفـت مرکـز توز
درآمـد سـاالنه آن بـه 17/6 میلیـون دالر رسـید.

Regio استونی: شرکت نقشه برداری
یافـت  در کمـک   SEAF از  کـه  بـود  اسـتونی  کشـور  در  شـرکتی  اولیـن   Regio تکنولـوژی  شـرکت 
کـرد. صنـدوق یـاد  کـرد. صنـدوق SEAF بـه ایـن شـرکت توصیه هـای مدیریـت راهبـردی را پیشـنهاد 
شـده بـه ایـن شـرکت کمـک کـرد تـا تولیـد و عملیـات خـود را گسـترش دهـد. شـرکت Regio در زمینـه 
کـه SEAF درسـال 1998، 140142  عملیـات فـروش کاغـذ و تهیـه نقشـه های فعالیـت داشـت. وقتـی 
بـه  گرفـت،  اختیـار  در  را  شـرکت  سـهام  از  درصـد   28/6 و  کـرد  سـرمایه گذاری  شـرکت  ایـن  در  دالر 
یابـی و  یـاد و بهبـود مدیریـت مالـی، بازار شـرکت توصیـه نمـود تـا بـه سـوی خدمـات بـا ارزش افـزوده ز
گـروه صنعتـی  کراتـی را بـا  گفتگوهـا و مذا  SEAF ،2000 گام بـردارد. در سـال کسـب وکار  سـازماندهی 
گفتگوهـا سـرانجام بـه فـروش 100 درصـد سـهام  کـرد. ایـن  DONE جهـت خریـد شـرکت Regio آغـاز 

Regio بـا مبلـغ 3/9 میلیـون یـورو شـد.

1 )IFC ( نقش موسسه مالی بین المللی
در سـال SEAF ،1996 همـکاری خـود را موسسـه مالـی بیـن المللـی ) IFC( بانـک جهانـی از طریـق 
کـرد. از زمـان سـرمایه گذاری سـال SEAF،1998 در مقدونیـه،  یـک خـط اعتبـاری 600000 دالری آغـاز 
کاهـش  را   SEAF هزینه هـای مدیریـت عملیـات  و  داد  افزایـش  را  کارآیـی  دو جانبـه  ایـن همـکاری 
 SEAF بـا مدیریـت  IFC، 17میلیـون دالر در چهـار صنـدوق مختلـف  از سـال 1999،  داده اسـت. 
سـرمایه گذاری کرده اسـت. صندوق SEAF در مارس 2001، 850000 دالر از تسـهیالت ظرفیت سـازی 
یافـت کـرد. )SME(2 را بـرای کمـک بـه سـازماندهی و توسـعه خدمـات بـه چندیـن کشـور و منطقـه در

یادداشت پایانی
کوچـک مقیـاس 1.  پیمایـش هـای یونیـدو در سـال1996، درخصـوص خوشـه های بنگاه هـای 

کـه 350 خوشـه صنعتـی، و حـدود 2000 خوشـه روسـتایی و صنعتگـران  نشـان داده اسـت 
کشـور وجـود دارنـد. ایـن خوشـه ها حـدود 60 درصـد صـادرات صنعتـی هنـد را بـه  در سراسـر 

.)2000 ،RussoGulatig ،Clara( خـود اختصـاص می دهنـد

1 . International Finance Corporation
2 . IFC’s SME Capacity Building Facility 
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ابزارها و تمرین ها )شماره 12(
نوآوری های نهادی خدمات مالی برای فقرا

بـازار دسترسـی ندارنـد. هـر چنـد برخـی مؤسسـات در  فقـرا بـرای دسـتیابی بـه خدمـات مالـی بـه 
گسـترش تامیـن مالـی خـرد )پس اندازهـای بسـیار خـرد، اعتبـارات و سـایر خدمـات مالـی ارایـه  حـال 
شـده برای مشـتریان فقیر( هسـتند، اما عرضه این خدمات هنوز کمتر از تقاضا اسـت. در سـال های 
تـی کـه  اخیـر، تعـدادی از مؤسسـات عمومـی و غیـر انتفاعـی از طریـق ایجـاد بازارهـای جدیـد و محصوال
شـمار بیشـتر و متنوع تـری از جمعیـت را توانمنـد  کننـد، روش هـای ابتـکاری را بـرای تأمیـن نیازهـای 

کرده انـد. مالـی فقـرا ارایـه 
ری هـای نهـادی را بـرای تأمیـن خدمـات مالـی پایـدار بـه فقـرا  گـزارش پیـش رو پنـج نمونـه از نوآو

یـر هسـتند: ز بـه شـرح  ایـن نمونه هـا  ارایـه می دهـد. 
z 1مؤسسه بین المللی اکسیون
z 2)BRAC( کمیته توسعه روستایی بنگالدش
z ری اطالعات و ارتباطات بردهای فناو کار
z 3)MEB-KOSOVO( کوزوو بانک بنگاه های خرد 
z 4)CGAP( کمک به فقیرترین اقشار ره  گروه مشاو

اکسیون بین المللی
کـه از شـبکه نهادهـای مسـتقل  مؤسسـه اکسـیون بین المللـی، پیشـگام تامیـن مالـی خـرد اسـت 
کـم  حمایـت می کنـد. بیـن سـال 1991 و 2001، ایـن مؤسسـه 3 میلیـون دالر وام بـه دو میلیـون مشـتری 
تیـن و ایـاالت متحـده وام داد. ایـن نهـاد سـازمانی دولتـی بـا  کارائیـب، آمریـکای ال درآمـد در منطقـه 
کمـک فنـی مختـص بـه خـود دارد  یکـرد حمایـت از بخـش خصوصـی اسـت. نهـاد یـاد شـده مـدل  رو

کارآفرینـی افزایـش دهنـد. کمـک می کنـد تـا درآمدهـای خـود را از طریـق  کـه بـه مـردم 
ری  فنـاو و  مدیریـت  بـا  و  مناسـب  نظارتـی  در شـرایط  کـه  اسـت  داده  نشـان  اکسـیون  فعالیت هـای 
کنـد. ایـن فراینـد جرقـه ای  کمـک  کسـب سـود بـه آنـان  مطلـوب، تامیـن مالـی خـرد می توانـد بـه فقـرا و در 
یق می کنـد تـا وارد ایـن حـوزه شـوند. اکسـیون اعتقـاد دارد  کـه برخـی از بانک هـای تجـاری را تشـو اسـت 
1 . Accion International
2 . Bangladesh Rrural Advancement Committee
3 . Micro Enterprise Bank - Kosovo
4 . Consultative Group to Assist the Poorest
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بـه مهـارت مشـتریان خـود  بـه توسـعه شـبکه ها منتهـی شـود. اکسـیون  کـه حمایـت فنـی موثـر می توانـد 
کار - یعنـی  کسـب و  کار بسـیار اهمیـت می دهـد. بـا دسترسـی بـه ابزارهـای اساسـی  کسـب و  در زمینـه 
سـرمایه و آمـوزش- مشـتریان اکسـیون می تواننـد راهکارهـای خـود را بـا عـزت و احتـرام بـه سـوی افزایـش 
کـرد، مشـتریان اکسـیون امنیـت،  کار آنـان رشـد  کسـب و  کـه  کننـد. زمانـی  توانمنـدی اقتصـادی پیـدا 
رنـد و در فعالیت هـای اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی اجتمـاع  عـزت و احتـرام خـود را بدسـت می آو
مطالعـات  از  یکـی  می کننـد.  توانمنـد  را  خودشـان  یـج  بتدر ایـن  بنابـر  می کننـد،  مشـارکت  بیشـتر  خـود 
بـه طـور متوسـط  کوچـک،  وام  از چنـد  پـس  کـه درآمـد خانـواده  نشـان داد  تیـن  آمریـکای ال اکسـیون در 
از  یکـی  در  مالـی خـرد  تامیـن  زمینـه  در  تجربـه  بـا 27 سـال  اکسـیون  یافت.مؤسسـه  افزایـش  30 درصـد 
بـار بـه قـاره آفریقـا نیـز  تـا مـدل خـود را بـرای نخسـتین  نیمکره هـای زمیـن، در سـال 2000 درصـدد برآمـد 
گـروه تسـهیالت ظرفیت سـازی بنگاه هـای کوچـک و متوسـط )SMEs( بانـک  توسـعه دهـد. بـا حمایـت 
جهانـی1، اکسـیون توانسـته اسـت بـه شـرکای تامیـن مالـی خـرد جدیـد در آفریقـای جنوبـی و موزامبیـک 
یـل را توسـعه دهـد. اکسـیون در هـر مـورد،  برز گوآتمـاال و  کنـد و همزمـان شـبکه های موجـود در  کمـک 
کل تسـهیالت 400000 دالری ارائـه می کنـد. در اسـتانهای  بـرای فعالیت هـا تسـهیالت 100000 دالری و در 
یل،اکسـیون و شـرکای محلی مؤسسـات تامین مالی خرد جدید ارائه خواهد کرد. شـمال غربی کشـور برز

یـت اعتبـارات مشـارکتی و پس اندازهـای بانـک  در کشـور موزامبیـک، فعالیت هـای موسسـه بـر تقو
کـه در منطقـه TCHUMA ،MAPUTO نامیـده می شـود، متمرکـز خواهـد شـد. در حـال حاضـر در ایـن 
ناحیـه فقـط 5 درصـد از مشـتریان فقیـر بالقـوه مشـمول اعتبـارات شـده اند. عـالوه بـر ایـن، اکسـیون در 

یمبـاوه نیـز اقداماتـی را آغـاز کـرده اسـت. سـال 2001 در کشـورهای بنیـن و ز
مؤسسـه مالـی بین المللـی2 بـا مؤسسـه بین المللـی اکسـیون، در سـال 2001 سـندی را امضـاء کـرد تـا 
 Compartamos اکسـیون اولیـن سـرمایه گذاری خـود را در یـک مؤسسـه وابسـته بـه اکسـیون بـا عنـوان
در مکزیـک انجـام دهـد. طـی ده سـال گذشـته Compartamos وام  قابـل توجـه ای بـه 60000 وام گیرنـده 
مکزیکـی، کـه بیشـتر آنـان را زنـان تشـکیل می دانـد، ارایـه کـرد. موسسـه Compartamos بـا کمک هـای 
فنـی اکسـیون و کمـک مالـی آژانـس بین المللـی توسـعه ایـاالت متحـده، فعالیت هـای تامیـن مالـی خـرد 
 Financiera Compartamos خود را برای دسـتیابی به سـود بیشـتر در قالب یک مؤسسـه مجزا با نام
و  وام  دالر  میلیـون   1/63 طریـق  از   )IFC( بین المللـی  مالـی  مؤسسـه  حاضـر،  حـال  در  کـرد.  یـع  توز
سـرمایه گذاری های عادالنـه3 مؤسسـات جدیـد را کمـک می کنـد. ایـن موضـوع باعـث خریـد 15 درصـد 

1 . World Bank Group’s SMEs Capacity Building Facility
2 . International Finance Compartamos
3 . Equity Investments,
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گیرنـدگان در سـال 2006 بـه سـه  تـا تعـداد وام  سـهام منتشر شـده جدیـد شـده و باعـث خواهـد شـد 
برابـر افزایـش یابـد.

کمیته توسعه روستایی بنگالدش )BRAC(1: توسعه خدمات مالی برای اقشار بسیار فقیر 
 بنـگالدش محـل سـکونت بیـش از 25 میلیـون نفـر اسـت کـه در فقـر بسـیار شـدید زندگـی می کننـد 
کشـور، زنـان از نـرخ مـرگ و  کشـور زنـان محرومتریـن قشـر قلمـداد می شـوند. در ایـن  یـژه در ایـن  )1(. بو
یـاد در مقایسـه  کمبـود شـرایط بهداشـتی، دسترسـی محـدود بـه اشـتغال و نـرخ بی سـودی ز یـاد،  میـر ز
بـا مـردان )نـرخ بـا سـوادی زنـان 29 درصـد و نـرخ باسـوادی مـردان 45 درصـد اسـت( رنـج می برنـد )2(
ابتـکاری، حمایـت  برنامـه ای  در   )BRAC( بنـگالدش روسـتایی  توسـعه  کمیتـه  در سـال 1985 
کـه بسـیاری از آنـان بیـوه یـا بی خانمـان بودنـد را در دسـتور  یـژه زنـان بی سـواد و فاقـد زمیـن  از فقـرا، بو
گروه هـای آسـیب پذیر )IGVGD(2، بـا مشـارکت دولـت  کار قـرار داد. برنامـه درآمدزایـی بـرای توسـعه 
افـراد بسـیار  را در اختیـار  بنـگالدش )BRAC( فرصت هایـی  کمیتـه توسـعه روسـتایی  بنـگالدش و 
فقیـر بـرای ایجـاد درآمـد، ارتقـای مهارت هـا و تبدیـل شـدن بـه یـک کار آفریـن مسـتقل قـرار داده اسـت.
گروه هـای آسـیب پذیـر )IGVGD( در حـال تبدیـل بـه برنامـه ملـی  برنامـه درآمدزایـی بـرای توسـعه 
و  پس انـداز  خدمـات  و  غذایـی  کمک هـای  عرضـه   ،2001 الـی   1991 سـال  از  مذکـور  برنامـه  اسـت. 
کـرد. در نتیجـه اجـرای برنامـه، حـدود دو  کننـده ارایـه  اعتبـارات را بـرای بیـش از یـک میلیـون شـرکت 
سـوم از شـرکت کنندگان از چرخه فقر مطلق رها شـدند و سـرانجام به مشـتریان اعتبارات خرد تبدیل 

کـه نیـازی بـه برنامه هـای تـور حمایتـی دولـت نداشـتند )3(. شـدند بـه طـوری 

برنامه چگونه کار می کند
گروه های آسـیب پذیر )IGVGD(، افراد بسـیار فقیر را قادر می سـازد  برنامه درآمدزایی برای توسـعه 
کـه سـابقًا از مشـارکت و دسترسـی بـه ایـن منابـع در مؤسسـات مالـی  کننـد  تـا بـه منابعـی دسـت پیـدا 
بـا برنامه هـای تامیـن مالـی خـرد همسـو  تـا ایـن افـراد خـود را  محـروم بودنـد. ایـن موضـوع باعـث شـد 
کننـد. در چارچـوب ایـن برنامـه و بـا مشـارکت بـا دولت هـای مرکـزی و محلـی و برنامـه جهانـی غـذا3، 
بـرای  افـراد بسـیار فقیـر  بـه  کمـک  بـرای  را  برنامـه  ایـن   )BRAC( بنـگالدش کمیتـه توسـعه روسـتایی 
کـه بیـش از 70 درصـد زنـان فاقـد زمیـن بـه صـورت مسـتقیم و  درآمدزایـی از طریـق دامـداری - شـغلی 
غیـر مسـتقیم در آن فعالیـت دارنـد- در دسـتور کار قـرار داد. دولـت و برنامـه جهانـی غـذا، در بیـن فقـرا 

1 . Bangladesh Rural Advancement Committee
2 . Income Generation for Vulnerable Group Development
3 . World Food Program
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یـع  کردنـد. کمیتـه توسـعه روسـتایی بنـگالدش نیـز آموزش هایـی را  گنـدم رایـگان توز بـه مـدت 18 مـاه 
در زمینـه فعالیت هـای درآمـد زا، حقـوق بشـر و آموزش هـای حقوقـی، تغذیـه، مراقبت هـای بهداشـتی 
و اعتبـارات ارائـه داد. ایـن بسـته حمایتـی، زنـان را آمـاده می کـرد تـا پـس از قطـع یارانه هـا بتواننـد بـه 

کننـد. صـورت مسـتمر درآمـد کسـب 
اعتبـاری  برنامه هـای  بـه  بنگالدشـی  شـهروندان  فقیرتریـن  رود  و تسـهیل  بـرای   )IGVGD( برنامـه 
منظـم سـازوکاری را طراحـی می کنـد تـا بـه عنـوان موتـور محرکـه مرحلـه گـذار از تـور حمایتـی بـه سـوی 
پذیـر  آسـیب  گروه هـای  توسـعه  بـرای  درآمدزایـی  برنامـه  نمایـد.  عمـل  مدت تـر  بلنـد  توسـعه  برنامـه 
شـکل  بـه  مالـی  خدمـات  و  آمـوزش  و  مهارت هـا  حبوبـات،  غذایـی  کمـک  اصلـی  رکـن  سـه  دارای 
یافـت  پس اندازهـا و اعتبـارات اسـت. ابتـدا، نماینـدگان منتخـب دولـت محلـی واجدیـن شـرایط در
برنامـه  در  شـرکت  بـرای  را  خانوارهـا  برنامـه  ایـن  می کننـد.  شناسـایی  را  حبوبـات  غذایـی  کننـدگان 
کـه توسـط زنـان  یـر انتخـاب می کنـد: الـف( آن دسـته از خانوارهایـی  IGVGD براسـاس معیارهـای ز

کمتـر از یـک ایکـر زمیـن بودنـد و  کـه صاحـب  بیـوه یـا مطلقـه سرپرسـتی می شـوند ب( خانوارهایـی 
کا1 )6 دالر( بـود. کمتـر از 300 تـا کـه درآمـد ماهانـه آنـان  ج( خانوارهایـی 

سـایر  و  سـبزیجات  رش  پـرو و  کشـت  دامـداری،  مـورد  در  کننـدگان  شـرکت  بـه  شـده  یـاد  برنامـه 
شـرکت  تـا  می شـود  باعـث  شـده  یـاد  برنامـه  ایـن،  بـر  عـالوه  می دهـد.  آمـوزش  مرتبـط  فعالیت هـای 
کننـد و در جلسـات هفتگـی  کا ) 5 دالر( در مـاه در برنامـه BRAC پس انـداز  کننـدگان حداقـل 25 تـا
ره،  نفعـان در دو دو بـرای ذی   BRAC آمـوزش تکمیـل می شـود،  اینکـه  بـه محـض  نماینـد.  شـرکت 
کا )50 دالر(  اعتباراتـی را بـه عنـوان سـرمایه بـرای سـرمایه گذاری اولیـه ارایـه می کنـد. اولیـن وام 2500 تـا
کا )80 دالر( بـه شـرکت  اسـت، بـه محـض اینکـه ایـن وام بـاز پرداخـت می شـود، وام دوم بـه مبلـغ 4000 تـا
پرداخـت دومیـن وام، شـرکت کننـدگان بـه برنامـه تامیـن مالـی خـرد  کننـدگان پرداخـت می شـود. بـا باز
کـه حـدود  BRAC و برنامـه توسـعه روسـتایی ارتقـاء می یابنـد . )4(. همچنیـن بررسـی ها نشـان داد 

یـت پیوسـته  یافـت وام دوم منتظـر می ماننـد، در حالیکـه حـدود دو سـوم بـه عضو 80 درصـد بـرای در
تامیـن مالـی خـرد در می آینـد.

نتایج بدست آمده
کننـدگان را قـادر  کمک هـای غذایـی شـرکت  کمک هـای مالـی و  ترکیبـی از برنامه هـای آموزشـی، 
سـاخت تـا از وابسـتگی بـه تورهـای ایمنـی دولتـی رهـا شـوند و بتواننـد در برنامه هـای خدمـات مالـی 
کمک های غذایی و   IGVGD مستمر به صورت مستقل شرکت نمایند. از سال 1991 تا 2001، برنامه

1 . Taka
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پس اندازهـا و خدمـات اعتبـاری را بـرای بیـش از یـک میلیـون نفـر فراهـم کـرد. در نتیجـه ایـن فرایندهـا، 
تقریبـًا دو سـوم از شـرکت کننـدگان از فقـر مطلـق رهـا شـدند و خـود را عنـوان مشـتریان تامیـن مالـی خـرد 
کننـد )6(. طـی ژوئـن سـال 1998 تـا  کردنـد و توانسـتند خـود را از برنامـه تـور ایمنـی دولتـی رهـا  مطـرح 
کـه از ایـن تعـداد 97230 نفـر بـا  کردنـد،  یافـت  ژوئـن 1999، حـدود 180900 زن آموزش هـای الزم را در

کمـک وام هـای خـرد BRAC توانسـتند بـه شـغل دائـم دسـت پیـدا کننـد )7(.
بنـگالدش  کشـور  اقشـار بسـیار فقیـر در  فقـر  کاهـش  قابـل توجـه ای در  IGVGD موفقیـت  برنامـه 
کـه در برنامـه IGVGD شـرکت داشـتند، پیـش از مشـارکت )بـه  داشـته اسـت. بـرای خانوارهایـی را 
سـال 1994(، در پایـان اجـرای برنامـه )بـه سـال1996( و سـه سـال بعـد از اجـرای برنامـه )جـدول 5 ـ 
کـه در  ایـن بررسـی پیمایشـی نشـان داد  1( بررسـی پیمایـش طولـی تغییـرات اقتصـادی انجـام شـد. 
اوایـل دهـه 1990، 16 درصـد از مجمـوع خانوارهـا و 53 درصـد از افـراد بسـیار فقیـر در مناطـق روسـتایی 
کننـدگان در برنامـه IGVGD، فاقـد زمیـن  بنـگالدش فاقـد زمیـن بودنـد. تقریبـا 80 درصـد از شـرکت 
کننـدگان کاهـش یافتـه بـود. همچنیـن 87  بودنـد تـا سـال 1996، ایـن تعـداد بـه 62 درصـد از شـرکت 
درصـد از خانوارهـای تحـت پوشـش برنامـه IGVGD هیـچ پوشـش حمایتـی نداشـتند )در مقایسـه بـا 
37 درصـد از کل افـراد بسـیار فقیـر(، ایـن عـدد بـه 75 درصـد در سـال 1999 کاهـش یافتـه اسـت )8(.

برنامـه از چرخـه فقـر شـدید رهـا، و مسـتقل شـدند و بـه کار  بـه ایـن ترتیـب بیشـتر شـرکت کننـدگان در
 IGVGD کننـدگان پـس از مشـارکت در برنامـه آفریـن تبدیـل شـوند. عـالوه بـر ایـن، درآمـد کل شـرکت 
کمیتـه توسـعه روسـتایی بنـگالدش )BRAC(، بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش یافـت و بـه بیـش از 30 
درصـد میانگیـن درآمدهـا رسـید. عـالوه بـر ایـن، درصـد خانوارهـای بسـیار فقیـر بـه میـزان قابـل توجهـی 
کاهـش یافـت و از 18 درصـد در سـال 1994 بـه 2 درصـد در سـال 1996 و صفـر درصـد در سـال 1999 
رسـید. روی هـم رفتـه، شـرکت کننـدگان در برنامـه، بهبـود وضعیـت اقتصـادی خـود را حتـی سـه سـال 

از پایـان برنامـه همچنـان حفـظ کردنـد )9(.
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IGVGD جدول 5ـ1ـ تغییرات وضعیت اقتصادی خانوارها در بین خانوارهای شرکت کننده در برنامه

شاخص وضعیت اقتصادی خانوار
1994

) پیش از اجرای 
برنامه(

1996
) پایان برنامه(

1999
) سه سال پس از 

اجرای برنامه(

75-85خانوارهای بدون پوشش حمایتی )درصد(

424036خانوار های بدون تخت خواب)درصد(

درآمد ماهانه خانوارها پیش از بررسی 
کا( 85717415پیمایشی )بر حسب تا

خانوارهای دارای درآمد بیش از 300 
کا)درصد( 76431تا

خانوارهای دارای پس انداز مشترک با 
113437سازمان های غیردولتی)NGOs( )درصد(

کمک )درصد( 1820خانوار دارای تقاضای 

-7862خانوارهای فاقد زمین)درصد(

رت روستا  خانوارهای فاقد زمین در مجاو
-2713)درصد(

کشت)درصد( -72-خانوارهای فاقد زمین برای 

کاربردهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی
ری هایـی کـه بـه میـزان  بـرد فناو ری در عرضـه خدمـات مالـی بـرای حمایـت از فقـرا از طریـق کار نـوآو
گذشـته چنیـن خدماتـی بـرای مـردم  کارآیـی را افزایـش می دهنـد، در حـال ظهـور هسـتند. در  یـادی  ز
کارت هوشـمند و خدمات  ری  فقیربا هزینه هایی کم در دسـترس نبود. در اینجا دو مثال شـامل فناو

خودپـرداز بـرای فقـرا ارایـه می شـود.
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کارت های هوشمند: خدمات ابتکاری بانکداری برای فقرا
کارت  هـای هوشـمند، بـه عنـوان ابـزار فنـاروی اطالعـات و ارتباطـات )ITC( نوظهـور می تواننـد 
گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مؤثـری  بـه صـورت  مالـی  توسـط مؤسسـات  فقـرا  بـه  ارایـه خدمـات  بـرای 
یـز پردازنـده(  کارت هوشـمند کارتـی پالسـتیکی، ماننـد کارت اعتبـاری اسـت کـه یـک میکروچیـپ )ر
گیرنـده می تواننـد فعالیت هـای وام خـود در  کـه هـم وام دهنـده و هـم وام  در آن تعبیـه شـده اسـت 
کارت هـای هوشـمند،  کننـد. ایـن  مـورد تراکنش هـای مالـی، بیـالن مالـی و دفتـر وام هـا را در آن ثبـت 
مالـی  تراکنش هـای  می کننـد.  فراهـم  الکترونیکـی  ثبـت  طریـق  از  را  مشـتریان  سـابقه  ثبـت  امـکان 
کارت هـا بسـیار  کارت هوشـمند، سـریع تر از ماشـین های سـخنگوی سـنتی1 اسـت. اسـتفاده از ایـن 
کاله بـرداری ایمـن اسـت. عـالوه  کامـاًل در برابـر جعـل و  سـاده اسـت و بـه سـواد چندانـی نیـاز نـدارد و 
محاسـبه  زمـان  کاهـش  طریـق  از  حسـاب ها  بـا  تطبیـق  منظـور  بـه  هوشـمند،  کارت هـای  ایـن،  بـر 

.)10( ارایـه می کنـد  مالـی  تراکنش هـای  ردیابـی  از  حساب ها،حسابرسـی شـفافی 
کـه بـه طـور متوسـط  گفتـه می شـود  مؤسسـات تامیـن مالـی خـرد، بـه مؤسسـات خـرد و متوسـطی 
حـدود 35 الـی 50 در صـد از سـبد سـرمایه گـذاری2 آنهـا را هزینه هـای باالسـری تشـکیل می دهـد )11(. 
کارآیـی همـه مؤسسـات  یـادی بـرای افزایـش  کاهـش هزینه هـا، از قابلیـت بالقـوه ز کارت هوشـمند بـا 
یژگـی  یـژه مؤسسـات مالـی خـرد و متوسـط دارنـد. از طـرف دیگـر، ایـن و تامیـن مالـی خـرد )MFIs(، بو

یـادی از فقـرا امـکان پذیـر می سـازد. ارایـه خدمـات بـه شـمار ز
کوچـک  کارهـای  کسـب و  بـه  ارایـه خدمـات  بـه  گذشـته بانک هـای تجـاری تمایـل چندانـی  در 
کـه در  ری هایـی  یـاد بـود، امـا در حـال حاضـر بـا نـو آو یـرا هزینه هـای مبادلـه آنهـا بسـیار ز نداشـتند، ز
کار بـه  ری هـا حاصـل شـده اسـت، بسـیاری از ایـن بانک هـا نیـز بـه ارایـه خدمـات کسـب و  زمینـه فناو
یلند از کارت هـای هوشـمند  فقـرا عالقمنـد شـده اند. در حـال حاضـر مؤسسـات مالـی در هنـد و سـوآز
آنهـا ذخیـره شـده  اعتبـاری مشـتریان در  کـه اطالعـات سـوابق  پردازنـده(  یـز  حـاوی میکروچیـپ )ر

کاهـش تراکنش هـای مالـی و ایجـاد سـوابق اعتبـاری، اسـتفاده می کننـد. اسـت، بـرای 

Swayam Krishi Sangam هند: مؤسسه مالی خرد
منطقـه  در  کـه  اسـت  خـرد  مالـی  مؤسسـه   )SKS(  Swayam Krishi Sangam مالـی  موسسـه 
فعالیـت  خشـک  منطقـه ای  در  هنـد،  آندراپـرادش  ایالـت  در   Medak ناحیـه  در   Narayankhed

بـه قـرض  بـه صـورت دایـم  کـه  ایـن منطقـه، روسـتائیان بسـیار فقیـری زندگـی می کننـد  می کنـد. در 

1 . Traditional Teller Transaction
2  .Portfolios 
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 SKS ،ری هـای حامـی فقـرا دهنـدگان1 )سـلف خـران( بدهـکار هسـتند. بـا الگوبـرداری از جوایـز نوآو
در سـال 1998 توسـط Vikam akula، کـه فرزنـد یـک مهاجـر هنـدی در ایالـت متحـده بـود، راه انـدازی 
شـد. آقـای Vikam akula پـس از مالقـات بـا محمـود یونـس و بانـک گرامیـن در بنـگالدش تمایـل خـود 

کـرد. را بـرای توسـعه خدمـات مالـی بـه فقـرا اعـالم 
کـرد.  ایـن مؤسسـه، بـرای اعطـای  مؤسسـه SKS 20 درصـد از فقیرتریـن جمعیـت را هدف گـذاری 
اهـدای  بـرای  داد.  قـرار  حمایـت  مـورد  را  منطقـه  مـردم  فقیرتریـن  فعالیت هـای  مالـی،  کمک هـای 
کمک هـا از سـوی موسسـه، افـراد از طریـق مصاحبه هـا و بررسـی های پیمایشـی انتخـاب می شـدند. 
کمتـر  کـه درآمـد سـاالنه آنهـا  کننـدگان در مصاحبـه زنانـی از خانواده هـای فقیـر بودنـد  معمـوال شـرکت 

پیـه )450 دالر( در سـال بـود )12(. از 20000 رو
کار از طریـق  مؤسسـه SKS دو حسـاب پس انـداز و چهـار وام بـه مشـتریان خـود ارایـه می کـرد. ایـن 
درصـد،   20 بهـره  نـرخ  بـا  فصلـی  و  عمومـی  وام هـای  مؤسسـه  می شـد.  انجـام  مشـارکتی  فرایندهـای 
گروهـی بـا نـرخ بهـره  صفـر درصـد و وام هـای اضطـراری بـا نـرخ بهـره  وام هـای مصـرف از صندوق هـای 
صفـر درصـد ارایـه می کـرد. بیشـتر اعضـاء، وام معمولـی 50 دالری را در اولیـن سـال و وامهـای 100 دالری 
پرداخـت می کردنـد.  وام گیرنـدگان عمومـا از منابـع مالـی بـرای بنگاه هـای کوچـک  را در دومیـن سـال باز

رش احشـام اسـتفاده می کردنـد. رزی یـا پـرو کشـاو
در اگوسـت سـال 2000، مؤسسـه SKS بـرای بهبـود و کوتـاه کـردن ثبـت مبادله هـا مالـی در جلسـات 
گروهـی کـه اغلـب 90 دقیقـه بـه طـول انجامیـد، اسـتفاده از کارت هـای هوشـمند را در یکـی از شـعبات 
آنجـا  گروهـی می بردنـد و در  بـه جلسـات  را  کامپیوتـر دسـتی  کارکنـان مؤسسـه یـک  کـرد.  آغـاز  خـود 
اطالعـات همـه اعضـا را از کامپیوتـر دفاتـر شـعبات دانلـود می کردنـد. بـه هریـک از اعضـاء یـک کارت 
کـه در آنهـا اطالعـات و تراکنش هـای مالـی آنهـا را بـه صـورت الکترونیکـی ذخیـره  هوشـمند داده شـد 
ایـن  از  یرایـش2 داده شـد،  بـدون امـکان و کامپیوتـر  بـه هـر دهکـده یـک دسـتگاه  می شـد. همچنیـن 

کننـد. کنتـرل  طریـق اعضـاء می توانسـتند حسـاب های خـود را 
ری را در سـایر شـعبات خـود نیـز توسـعه دهـد.  بـرد ایـن فنـاو کار تـا  SKS درصـدد اسـت  مؤسسـه 
یـادی در زمـان و هزینـه  یی هـای ز کـه در نتیجـه ایـن اقدامـات صرفه جو بنابرایـن پیش بینـی می شـود 
رد کـه  حاصـل شـود. عـالوه بـر ایـن، کارت هوشـمند ایـن امـکان را بـرای کارکنـان مؤسسـه بوجـود مـی آو
کارت هـا  بـه جـای دو مراجعـه بـرای اخـذ وام بـه سـه مراجعـه پاسـخ دهنـد. همچنیـن بـا هزینـه مـازاد 
کـردن ثبـت  کامپیوتـری  کـرد.  یـی خواهـد  و ترمینال هـا، هـر شـعبه حـدود 2000 دالر در سـال صرفه جو

1 . Money Lenders
2 . Read - only
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کاهـش خواهـد داد و بـه مشـتریان مدیریتـی بـا سـریع ترین امـکان  مالـی احتمـال خطاهـا را بـه حداقـل 
یی اطالعاتـی ارایـه خواهـد کـرد. پاسـخگو

1)SBGT( سوآزیلند: صندوق رشد کسب و کار سوآیزی
کمـک  سـازمان های  حمایـت  بـا   )SBGT( سـوایزی  کار  و  کسـب  رشـد  صنـدوق  یلند،  سـوآز در 
کارت هـای  کارت هـای هوشـمندی بـرای مشـتریان خـرد خـود منتشـر می کنـد. مشـتریان از  کننـده، 
در  تجـاری  بانک هـای  شـعبات  در  وام هـا  باز پرداخـت  و  مالـی  منابـع  بـه  دسـتیابی  بـرای  هوشـمند 
 .)13( می کننـد  اسـتفاده  هسـتند،  هوشـمند  خـوان  کارت  ترمینال هـای  دارای  کـه  کشـور  سراسـر 
بـه  خدمـات  ایـن  اسـت.  کـرده  ایجـاد  تجـاری  بانک هـای  بـا  اعتبـاری  خـط  یـک   SBGT صنـدوق 
زانـه را بـا تجزیـه  صـورت رایـگان بـه SBGT ارایـه می کنـد. صنـدوق SBGT، اطالعـات تراکنش هـای رو
کار امـکان پایـش سـاده و دقیـق پرداخـت هـا2 و بـاز  یـان نقدینگـی، تکمیـل می کنـد. ایـن  و تحلیـل جر

می سـازد. امکان پذیـر  را  پرداخت هـا3 
بـا  بانـک مجـازی  یـک  بـه عنـوان  تـا  اسـت  قـادر سـاخته  را   SBGT یـاد شـده، صنـدوق  سیسـتم 
ترمینال هـای کارت هوشـند در شـبکه بانکـداری کشـور فعالیـت کنـد. صنـدوق SBGT حـدود 100000 
کـرده اسـت. صنـدوق در نظـر  کارت هوشـمند و نـرم افـزار بانکـداری سـرمایه گذاری  ری  دالر در فنـاو
دارد تا در آینده تمامی تراکنش های مالی را از طریق تلفن و به صورت بر خط )Online( در دسـترس 

قـرار دهـد. همچنیـن در آینـده خدمـات پس انـداز را نیـز توسـعه خواهـد داد.

خدمات ATM برای مردم فقیر: بانک الکترونیکی4 آفریقای جنوبی
بانکـی  بانـک،  ایـن  اسـت.  آزمایشـی  ژه هـای  پرو در  پیشـگام  جنوبـی،  آفریقـای  اسـتاندارد  بانـک 
تجـاری اسـت کـه می توانـد بـرای ارایـه خدمـات مناسـب بـا هزینه هـای نـازل بـه مشـتریان، از اطالعـات 
ری های فنی اسـتفاده کند. در سـال 1993، بانک اسـتاندارد برای ارایه خدمات بانکداری  بازار و نوآو
بـه فقـرای شـهری بانـک الکترونیکـی )E ـ بانـک( را ایجـاد کـرد. بانـک الکترونیکـی، خدمـات طراحـی 
ری  شـده و هدفمنـدی را بـا هزینه های انـدک بـه جوامـع فقیـر ارایـه می دهـد. بانـک الکترونیکـی فنـاو
بـه مشـتریان  ایـن طریـق  از  و  کـرده  تلفیـق  آمـوزش دیـده  کارکنـان  بـا  را  ابتـکاری خدمـات خودپـرداز 
خـود خدمـات الکترونیکـی ارایـه می دهـد. بانـک الکترونیکـی ابتـدا حسـاب پس انـداز )بـدون چـک و 

1 . Swazi Business Growth Trust
2  . Disbursements
3 . Repayments
4 . E-bank
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رود( ارایـه می دهـد و بـه همـه مشـتریانی کـه حسـاب های پس انـداز آنـان بیشـتر از 250 رانـد1  بـدون رمـز و
یافـت  )56 دالر( باشـد، بهـره پرداخـت می کنـد. مشـتریان نیـز سـود را بـه صـورت نقـدی و سـپرده در
یافـت، آنهـا می تواننـد بـه صـورت مطمئـن پـول را بـه حسـاب اقـوام یـا سـایرین در  می کننـد. پـس از در
یـز نماینـد )14(. سـپرده گذاران بـا حداقـل بیـالن مالـی منظـم،  کشـور وار کجـای  ایـن سیسـتم در هـر 
یافـت جوایـز واجـد صالحیـت شـناخته می شـوند و بـه صـورت خـودکار جایـزه 1500 رانـدی یـا  بـرای در

یافـت می کننـد. 33 دالری پوشـش بیمـه عمـر را در
اسـت،  شـده  نصـب  روهـا  پیـاده  در  کـه  کیوسـک هایی  در  الکترونیکـی  بانـک  خروجی هـای 
یـا درج  تبلیغـات  بـرای  و  یبـا طراحـی می شـوند،  ز بـا رنگ هـای  کیوسـک ها  ایـن  قـرار داده می شـود. 
یـر  تصاو خودپـرداز،  صفحـه  هسـتند.  یـی  یدئو و نمایـش  صفحـه  دارای  آن،  در  دسـتورالعمل هایی 
کـه بـا  گزینـه اسـت  کیوسـک دارای سـه یـا چهـار  گرافیکـی و همچنیـن متـن را نمایـش می دهـد. هـر 

یـد. می گو سـخن  محلـی  زبـان  چنـد 
پـس از راه انـدازی ایـن سیسـتم، در اولیـن سـال فعالیـت، بیـش از 150000 مشـتری، حسـاب های 
یابـی و عملیـات توسـط مشـتریان بانـک  کردنـد. هزینه هـای توسـعه، بازار بانکـی الکترونیکـی ایجـاد 
الکترونیکـی تأمیـن می شـود و ارایـه خدمـات آنهـا نیـز بنـدرت در طـول زمـان قطـع می شـود. در سـال 
1996، ایـن بانـک، بـا بانـک اسـتاندارد ادغـام شـد و نـام آن بـه اتـو بانـک E و برنامـه 2E تغییـر یافـت. 
کـه می تـوان از آنهـا در مغازه هـای خـرده فروشـی  کارت هـای برنامـه E ایـن اسـت  یژگی هـای  یکـی از و
کـرد. هزینـه ثابـت مدیریـت حسـاب های  کشـور خریـد  از جملـه فروشـگاه های »بـردار و بپـرداز«3 در 

برنامـه E نیـز نصـف هزینه هـای روش هـای سـنتی اسـت.
در می سـال 1997، بانـک اسـتاندارد حسـاب 570000 مشـتری دارای بیـالن مالی انـدک را بـه برنامـه 
کـرد. عـالوه بـر ایـن، E بانـک، 600000 دارنـدگان حسـاب جدیـد را در مـدت 10 مـاه از اواخـر  E تبدیـل 
سـال 1996 تا اواسـط سـال 1997 جذب کرد. پس از سـه سـال فعالیت، حدود 1/4 میلیون دارندگان 
کردنـد. در سـال 1997، حـدود 18/5 میلیـون  اسـتفاده   E بانـک  اتـو  از 70 مرکـز  بانـک،   E حسـاب 
تراکنـش مالـی در اتـو بانـک E انجـام شـد کـه از ایـن تعـداد حـدود 24/6 درصـد کل تراکنش هـای مالـی 
بانـک اسـتاندارد را شـامل می شـده اسـت. تـا سـال 2002، انتظـار مـی رود بیـش از 50 میلیـون تراکنـش 
کل تراکنش هـای مالـی بانـک  کـه از ایـن تعـداد حـدود 42/5 درصـد  مالـی اتـو بانـک E انجـام شـود 

اسـتاندارد را شـامل خواهـد شـد.

1 . Rand
2 . Auto Bank E and E Plan
3 . Pick and Pay



330

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

بانک بنگاه های خرد کوزوو: مدل تامین مالی خرد
ران درگیـری و پـس از درگیری هـای  MEB( طـی دو ـ   KOSOVO( کـوزوو بانـک بنگاه هـای خـرد1 
کلیدی در تأمین خدمات  یگری  کوزوو، در اواخر سـال 1999 راه اندازی شـد و به عنوان باز داخلی در 
کـوزوو، بـه عنـوان اولیـن و تنهـا مؤسسـه  گرفـت. ایـن بانـک پـس از ناآرامی هـای داخلـی  مالـی شـکل 
کـه از ایـن رقـم 1/2 میلیـون دالر را  تجـاری ضابطه منـد 53/2 میلیـون دالر سـپرده گذاری انجـام داد 
کـه در  کـرد. علیرغـم افتتـاح 100 حسـاب جدیـد  بـه صـورت وام بـه 311 بنـگاه کوچـک و متوسـط ارایـه 
ز کاری بـاز می شـد، هنـوز میـزان تقاضـا بیشـتر از عرضـه بـود. بانـک بنگاه هـای خـرد پـس ازحـدود  هـر رو
ری خـود را نشـان داد. هـر چنـد، بانـک در  شـش مـاه ارایـه خدمـات مالـی بـه مشـتریان کـم درآمـد، سـودآو
ره اعطـای  کار فعالیـت می کـرد، بـا ایـن وجـود، در اولیـن دو کسـب و  یکـی از بغرنج تریـن محیط هـای 
پرداخـت  کـه تـا پایـان سـال 2000 میـزان باز پرداخـت حـدود 500000 دالر بـود  وام هـای کوچـک، میـزان باز

آنهـا بـه حـدود 5 میلیـون دالر رسـید.
موفقیـت بانـک بنگاه هـای خـرد در کـوزوو بـه عنـوان مدلـی بـرای سـایر حمایت هـای مؤسسـه مالـی 
 Internationale 2 بـکار رفتـه اسـت . مؤسسـه مالـی بیـن المللـی بـا شـرکت آلمانـی)IFC( بیـن المللـی
کوزوو مشـارکت موفقیت آمیزی  کار مشـترک با بانک بنگاه خرد  Projekt Consult Gmbh برای آغاز 

ری رسـید و مشـارکت بـا شـرکت آلمانـی از  را شـکل داده اسـت. بانـک در شـش ماهـه اول بـه سـود آو
کمک هـای بالعـوض 85 میلیـون دالری و سـرمایه گذاری و ایجـاد بانک هـای اعتبـاری  طریـق بسـته 
خرد در چندین کشور از جمله بلغارستان، گرجستان، غنا، قزاقستان، مقدونیه، مولداوی، فیلیپین 
یابـی و خدمـات  و رومانـی، توسـعه داده شـده اسـت. هزینه هـای آغـاز فعالیـت شـامل آمـوزش، بازار

حمایتـی مدیریـت بـود )15(.
ره بـرای راه انـدازی عملیـات تسـهیالت حمایتـی در نظـر گرفتـه شـد. بـرای ایـن منظـور  در ابتـدای دو
کمک هـای پولـی بالعـوض اسـتفاده شـد )16(. در فـاز شـروع، مؤسسـه اعتبـارات خـرد ارتباطاتـی  از 
را بـا بخـش مالـی رسـمی برقـرار کـرد و بهتریـن سیسـتم های فعالیـت مدیریـت را بـرای توسـعه و تسـریع 
Claus-Peter Zeitinger مدیـر  کـه دکتـر  قـرار داد. همانگونـه  کار  فعالیت هـای تجـاری در دسـتور 

کـرد: IFC عنـوان 

کثـر کـردن سـود کوتـاه مـدت نیسـتند،  "بانک هـای یـاد شـده سـود محـور هسـتند، امـا بـه دنبـال حدا
آنـان در جسـتجوی برقـراری تـوزان معقـول و منطقـی بیـن اهـداف اجتماعـی- اقتصـادی هسـتند."

1 . Micro Enterprise Bank
2 . International Finance Corporation
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گروه مشاوره ای کمک به فقیرترین اقشار 
کمـک دهنـده  کنسرسـیومی متشـکل از 27 آژانـس  کمـک بـه فقیرتریـن1 اقشـار،  ره ای  گـروه مشـاو
کـه بـه همـراه بانـک جهانـی بـه عنـوان اصلی تریـن حامـی مالـی، از  یـک جانبـه و چنـد جانبـه اسـت 
گـروه، توسـعه و بهبـود ظرفیـت مؤسسـات مالـی  یـت ایـن  تامیـن مالـی خـرد حمایـت می کننـد. مأمور
کیفیـت مناسـب بـرای فقـرا بـر مبنـای  و اعتبـاری خـرد بـرای ارایـه خدمـات مالـی انعطـاف پذیـر و بـا 

توسـعه پایـدار اسـت.
ر کمـک بـه فقیرتریـن اقشـار )CGAP( بـر پنـج حـوزه یـا موضـوع راهبـردی  گـروه مشـاو فعالیت هـای 

کیـد دارد: یـر تأ بـه شـرح ز
حمایت و پشتیبانی از توسعه مؤسسات تامین مالی خرد	 
بهبـود 	  منظـور  بـه  کننـده  کمـک  اعضـای  فعالیت هـای  تحـوالت  از  پشـتیبانی  و  حمایـت 

خـرد مالـی  تامیـن  فعالیت هـای 
افزایش دسترسی فقرا به مؤسسات تامین مالی خرد 	 
بهبود چارچوب های حقوقی و اداری مؤسسات تامین مالی خرد 	 
کردن صنعت	  تسهیل برای تجاری 

کمـک بـه فقیرتریـن اقشـار  بـه مؤسسـات تامیـن  ره ای  گـروه مشـاو بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف، 
کمک هـای فنـی و توصیه هـای  کننده هـا و صنایـع اعتبـاری خـرد از طریـق ارایـه  کمـک   مالـی خـرد، 
راهبـردی و توسـعه و اشـاعه دسـتورالعمل های فنـی و خدمـات، آمـوزش، اجـرای پژوهش هـای میدانـی 
ره ای کمـک بـه فقیرتریـن  گـروه مشـاو ری هـا، خدمـات ارایـه می دهـد. عـالوه بـر ایـن،  در خصـوص نوآو
سـرمایه گذاری های  و  فعالیت هـا  ایـن  بـرای  کـه  اسـت  کوچکـی  کمکـی  تسـهیالت  دارای  اقشـار 
برنامـه  فراهـم می کنـد.  را  تامیـن مالـی خـرد، منابـع مالـی الزم  توسـعه مؤسسـات  راهبـردی در زمینـة 
CGAP در حـال افزایـش ظرفیت هـای فنـی و مدیریتـی در سـطح محلـی  آموزشـی و ظرفیت سـازی 
کـه اخیـرًا در  کارگاه هایـی  کارگاه هـای آموزشـی و شـبکه ها ماننـد  کار از طریـق برگـزاری  اسـت. ایـن 

کامـرون، غنـا و مالـی برگـزار شـد، انجـام می شـود. کشـورهای افریقایـی بنیـن، توگـو، 

1 . Consultative Group to Assist the Poorest
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یادداشت های پایانی
کمتـر از  کـه مصـرف غـذای آنهـا  گفتـه می شـود  کـه در فقـر شـدید بسـر می برنـد بـه افـراد  1ـ افـرادی 

)1999 ،Saleyue ،2001 ،Hashemi( ز اسـت کالـری در رو  1740
2. Saleque 1999.
3. Hashemi 2001; Saleque 1999.
4. BRAC’s Rural Development Program has reached 3.3 million poor 
landless people since 1977.
5. Hashemi 2001.
6. Hashemi 2001; Saleque 1999.
7. Bangladesh Rural Advancement Committee 2001.
8. Hashemi 2001.
9. Hashemi 2001.
10. Nelson 1999.
ژه بانـک اسـتاندارد خـرد )2001(. معیـار بـرای طبقه بنـدی مقیـاس فعالیـت براسـاس منطقـه  11ـ پـرو

مقـدار وام را تعییـن می کنـد. بـرای تحلیل هـای بیشـتر بـه جـدول صفحـه 53 مراجعـه کنیـد.
کـه بیـش از 20 درصـد خروجـی در دهـک بـاالی جمعیـت وجـود داشـته  ر اسـت  12ـ SKS برایـن بـاو

اسـت، بـا ایـن وجـود، ایـن مقـدار هنـوز بـه میـزان قابـل توجهـی کمتـر از مشـتریان MFI هسـتند.
13ـ هزینه جاری 1000 دالر بر واحد است )یک نسخه 500 واحدی هم توسعه داده شده است(

14ـ هزینـه بانـک اسـتاندارد 4/58 رانـد در مـاه اسـت تـا حسـاب ها را نگـه داری کنـد. تراکنش هـا بـه 
ازای هـر حسـاب 2/8 بـار در مـاه اسـت. هزینه هـای تراکنش هـای برنامـه E نسـبت بـه درآمـد و بیشـتر 

زانـه بـرای برنامـه E، 320 رانـد )71 دالر( اسـت. از بـازار در برخـی از تراکنش هاسـت. میانگیـن بیـالن رو
15. IFC 2000b.
کسـب  ژه هـای  کشـورهای در حـال توسـعه، بـرای پرو 16ـ IFC تسـهیالت ظرفیت سـازی SMF در 
تهیـه می شـود،  بـا سـایر سـازمان ها  بـه صـورت مشـترک  و  تکـرار،  قابـل  ابتـکاری،  کـه  کوچـک  کار  و 
ری  در سـپتامبر سـال 2000 بـا 7/1 میلیـون دالر از سـوی IFC تخصیـص داده  ارایـه می کنـد. ایـن نـوآو
یـت  ژه هـای توسـعه ای یـا منطقـه ای ظرفیت سـازی بـرای تقو شـد. عـالوه برایـن، IFC تسـهیالت پرو

کمک هـای فنـی و سـرمایه ای ارایـه می کنـد. کوچـک از طریـق تأمیـن  بنگاه هـای 
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ابزارها و تمرین ها )شماره 13(
سازمان های فقرا

یکـی از مهمتریـن و مسـلط ترین دارایی هـای توسـعه، ظرفیـت فقـرا بـرای بسـیج و سـازماندهی بـرای 
یـت افـراد1 و شـبکه های فقـرا در  اقدامـات جمعـی و مشـارکتی اسـت )1(. سـازمان های مبتنـی بـر عضو
مناطـق مختلـف و در واکنـش بـه نیازهـای مشـترک گروه هـای خـاص، ماننـد تولیدکننـدگان روسـتایی، 
کارگـران خانگـی، زاغه نشـینان، مـردم بومـی، کارگـران بـدون زمیـن و سـایرین، شـکل گرفته انـد. طـرد فقـرا 
یـی و مواجهـه بـا تحـوالت سـریع  یارو یـژه بـرای رو از تصمیم گیـری در سـطوح محلـی، ملـی و جهانـی، بو
و شـتابان ناشـی از جهانی شـدن، انگیزه هایی را برای تشـکیل این سـازمان ها و تالش های آنان برای 
که بتوانند به  گروه هایی زمانی موفق می شـوند  رده اسـت. چنین  شـنیده شـدن صدای شـان بوجود آو
صـورت مؤثـری اعضـای سـازمان های خـود را در نهادهـای محلـی یـا حتـی ملـی بسـیج نماینـد. عـالوه 
بـر ایـن، در سـالهای اخیـر و بـا گسـترش ارتباطـات، برخـی از ایـن سـازمان ها بـا سـازمان های مشـابه در 
کار باعث افزایش قدرت آنان، و همچنین درک و شـناخت  کرده اند. این  کشـورها ارتباط برقرار  سـایر 

مسـایل و مشـکالتی که فقرا با آنها مواجه هسـتند، در سـطح جهان شـده اسـت.
گزارش پیش رو، با توضیحاتی در مورد تجربیات بانک جهانی با سـازمان هایی تولیدی روسـتایی 
و فعالیت هـای ایـن سـازمان ها و  )RPOs(2 آغـاز می شـود. سـپس توضیحاتـی در مـورد موفقیت هـا 

یـر ارایـه می شـود: سـایر سـازمان های فقـرا در سـه حـوزه بـه شـرح ز
گزینه های اشتغال	  یابی و  توسعه فرایندها، بازار
کاالهای جمعی	  مدیریت 
شبکه سازی و ائتالف سازی برای نفوذ در تصمیم گیری ها	 

ایـن  بعـدی  کـه در بخش هـای  فقـرا، ماننـد سـازمان هایی  و معـرف  ک  ظهـور سـازمان های چـاال
یگـران ملـی و جهانـی بـا نفـوذ قـادر  گـزارش بـه آنهـا اشـاره می شـود، فقـرا را بـرای برقـراری ارتبـاط بـا باز

هسـتند. می سـازد 

تجربه های بانک جهانی با سازمان های تولیدی روستایی
طریـق  از  افـراد  ایـن  بیشـتر  می کننـد.  زندگـی  روسـتایی  نواحـی  در  جهـان  فقـرای  درصـد  هفتـاد   
رزی امـرار معـاش می کننـد. روسـتاییان فقیـر دسترسـی  کشـاو رزی و فعالیت هـای وابسـته بـه  کشـاو

1 . Membership-based Organizations
2 . Rural Producer’s Organization
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محـدودی بـه خدمـات یـا تجهیـزات تولیـد دارنـد و در فرایندهـای تصمیم گیری هـای محلـی، ملـی 
کننـدگان  تولیـد  بهبـود معیشـت،  و  فقـر  از چرخـه  بـرای خـروج  ندارنـد.  نفـوذ چندانـی  بین المللـی  و 
 )RPOs( روسـتایی در مناطق مختلف جهان باید خود را به صورت سـازمان های تولیدی روسـتایی
یگـران کلیـدی بـرای اجـرای راهبـرد  سـازمان دهی کننـد. سـازمان های تولیـدی روسـتایی )RPOs( باز

توسـعه بـا هـدف حـذف فقـر در مناطـق روسـتایی قلمـداد می شـوند.
بررسـی و مـررو نقـش بانـک جهانـی درسـال 1993در خصـوص توسـعه تعاونی هـا و سـازمان های 
کافـی بـودن چارچوب هـای سیاسـتگذاری و مداخلـه دولت هـا حکایـت دارد کـه عوامـل  روسـتایی از نا
اصلـی شکسـت بسـیاری از تعاونی هـا بـرای توسـعه آنهـا بـه عنـوان سـازمان های کارآمـد و چابـک بـوده 
یـادی از سـوی سـازمان های  کـه سـرمایه گذاری های مالـی و فنـی ز اسـت )2(. ایـن در حالـی اسـت 
ژه هـای مشـترک بـا سـازمان های تولیـدی  کننـده در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت. عمومـًا پرو کمـک 
و  می گرفـت  قـرار  کـره  مذا مـورد  دولت هـا  و  جهانـی  بانـک  بیـن  انحصـاری  صـورت  بـه  روسـتایی 
ژه هـا در تحلیل هـای نهـادی  تعاونی هـای روسـتایی در آن نقشـی نداشـتند. بـه همیـن دلیـل ایـن پرو
کـه  انجـام می شـد  کمـی  بسـیار  و ظرفیت سـازی  بودنـد  پیچیـده  بیـش از  انـدازه  شکسـت خوردنـد، 
کـه بـه تعاونی هـا بایـد بـه عنـوان بنگاه هـای  بیشـتر آنهـا خدمـات دولتـی بودنـد. ایـن بررسـی نشـان داد 
بخـش خصوصـی نـگاه شـود و نقـش دولـت در ایـن زمینـه نیـز بایـد کنترل کننـده و تنظیـم کننـده بـوده  

و همچنیـن ایجادکننـده محیـط مسـاعد سیاسـت گذاری بـرای رشـد آنهـا باشـد.
بانـک جهانـی در ژوئـن سـال 1999، بـرای شـنیدن نظـرات و دیدگاه هـای نماینـدگان سـازمان های 
کـرد تـا از سـازمان های  کارگاه مشـورتی را برگـزار  تولیـدی روسـتایی )RPO( و سـازمان های غیردولتـی 
کـه چـرا حمایـت  کارگاه، درک بهتـر ایـن موضـوع بـود  تولیـدی روسـتایی حمایـت نمایـد. هـدف ایـن 
یـت  تقو بـرای  بایـد  فعالیت هایـی  چـه  اسـت،  اهمیـت  حائـز  روسـتایی  تولیـدی  سـازمان های  از 
روسـتایی  تولیـدی  سـازمان های  از  می تـوان  چگونـه  شـود،  انجـام  روسـتایی  تولیـدی  سـازمان های 
کرد و سـرانجام نقش بانک جهانی در این زمینه چه باید باشـد )3(. عالوه بر این، به عنوان  حمایت 
بخشـی از فراینـد بازنگـری راهبـرد توسـعه روسـتایی1، بانـک جهانـی مطالعـه ای را بـه منظـور شناسـایی 
نقـش بالقـوه سـازمان های تولیـدی روسـتایی در اجـرای راهبردهـای توسـعه روسـتایی انجـام داد )4(.

کـه سـازمان های تولیـدی  یافته هـای حاصـل از کارگاه آموزشـی و مطالعـه بانـک جهانـی نشـان داد 
مـردم  توانمندسـازی  محرکـه  موتـور  بلکـه  هسـتند،  اقتصـادی  کلیـدی  یگـران  باز تنهـا  نـه  روسـتایی 
کـرات و چانه زنی هـا درسـطوح محلـی، ملـی و جهانـی می باشـند.  بـرای مشـارکت در مذا روسـتایی 
یگـران توسـعه روسـتایی و بخـش خصوصـی از جملـه سـازمان های تولیـدی روسـتایی  مشـارکت بـا باز

1 . Rural Development Strategy
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)RPOs( الزمـه دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه روسـتایی اسـت، امـا ایـن کار فراینـدی طوالنـی اسـت و بـه 
گروه هـا  حمایت هـای بلنـد مـدت نیـاز دارد. برخـی از مالحظـات برنامـه ای بـرای توانمندسـازی ایـن 

یـر اسـت: شـامل مـوارد ز

ترویج محیط سازنده 	 
کـه درآن فعالیت هـا و ابتـکارات خصوصـی  – ایجـاد و ترغیـب محیطـی قانونمنـد و مناسـب 

)جمعـی و انفـرادی( مـورد حمایـت قانـون قـرار داشـته و ضمانـت اجرایـی داشـته باشـند.
–  )RPOs( که محیط مناسـبی را برای سـازمان های تولیدی روسـتایی یج تمرکززدایی مؤثر  ترو

ایجـاد کنـد تـا فقـرا بتواننـد بـه نیازهـای محلـی خـود پاسـخ دهند.
ترغیب موسسات غیرمتمرکز مالی روستایی –
یـج اصالحـات نهـادی بـرای ارایـه خدمـات عمومـی به منظـور تضمیـن خدمـات مشـتری  – ترو

بـران  کار محـور و پاسـخگو بـودن بـه 
یت قابلیت های بالقوه ارایه کنندگان خدمات  – تقو
یه هـای  – ترغیـب گفتگوهـا بیـن آژانس هـای کمک کننـده بـرای هماهنـگ کـردن راهبردهـا و رو

حمایـت از سـازمان های تولیـدی روسـتایی 

توانمندسازی سازمان های تولیدی روستایی:	 
توسـعه گردهمایی و هم اندیشـی سـازمان های تولیدی روسـتایی )RPO( در سـطوح محلی،  –

گردهمایی هـا  منطقـه ای و ملـی )چنیـن سـازوکارهایی قبـاًل وجـود نداشـته اسـت(. در ایـن 
یت هـای خـود را اعـالم، و تجربیـات  کننـد، الو تولیدکننـدگان می تواننـد یکدیگـر را مالقـات 

خـود را بـا یکدیگـر مبادلـه کننـد.
تأمیـن منابـع مالـی صنـدوق ملـی و منطقـه ای ظرفیت سـازی سـازمان های تولیـدی روسـتایی   –

بـه گونـه ای کـه تصمیمـات توسـط سـازمان های تولیـدی روسـتایی اتخـاذ شـوند.
سـازمان های  – سـازماندهی  از  حمایـت  بـرای  حرفـه ای«  »تسـهیلگران  مالـی  منابـع  تامیـن 

در  شـفاف  اجرایـی  یه هـای  رو تشـریح  بـرای  آنـان  بـه  کمـک  و   )RPO( روسـتاییان  تولیـدی 
آنـان گردهمایی هـای  هدایـت  و  منابـع  تخصیـص 

پایـان  – و  دولـت  سـوی  از   )RPO( روسـتاییان  تولیـدی  سـازمان های  شـناختن  رسـمیت  بـه 
سـازمان ها ایـن  بـه  عمومـی  بخش هـای  و  دولت هـا  بدگمانـی  بـه  دادن 

تضمیـن بـه رسـمیت شـناختن سـازمان های تولیـدی روسـتایی )RPO( بـه عنـوان شـریک از  –
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کمک کننـده تـا اینکـه ایـن سـازمان ها بتواننـد به صـورت فعـال  سـوی دولـت و سـازمان های 
یـر مشـارکت نماینـد: در زمینه هـای ز

ین سیاست ها یا راهبردهای توسعه روستایی )CAS،  PRS و غیره( – کره برای تدو تهیه و مذا
ژه های توسعه روستایی – یابی پرو تهیه، اجرا، پایش و ارز

فعالیت های سازمان های مردم فقیر

توسعه فعالیت ها، بازاریابی وگزینه های اشتغال	 
بازارهـا  بـه  دسترسـی  توسـعه  و  بهبـود  بـرای  یـادی  ز بالقـوه  قابلیت هـای  از  فقـرا  سـازمان های 
تولیـدی،  فعالیت هـای  می تواننـد  آنـان  خدمـات،  سـایر  بیـن  در  هسـتند.  برخـوردار  فرصت هـا  و 
یـا  یابـی  بازار خدمـات  آنـان  بـه  و  کننـد  هماهنـگ  غیررسـمی  بخـش  در  را  وکارگـران  تولیدکننـدگان 
کننـد. عـالوه بـر ایـن، چنیـن سـازمان هایی می تواننـد سـرمایه گذاری های  ره ای ارایـه  خدمـات مشـاو

انجـام دهنـد. ری  فـرآو تجهیـزات  یـا  بناهـا  یـر  ز در  بـر1  سـرمایه 

تعاونی های لبنیات در هند	 
گجـرات هنـد بـا تشـکیل شـرکت شـیر AMUL در سـال  تعاونی هـای لبنیـات در هنـد در ایالـت 
و  اقدامـات   .)5( شـد  آغـاز  شـیر،  سـنتی  تولیدکننـدگان  فرصت های انـدک  بـه  واکنـش  در   1946
فعالیت هـای مشـارکتی بـرای مقابلـه بـا سـیل باعـث شـد تـا تشـکیل تعاونی هـا در دهـه 1970 در زمـره 
ژه تشـکیل تعاونـی  رزی مطـرح شـود. در سـال 1974، سـه پـرو کشـاو یت هـای دولـت بـرای توسـعه  اولو
ژه ملـی لبنیـات در  در ایالت هـای Karnataka، راجسـتان و مادیاپـرادش شـروع شـد و سـپس دو پـرو
گرفتـن وامـی بـه مبلـغ 500 میلیـون دالر از بانـک جهانـی بـرای توسـعه تعاونی هـای  اواخـر دهـه 1980 بـا 
لبنـی شـروع شـد )ایـن کار باعـث ادغـام اتحادیه هـای ناحیـه ای و تبدیـل آنهـا بـه فدراسـیون های ایالتـی 
یـت سـاختارهای نهـادی و آمـوزش( و حمایـت از  ژه هـای یـاد شـده بـر ظرفیت سـازی )تقو شـد(. پرو
کیـد داشـت. هـدف کلـی، توسـعه  یابـی تا یرسـاخت ها بـرای افزایـش تولیـد و بازار فعالیت هـا و توسـعه ز
یابـی محصـوالت شـیر و افزایـش  ری و بازار کار تعاونـی توسـط تولیدکننـدگان بـرای جمـع آو کسـب  و 

درآمـد روسـتاییان و بهبـود تولیـد لبنیـات بـود.
کـه حـدود 10 میلیـون  فدراسـیون ملـی از 96000 تعاونـی تولیـد شـیر روسـتایی تشـکیل شـده اسـت 
رزان خـرد هسـتند.  کشـاو رزان فاقـد زمیـن یـا  کشـاو کننـدگان شـیر،  عضـو دارد. 60 درصـد از عرضـه 

1 . Capital-extensive Investment
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کـه بـرای هـر خانـوار  زانـه حـدود 16/5 میلیـون لیتـر شـیر تولیـد می کننـد،  فدراسـیون و اعضـای آن رو
سـاالنه حـدود 90 دالر درآمـد مـازاد بـه همـراه دارد. عـالوه بـر ایـن، طـی ایـن مـدت مصـرف سـرانه شـیر 
کار تعاونـی شـیر حـدود 250000 شـغل درخـارج از  کسـب و  نیـز تقریبـًا دو برابـر شـده اسـت. همچنیـن، 

کـه بیشـتر آنهـا در نواحـی روسـتایی ایجـاد شـده اسـت. رده اسـت  مزرعـه بوجـود آو
از  برخـی  امـا  اسـت،  گرفتـه  صـورت  حـوزه  ایـن  در  سـنگینی  سـرمایه گذاری های  ترتیـب  ایـن  بـه 
کـه تعاونی هـا از قـدرت سیاسـی  کردنـد و نگـران  ایـن بودنـد  انحصارگرایـی تعاونی هـا اظهـار نگرانـی 
کـه ایـن مشـکالت و دغدغه هـا  کننـد. بـا ایـن وجـود، بـه نظـر می رسـد  بـه صـورت نامناسـبی اسـتفاده 
رزان در  کشـاو کنتـرل سـازمان  یـرا نتایـج و یافته هـای برنامـه از تعهـد اعضـاء و  بی مـورد بـوده اسـت، ز
یزمایـی، سیسـتم حسـابداری قـوی و ارایـه  سـطوح محلـی، مدیریـت خودگـردان، رهبـران اثرگـذار و کار

خدمـات سـودمند بـه اعضـاء حکایـت داشـت.

ویال پارانا1، برزیل	 
 de colonizaco ژه کـه در سـال 1973 از طریـق پـرو یـال پارانـا یکـی از 22 اجتماعـات بومـی اسـت  و
یـل اسـکان داده شـدند )6(. بـرای  یوگرانـده2 در برز of sevva do mel در بخـش شـمال شـرق ایالـت ر

ایـن منظـور مشـوق های متعـددی از سـوی دولـت ارایـه شـد. در ادامـه 1196 خانـوار 50 هکتـار زمیـن 
کشـت شـده بودنـد. از آن زمـان،  بـا درختـان بـادام زمینـی3  کـه 15 هکتـار آن قبـاًل  کردنـد،  یافـت  در
کاژو حـدود 25000 هکتـار اسـت  توسـعه در Serra do Mel اتفـاق افتـاده اسـت. مسـاحت درختـان آ

ری نشـده تولیـد می کننـد. یلـی فـرآو کـه سـاالنه مقادیـر قابـل توجهـی بـادام زمینـی4 برز
خانواده هـای  کمـک  بـا  را  یلـی  برز جـوز  ری  فـرآو  serra do mel در  رزان  کشـاو  ،1980 دهـه  اواخـر  در 
 Associacao de Apoio as Comunidades do انجمـن  حمایـت  و  نیمه حرفـه ای  و  خـرد  صنعتگـران 
یادی  ری خانوادگی برای رقابت دربازار مشـکالت ز کرد. البته این واحدهای فرآو AACC( Campo(  آغاز 

یـال پارانـا از طریـق شـورای محلـی FUMAC بـرای  داشـتند. در اواخـر سـال 1998، انجمـن از 46خانـواده و
کـرد )7(.  کمـک  یابـی درخواسـت  یلـی و مرکـز بازار ری جـوز برز کارخانـه فـرآو ژه ای جهـت احـداث  یرپـرو ز
کاهـش فقـر روسـتایی بـا هزینـه ای  یـب شـد، و منابـع آن توسـط بانـک جهانـی و برنامـه  ایـن پیشـنهاد تصو
ری بیشـتر،  یلـی را بـرای فـرآو معـادل 15400 دالر تامیـن شـد. در حـال حاضـر تولیدکننـدگان، جوزهـای برز
ری شـده را بـا  کـز خـاص ارسـال می کننـد. همینطـور خانوارهـا جوزهـای فـرآو یابـی بـه مرا درجه بنـدی و بازار
1 .Vila Pavana
2 . Rio Grande do Norte
3 . Cashew Nut Trees
4 . Cashew Nut
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کیلوگـرم 7/5  کیلوگـرم بـه فـروش می رسـانند، در حالیکـه قبـاًل هـر  قیمـت متوسـط 9/2 دالر بـه ازای هـر 
می شـد. فروختـه  دالر 

کـه 19 نفـر آنـان زن بودنـد. هـر  کـرد  ری، 25 نفـر را از میـان اعضـای جامعـه انتخـاب  مرکـز جمـع آو
تـر از  کـه مبلـغ آن 13 درصـد باال یافـت می کننـد،  کارکنـان بـه صـورت ماهانـه حقـوق در کـدام از ایـن 
ل هـا هنـوز می تواننـد  ییـس انجمـن سـوال شـد کـه آیـا دال یـل اسـت. وقتـی کـه از ر حداقـل دسـتمزد در برز
یلـی  کـه شـاید بتواننـد جـوز برز ری نشـده را در منطقـه بـه فـروش برسـانند، پاسـخ داد  یلـی فـرآو جـوز برز
یلـی  یـرا در اینجـا هیـچ تولیدکننـده ای جـوز برز ری نشـده را درجـای دیگـری بـه فـروش برسـانند، ز فـرآو
یـال پارانـا  یـه سـال 2000، تجـار آلمانـی از و ری، بـه جـای دیگـر نمی فروشـد. در ژانو را بـه غیـر از مرکـز فـرآو
ری بسـیار مطلـوب  یلـی تولیدشـده در مرکـز فـرآو بازدیـد کردنـد. آنـان متوجـه شـدند کـه کیفیـت جـوز برز
کـه بـه انجمـن اجـازه مـی داد تـا تولیـدات خـود را  کردنـد  اسـت. بنابرایـن قراردادهایـی بـا مرکـز منعقـد 

پـا صـادر نمایـد.  بـه ارو

انجمن خود اشتغالی زنان، هند
کـه رهبـر شـاخه زنـان اتحادیـه    Ela Bhatt در دسـامبر سـال 1971، وکیـل و فعـال اجتماعـی بـا نـام
کارگران نساجی )TAL(1 بود با همراهی Arvin Buch رئیس اتحادیه کارگران نساجی )TAL(، انجمن 
یـل سـال 1972، انجمـن خـود  ر خـود اشـتغالی زنـان )SEWA(2 را در احمدآبـاد هنـد بنـا نهادنـد. در آو
اشـتغالی زنـان )SEWA( بـه عنـوان یـک اتحادیـه تجـاری بـه ثبـت رسـید. ایـن اتحادیـه اولیـن اتحادیـه 
کـه در خانـه کار می کردنـد یـا در  کارگـران زن غیررسـمی  یی بـه نیازهـای  کـه بـرای پاسـخگو تجـاری بـود 

خیابـان دستفروشـی می کردنـد، تشـکیل شـد )8(. 
پیـه  یـت سـاالنه 5 رو هـر کـدام از زنـان کارگـر خـود اشـتغال در هنـد می تواننـد بـا پرداخـت حـق عضو
)حـدود 12 سـنت( عضـو )SEWA( شـوند.  اعضـای انجمـن  هـر سـال نمایندگانـی را بـرای شـورای 

جدیـد رهبـری کارگـران انتخـاب می کننـد. سـپس ایـن کمیتـه، کمیتـه اجرایـی را انتخـاب می کنـد.
گـروه   1000 تولیدکننـده،  گـروه   181 و  تعاونـی   84 بـا  عضـو   212000 زنـان،  اشـتغالی  خـود  انجمـن 
گـذار در بانـک انجمـن خـود اشـتغالی  گجـرات، و حـدود 100000 زن سـپرده  پس انـداز در نـه ناحیـه در 
کادمـی )SEWA( شـرکت می کننـد.  زنـان )SEWA( دارد. حـدود 30000 زن فقیـر بـه صـورت سـاالنه در آ
کادمـی، آنـان سـهم فعالیت هـای خـود در اقتصـاد ملـی، نقش هـا و مسـئولیت ها بـه عنـوان  در ایـن آ
زن، سازمان های شـان و ارزش هـا و چشـم انداز آنـان در ایـن جنبـش اجتماعـی بـا خبـر می شـوند. عـالوه 

1 . Textile Labor Association
2 . Self-employed Women’s Association
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بـر ایـن، )SEWA( دارای یـک برنامـه آموزشـی »مدیـران پابرهنـه«1 و برنامه هـای سـالمت و بیمـه عمـر 
اسـت. همچنیـن، اعضـاء توانسـتند دادگاه هـا عالـی را مجـاب کننـد تـا نسـبت بـه بهبـود شـرایط کاری 
دستفروشـان شـهری اقـدام نمایـد. انجمـن خـود اشـتغالی زنـان )SEWA( درصـدد بررسـی گزینه هایـی 
ری اطالعاتـی و  فنـاو بیمـه، توسـعه  تامیـن منابـع مالـی  کالن و سـرمایه  بـه وام هـای  بـرای دسترسـی 
از  انجمـن  ایـن  فعالیت هـای   ،SEWA تجربـه  سـال   20 براسـاس  اسـت.  بانکـداری  فعالیت هـای 
مرزهـای ملـی فراتـر رفتـه اسـت و در شـبکه های بین المللـی دارای منافـع مشـترک، بـه صـورت فعالـی 

کـرده اسـت. حضـور پیـدا 

مدیریت کاالهای جمعی
بررسـی ها نشـان داده اسـت، هـر چقـدر معیشـت مـردم بیشـتر بـه مدیریـت پایـدار کاالهـای جمعـی 
کـه  وابسـته باشـد، در ایـن صـورت آنـان انگیزه هـای بیشـتری بـرای مدیریـت آن دارنـد، لـذا درصورتـی 
بـه صـورت رسـمی سـازماندهی  شـوند، می تواننـد بـرای مدیریـت آنهـا از قابلیت هـای خـود بـه صـورت 
دولت هـا  کـه  صورتـی  در  می دهـد  نشـان  کـه  دارد  وجـود  آموزنـده ای  مـوارد  کننـد.  اسـتفاده  مؤثـری 
ینـی را بـرای انتقـال مدیریـت طرح هـای آبیـاری یـا سـایر منابـع اشـتراکی بـه گروه هـای  سیاسـت های نو
ردهای قابـل مالحظـه ای بـرای پایـداری ایـن منابـع دسـت پیـدا  کرده انـد، بـه دسـتاو رزی اتخـاذ  کشـاو
کـه منابـع خـود را سـازماندهی  کـه زاغه نشـینانی  کرده انـد. همچنیـن ایـن بررسـی ها نشـان داده اسـت 
می کننـد، بهتـر می تواننـد مالکیت هـا و منابـع عمومـی را مدیریـت و مالکیـت زمیـن را تضمیـن نماینـد 

.)9(

انجمن آب بران در آلبانی 
آن  دنبـال  بـه  و  آلبانـی،  کشـور  در  دولتـی  و  تعاونـی  مـزارع  سیاسـت های  شکسـت  از  پـس 
رزی، هیچ سـازمانی برای مدیریت فعالیت های سیسـتم های آبیاری  خصوصی سـازی بخش کشـاو
یـع آب وجـود نداشـت )10(. تشـکیل انجمـن آب بـران )WUA(2 باحمایـت مالـی بانـک جهانـی  و توز
 )WUA( ژه بازسـازی آبیـاری بانـک جهانـی در سـال 1994، آغـاز شـد. ابتـدا، انجمـن آب بـران از پـرو
توسـط واحـد دهکـده سـازماندهی شـد، امـا از آن بـه بعـد چندیـن دهکـده بـه صـورت مشـارکتی و بـا 
رزان تمـام وقـت  هـدف جلوگیـری از درگیری هـا، سـازماندهی شـدند. اعضـای انجمـن آب بـران، کشـاو

کشـت می کننـد. گیـاه علوفـه ای آلفـا آلفـا و ذرت  گنـدم، سـبزیجات،  کـه  هسـتند 
از مـازاد  آبیـاری درجـه یـک و دو فعالیـت داشـتند،  کـه قبـاًل در سیسـتم  بنگاه هـای آب دولتـی 
1 . Barefoot Managers
2 . Water Users’ Association 
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لـذا  نداشـتند.  آنـان  بـه  چندانـی  اعتمـاد  نیـز  رزان  کشـاو و  می بردنـد،  رنـج  کارآمـدی  نا و  کار  نیـروی 
آب  انجمن هـای  بـه  دیدگاه هـا،  تغییـر  بـا  نداشـتند.  آب  تعرفه هـای  پرداخـت  بـه  تمایلـی  زران  کشـاو
بـران )WUAs( اجـازه داده شـد تـا بـرای مدیریـت کل سیسـتم آبیـاری بـه عنـوان تنهـا راهـکار حـل ایـن 
مشـکل اقـدام نماینـد. بـه همیـن دلیـل انجمـن آب بـران )WUAs( مسـئول همـه هزینه هـای عملیاتـی 
کار باعـث شـد تـا تعرفه هـا بـا توجـه بـه میـزان مسـئولیت های آنـان در قبـال  سیسـتم آبیـاری شـد. ایـن 

کنـد. کاهـش پیـدا  بنگاه هـای آب، 
هر چند، این سازوکار فقط درسال 1994 آغازشد، اما برنامه یادشده به موفقیت قابل مالحظه ای 
بـه  محـدوده ای  کـه  گرفـت  شـکل  بـران  آب  انجمـن   187 حـدود   ،1997 درسـال  کـرد.  پیـدا  دسـت 
مسـاحت 98000 هکتـار را در برمی گرفـت. در سـال 2001، 408 انجمـن آب بـران در 21 فدراسـیون بـا 
از  ایـن انجمن هـا  کـه حـدود یـک سـوم جمعیـت را شـامل می شـد، تشـکیل شـدند.  200000 خانـوار، 
نظـر مالـی بـه خـود متکـی بودنـد و کل طرح هـای آبیـاری را مدیریـت می کردنـد. انجمن هـای یـاد شـده 
عرضـه آب را بهبـود دادنـد و هزینه هـای بازگشـت سـرمایه را از صفـر دالر در سـال 1994 بـه 700000 دالر 

در سـال 2000 افزایـش دادنـد.

جنگلداری اجتماع محوردر مناطق شیب دار کشور نپال
که به موجب آن مدیریت اراضی جنگلی  یب رسـاند  در سـال 1987، دولت نپال قانونی را به تصو
بـه اجتماعـات محلـی محـول شـد )11(. مدیریـت محلـی جنگل هـای  دولتـی در مناطـق شـیب دار 
مصـوب  برنامه هـای  براسـاس  )دهکده هـا(،   panchayats طریـق  از  محلـی  و  دولتـی  مالکیـت  بـا 
کـه مدیریـت  طرح هـای جنگلـداری انجـام می شـد. بـا ایـن وجـود، ایـن تجربـه  panchayats نشـان داد 
کمیته هـای مدیریـت جنـگل تشـکیل  جنگل هـای محلـی بـه خوبـی انجـام نمی شـود. بـه دنبـال آن، 
کـرات و نهادهـای تصمیم گیـری  کمیته هـا بـه نـدرت بـه عنـوان نماینـده در بحث هـا و مذا شـد، ایـن 
نقـش داشـتند. بـه همیـن دلیـل سیسـتم یـاد شـده بـه منظـور سـازگاری فعالیت هـا بـا کنتـرل مـردم بومـی 
و مدیریت سـنتی سیسـتم ها توسـط جوامع محلی، بازنگری شـد. این سیسـتم ها به جای تکیه بر کل 
بـر و بهـره بـرداران تکیـه داشـت. ایـن گروه هـا، ضوابـط و معیارهـای مدیریتـی را  جامعـه، بـر گروه هـای کار

کیـد می شـده اسـت. کـه در آنهـا بـر نظـارت از جملـه نظـارت اجتماعـی تا شـکل دادنـد 
و  اختیـار  اعطـای  و  بهره بـردار1  گروه هـای  بـه  توجـه  نپـال   1993 سـال  جنـگل  قانـون  اسـتناد  بـه 
گروه هـا، رسـمیت یافـت. مالکیـت زمین هـا همچنـان در اختیـار دولـت  مسـئولیت بیشـتر بـرای ایـن 
باقـی مانـد، امـا درختـان بـه صـورت قانونـی در اختیـار گروه هـای بهـره بـردار قـرار داده شـدند. مدیریـت 

1 . User Group
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و کنتـرل فقـط در اختیـار بهـره بـرداران منابـع قـرار داشـت. ایـن بهـره بـرداران برنامه هـای عملیاتـی خـود 
کـه مـازاد درآمدهـا چگونـه  یـن، و قیمت هـا را تعییـن می کردنـد و سـرانجام مشـخص می کردنـد  را تدو
از  هکتـار   450000 کـه  داشـت  وجـود  بهره بـردار  گـروه   6000  ،1997 سـال  ژوئـن  در  شـوند.  هزینـه  بایـد 
گـروه نیـز منتظـر اخـذ مجـوز و ثبت هـای قانونـی بودنـد.  جنگل هـا را مدیریـت می کردنـد. حـدود6000 
ادارات جنـگل  بـا  گروه هـا  ایـن  بیـن  و  گروه هـای بهره  بـردار،  بیـن  البتـه هنـوز مسـایل و مشـکالتی 
داری وجـود دارد. از مهمتریـن ایـن مشـکالت می تـوان بـه مشـکالت تملـک اراضـی جنگلـی، انحصـار 
توسـط برخی از انحصارطلبان، مشـکالت سیاسـی و اعمال فشـار از سـوی ادارات جنگلداری اشـاره 
کـرد. بـا ایـن وجـود، تجربـه کشـور نپـال درحـال گسـترش اسـت. مطالعـات اخیـر نشـان داده اسـت کـه 
گروه هـای بهـره بـردار در حـال توسـعه اسـت و می توانـد  جنگل هـای مدیریـت شـده بـا مدیریـت فعـال 

بسـیار موفق باشـد.

گروه های تولیدکننده منطقه ای در بورکینا فاسو
 )RPO( بانـک جهانـی در حـال انجـام برنامـه آزمایشـی ظرفیت سـازی سـازمان تولیـدی روسـتایی
 )PNDSAII( II 1رزی ژه ملـی توسـعه خدمـات کشـاو بورکینا فاسـو اسـت. ایـن برنامـه بخشـی از پـرو در
یـب شـد. بانـک جهانـی متعهـد شـد تـا 47/3  ژه در سـال 1997 تصو در ایـن کشـور اسـت )12(.  پـرو
سـازمان های  یق  تشـو بـرای  ژه  پـرو نمایـد.  تامیـن  را  ژه  پـرو هزینه هـا  سـال  شـش  طـی  دالر  میلیـون 
یکـرد توسـعه اجتمـاع محـور در 9 اسـتان )از مجمـوع  تولیـدی روسـتایی )RPOs( در هـر اسـتان از رو
گردهمایی هـای منطقـه ای سـازمان های تولیـدی روسـتایی  45 اسـتان( بـرای تشـکیل نشسـت ها و 
 )RPOs( روسـتایی  تولیـدی  سـازمان های  گردهمایی هـا،  ایـن  بـا  می  کنـد.  پشـتیبانی  و  حمایـت 
و مشـکالت مشـترک  درمـورد مسـایل  بحـث  و  تجربه هـا  مبادلـه  الـف(  از جملـه؛  فعالیـت  چندیـن 
یت هـا بـرای ارایـه خدمـات و سـرمایه گذاری های تولیـدی و ج( انتخـاب  یـن و شناسـایی اولو ب( تدو
رزی  کشـاو ژه هـای ظرفیت سـازی شناسـایی شـده و تهیـه شـده توسـط سـازمان های تولیـدی  یـر پرو ز
ژه هـای  ژه نیـز بایـد بـه صـورت مشـترک تامیـن شـود. پرو )RPOs(را انجـام دادنـد. هزینه هـای ایـن پـرو
تولیـدی  توسـط سـازمان های  منطقـه ای   )RPOs(روسـتایی تولیـدی  توسـط سـازمان  پذیرفتـه شـده 
روسـتایی )RPOs( اجـرا می شـوند و منابـع بـه صـورت مسـتقیم در اختیـار آنـان  قـرار می گیـرد. آنـان 
نیـز ممکـن اسـت در مواقـع لـزوم بـا ارایه کننـدگان خدمـات قراردادهایـی را منعقـد نماینـد. اعضـای 
سـازمان های تولیـدی روسـتایی )RPOs( منطقـه ای راهبـران منطقـه ای سـازمان تولیـدی روسـتایی 

)RPOs( هسـتند و توسـط همتایـان خـود انتخـاب می شـوند.

1 . National Agricultural Services Development Project 
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ژه، بایـد وضعیـت قانونـی سـازمان های تولیـد روسـتایی   بـه منظـور منتفـع شـدن از حمایت هـای پـرو
رزی از طریق؛  زارت کشـاو ژه PNDSAII توسـط و مشـخص باشـد و حسـاب بانکی داشـته باشـند. پرو
الـف( بازنگـری قوانیـن و مقـررات موجـود مرتبـط بـا تعاونی هـا و دولت هایـی محلـی بـه منظـور ثبـت 
رز سـنتی بـه عنـوان یـک نهـاد قانونـی ب( انتقـال اطالعـات درخصـوص قوانیـن  قانونـی گروه هـای کشـاو
تولیـد  ثبـت سـازمان های  و اشـاعه اطالعـات و ج( تسـهیل  زبان هـای محلـی  بـه  و مقـررات جدیـد 

روسـتایی )RPOs( حمایـت می شـود. 
یـع می شـوند. سـازمان های تولیـد روسـتایی  یـر توز اجـرای پـروژه و نقش هـا. مسـئولیت ها بـه شـرح ز
آمـاده  و  انتخـاب،  را  نظـر  مـورد  مسـائل  مـورد  در  ظرفیت سـازی  ژه هـای  یرپرو ز پیشـنهادات  محلـی 
ره ای، ارتباطـات، مشـارکت  می کننـد و سـپس یکـی از ابزارهـای الزم از جملـه آمـوزش، خدمـات مشـاو
در جلسـات ملـی یـا بین المللـی سـازمان های تولیـد روسـتایی، سـرمایه گذاری های تولیـدی خـود یـا 
توسـعه و پژوهـش در مزرعـه را انتخـاب می کننـد. در مرحلـه بعـد ایـن پیشـنهادات را بـه سـازمان های 
گـر پیشـنهاد پذیرفتـه شـود، در ایـن صـورت  تولیـدی روسـتایی )RPO( منطقـه ای ارسـال می کننـد. ا
ژه هـا را براسـاس مفـاد قـرارداد بیـن واحـد  یرپرو سـازمان های تولیـدی روسـتایی)RPO( فعالیت هـای ز
گزارش هـای پیشـرفت اجـرای  ژه و سـازمان های تولیـدی روسـتایی اجـرا می کنـد و سـرانجام  مدیـر پـرو

ژه را بـه سـازمان های تولیـد روسـتایی اسـتانی ارایـه می کننـد. پـرو
و  کـرد2  هزینـه  نحـوه  راهنمـای  روسـتایی)RPO(،کتابچه  تولیـد  سـازمان های  اسـتانی1  تشـکل 
یت هـای  تـدارکات3 )خریـد کاال و خدمـات( را مطابقـت می دهنـد؛ نشسـت ها و جلسـاتی را بـرای اولو
سـازمان های تولیـدی روسـتایی سـازماندهی می کننـد و تجربه هـا را بـا یکدیگـر مبادلـه می نماینـد. در 
مرحلـه بعـد پیشـنهادات بیشـتر ارایـه شـده توسـط سـازمان های تولیـد روسـتایی )RPO( را بازنگـری، 

ژه هـا را پایـش می کننـد.  یرپرو و انتخـاب می کننـد و در انتهـا نیـز اجـرای پیشـنهادات ز
سـازمان های  تشـکیل  بـه  کمـک  بـرای  غیردولتـی(  )سـازمان های  حرفـه ای4  تسـهیل گر  یـک 
یـع  گمـارده می شـود. وظایـف ایـن تسـهیل گر شـامل؛ الـف( توز کار  بـه  تولیـدی روسـتایی منطقـه ای 
کل منابـع مالـی در دسـترس  تـدارکات و سـازوکار هزینـه و  ژه، اهـداف،  پـرو اطالعـات درخصـوص 
بـرای سـازمان های تولیـدی روسـتایی )RPOs( بـه ازای هـر منطقـه ب( تسـهیل و ساده سـازی بـرای 
انتخـاب نماینـدگان سـازمان های تولیـد روسـتایی )RPOs( در سـطوح محلـی و اسـتانی ج( تشـریح 
و  تـدارکات  بازنگـری و مطابقـت دادن دفترچـه  گردهمایی هـای اسـتانی د(  بـرای  و مقـررات  قوانیـن 
1 . provincial forum
2 . disbursement manual
3 . procurement
4 . Professional Facilator
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هزینه هـا بـا کمـک رهبـران سـازمان های تولیـدی روسـتایی هــ( آمـوزش رهبـران سـازمان های تولیـدی 
ح(  ژه هـا  یرپرو ز پایـش  روش هـای  انتخـاب  محلـی،  و  منطقـه ای  کارگروه هـای  اعضـای  و  روسـتایی 

می باشـد. آموزه هـا  مسـتندکردن  ل(  و  فرایندهـا  پایـش 
ژه هـای منتخـب توسـط سـازمان های تولیـدی روسـتایی منطقـه ای بـه واحـد  یرپرو پیشـنهادات ز
ژه،  پـرو پیشـنهاد  شـامل  پیشـنهادی  بسـته  در  مسـتندات  می شـود.  ارسـال  ملـی1  مالـی  مدیریـت 
تولیـد  سـازمان های  بانکـی  حسـاب  فیـش  و  منطقـه ای  روسـتایی  تولیـدی  سـازمان های  مصوبـات 
یافـت شـده، واحـد مدیریـت ملـی، قـراردادی را بـا  روسـتایی )RPOs( اسـت. براسـاس مسـتندات در
ژه هـا را براسـاس  یرپرو سـازمان های تولیـد روسـتایی آمـاده می کنـد و سـپس منابـع مالـی مـورد نیـاز ز
یـر  مفـاد ایـن قـرارداد پرداخـت می کنـد. عـالوه بـر ایـن، واحـد مالـی، حسابرسـی فنـی و مالـی منابـع ز

بـه سـازماندهی می کنـد. را  ژه هـا  پرو
یر بوده است: خالصه نتایج دو سال پس از اجرا شامل موارد ز

z  ژه یـر پـرو از مجمـوع 4009 سـازمان های تولیـدی روسـتایی )RPOs( واجـد صالحیـت، 1480 ز
ژه توسـط سـازمان های تولیـد روسـتایی منطقـه ای  یرپـرو کـه از ایـن تعـداد 908 ز ارسـال شـد 

انتخـاب شـدند.
z  کـرد و حـدود 351000 دالر را بـه 201 سـازمان های واحـد مدیریـت مالـی 201 قـرارداد را امضـاء 

کـرد.  RPO( پرداخـت  ژه بـرای هـر  تولیـدی روسـتایی )بـا متوسـط 1700 دالر بـه ازای هـر پـرو
ژه هـا  یرپرو سـازمان های تولیـد روسـتایی )RPOs( بیـش از 20 درصـد از مجمـوع هزینه هـای ز

تامیـن کردنـد.
z  یـب ارسـال می شـوند، فراتـر از ظرفیـت بانـک و واحـد ملـی کـه بـرای تصو تعـداد پیشـنهاداتی 

ژه پیشـنهادی سـازمان های تولیـدی  یرپـرو مدیریـت مالـی بـرای بررسـی بـود. از مجمـوع 707 ز
روسـتایی، حـددو1/2 میلیـون دالر، منتظـر انعقـاد قـرارداد بودنـد. واحـد ملـی مدیریـت مالـی 
یـرا مشـکالت اداری در بانـک و ادارات  قـادر بـه تامیـن منابـع مالـی بـا سـرعت کافـی نیسـت، ز

ملـی وجـود دارد.
یـن  توسـعه پروژه هـا. سـازمان های تولیـد روسـتایی )RPOs( ظرفیت هـای خـود را بـرای تعییـن و تدو
ژه هـای فرعـی در بورکینافاسـو  ژه هـا، انتخـاب ارایه کننـدگان خدمـات و اجـرای پرو یـر پرو پیشـنهادات ز
یکـرد  رو ایـن  تـا  گرفته انـد  تصمیـم  کمک کننـده  سـازمان های  و  بورکینافاسـو  دولـت  داده انـد.  نشـان 
کـه نتایـج مشـابه ای را بـه  کشـور سـنگال نیزاجـرا شـد  کشـور توسـعه دهنـد. همیـن روش در  کل  را بـه 

همراه داشـته اسـت.

1 . Financial Management Unit
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تاثیرتصمیم گیری های سیاست گذاری عمومی
تشـکیل  بـرای  ائتالف هایـی  و  شـبکه ها  ایجـاد  درحـال  فقـرا  سـازمان های  مختلـف،  شـرایط  در 
یـت، و قـدرت چانه زنـی1 خـود را در تصمیم گیری هـای  جبهـه ای واحـد هسـتند تـا مواضـع خـود را تقو

یـت نماینـد. محلـی، ملـی و بین المللـی تقو

شورای ملی همکاری و مبادله روستاییCNCR( 2(، سنگال:
در مـارس سـال 1993، 9 فدرسـیون تولیدکننـدگان روسـتایی درکشـور سـنگال بـا یکدیگـر ادغـام 
CNCR را تشـکیل دادنـد. هـدف ایـن شـورا، حضـور تولیدکننـدگان روسـتایی درگفتگوهـا  شـدند و 
کـرده  کـرات رسـمی مرتبـط بـا توسـعه روسـتایی اعـالم شـد. درسـال CNCR ،2001 توسـعه پیـدا  و مذا
بـود و 19 سـازمان ملـی تولیدکننـدگان روسـتایی بـا 3 میلیـون تولیدکننـده روسـتایی در همـه مناطـق 
قانونـی  موسسـه  یـک  عنـوان  بـه  سـنگال  دولـت  توسـط   CNCR شـورای  می گرفـت.  بـر  در را  سـنگال 
کـرات شـرکت نمایـد.  آنـان در مذا از سـوی  کـه می توانـد  تولیدکننـدگان روسـتایی سـازماندهی شـد 
کـه مسـئول سرنوشـت و فعالیت هـای آنـان بـرای دسـتیابی بـه  کـرد  شـورا مـردم روسـتایی را متقاعـد 

یـر اسـت: سـه هـدف ز
z  منظـور بـه  رزان  کشـاو سـازمان های  رهبـران  میـان  در  تجربیـات  مبادلـه  و  کـرات  مذا توسـعه 

آنـان فدراسـیون های  و  رزی  کشـاو جنبش هـای  یـت  تقو
z کره با دولت یا سایر شرکای ملی و بین المللی رزان در مذا کشاو نماینده و حامی منافع 
z رزی خانوادگی کشاو کمک به توسعه پایدار  پشتیبانی و 

سـال(،  در  بـار  )یـک   سـنگال  ییس جمهـور  ر بـا  منظـم  جلسـات  برگـزاری  بـا   ،CNCR شـورای 
در  فعـال  صـورت  بـه  مـاه(  در  )یـک  بـار  رزی  کشـاو یـر  ز و بـا  و  یکبـار(  مـاه  سـه  )هـر  یر  ز نخسـت و بـا 
یـاد شـده در طراحـی، اجـرا و پایـش چندیـن  گـروه  سیاسـتگذاری توسـعه روسـتایی مشـارکت دارد. 
ژه  ژه هایـی بـدون حمایـت مالـی بانـک، از جملـه پـرو ژه مـورد حمایـت مالـی بانـک جهانـی و سـایر پرو پـرو
کـرد. رزی و سـازمان تولیدکننـدگان، مشـارکت  ژه خدمـات کشـاو ملـی سـرمایه گذاری روسـتایی و پـرو

و  سیاسـت گذاری  نهادهـای  بیـن  کـرات  مذا کـه  داد  نشـان   CNCR شـورای  موفقیت هـای 
یـن و اتخـاذ سیاسـت های مناسـب  نماینـدگان حامـی فقـرا می توانـد نقـش مهمـی در تضمیـن، تدو
بـرای مـردم در سـطح محلـی ایفـا نمایـد. بـرای مثـال، در سـال 1994، زمانـی کـه نـرخ وام اعتبـاری 13/5 
تـا 17/5درصـد در نواحـی روسـتایی سـنگال تغییـر کـرد، CNCR بـه بانـك ملـی اعتبـاری روسـتایی، و 

1 . Barraging
2 . The National Rural Exchange and Cooperation Council
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رزان  یـادی را بـرای کشـاو دولـت سـنگال اطـالع داد و اعـالم کـرد کـه ایـن نرخ هـای بهـره بـاال مشـکالت ز
رزان بـه 7/5 درصـد  کشـاو رده اسـت. در نتیجـه در سـال 1995، نـرخ بهـره بـرای  سـنگالی بوجـود آو

کـرد. کاهـش پیـدا 
رزی در مـورد مشـکالت حاصلخیزی انـدك خـاك در  کشـاو زارت  عـالوه بـر ایـن، شـورا CNCR بـه و
کـه  زارتخانـه، تفاهـم نامـه ای را بـه امضـاء رسـاندند  کشـور هشـدار داد. بنابرایـن، شـورای  CNCRو و
بواسـطه آن دولـت تمهیـدات نظام منـدی را بـرای تأمیـن سـنگ فسـفات )کـود شـیمیایی بـا انتشـار 
کار، حاصلخیـزی خـاك را بـه میـزان قابـل  کـرد. ایـن  رزان و سـازمان های آنـان اتخـاذ  کنـد( بـرای کشـاو
کـود در سراسـر مناطـق  یـع  رزان تمهیداتـی را بـرای توز کشـاو گروه هـای  توجهـی افزایـش داد. در مقابـل، 

کردنـد. رزی اتخـاذ  کشـاو روسـتایی 

1)SPARC( انجمن ترویج مراکز منابع  ناحیه ای
ایـن انجمـن در سـال 1984 در بمبئـی هنـد در سـال 1984 توسـط Sheela patel تشـکیل شـد. 
گروه هـای فرودسـت و اجتماعـات بی خانمان هـا  انجمـنSPARC،  زمینه هـای همـکاری بیـن فعـاالن 
 Mahila Milan کشـور هنـد، سـازمان های غیردولتـی بـه صـورت ائتـالف بـا کـرد )13(. در  را فراهـم 
زنـان  توسـط  کـه  اسـت  زنـان  از  متشـکل  شـبکه  یـك   ،Mahila Milan شـبکه  می کننـد.  همـکاری 
گرفـت. فدراسـیون NSDF نیـز  کنان زاغه نشـینان ملـی )NSDF(2 شـکل  بی خانمـان و فدراسـیون سـا
 NSDF کنان زاغه نشـین و حاشیه نشـین می باشـد. نقـش انجمـن  از رهبـران سـا شـبکه ای متشـکل 
کمـك و پشـتیبانی از ظرفیت سـازی محلـی از طریـق ایجـاد، و بسـیج سـازمان های  در ایـن ائتـالف 
گیـری و مشـارکت جنسـیتی  اجتمـاع محـور، آمـوزش حمایـت کننـدگان و تبـادل تجربیـات، توسـعه فرا

در تصمیم گیـری، و ایجـاد پایـگاه اطالعـات پایـه بـرای فقـرا و مسـائل و مشـکالت آنـان اسـت.
کننـد از یکدیگـر بیاموزنـد و بـرای  ژه هـای SPARC فقـرا را قـادر می سـازد تـا خـود را سـازماندهی  پرو
حـل مسـائل و مشـکالت بـه صـورت جمعـی اقـدام کننـد. از مهمتریـن ایـن اقدامـات جمعـی می تـوان 
بـه حمایـت از تحـوالت سیاسـی، تملـك زمیـن و مدیریـت سـکونتگاه های آنـان اشـاره کـرد. بـه عنـوان 
Bayculla باعـث ایجـاد  بـا زنـان مسـلمان در زاغه نشـین   SPARC مثـال در شـهر بمبئـی، همـکاری 
Mahila Milan در سـال 1986 شـد. در چارچـوب ایـن همـکاری، بـه زنـان بـرای بسـیج پس اندازهـا و 

سـایر فعالیت هـای تولیـدی آمـوزش داده شـد و از آنـان بـرای فعالیت هـای مختلـف حمایـت بـه عمـل 
کـه بیشـتر آنـان را زنـان  آمـد. انجمـن SPARC بـا سـازمان های مدنـی جدیـد بـرای آمـوزش زاغه نشـینان 

1 . Society for the Promotion of Area Center
2 . National Slum Dwellers Federation
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کـودکان تشـکیل می دهنـد، نیـز بـه صـورت مشـترك، و بـرای جلوگیـری از تخریـب سـکونتگاه ها از  و 
کار باعـث وحـدت و یکپارچگـی بیشـتر  کـرد. ایـن  کـرد و آنـان را از انـزوا خـارج  سـوی دولـت همـکاری 
 75000 پیـه )حـدود  رو  3500000 مبلـغ  بـه  اعتبـاری  یـك خـط   SPARC انجمـن  ایـن جوامـع شـد.  در 
کـودکان در دهلـی بـرای کمـك بـه Mahila Milan، و بـه منظـور ایجـاد  زارت زنـان و  دالر( را از طریـق و
کـرد. ایـن بانـك، بـرای ایجـاد سـرپناه ایمـن و تأمیـن نیازهـای  بانـك مسـکن بـرای اعضـای خـود ایجـاد 
پیـه  زانـه 5 رو کار باعـث شـد تـا اعضـاء رو اضطـراری وام هایـی را در اختیـار اعضـاء قـرار می دهـد. ایـن 
)حـدود 10 سـنت( پس انـداز کننـد. در سـال 2001، حـدود 600  خانـواده، بـرای سـاختن مسـکن دائمـی 
کـرده بودنـد. در مجمـوع 600 خانـواده حـدود  پیـه )حـدود 100 دالر( پس انـداز  در آینـده، حـدود 5000 رو
کردنـد. حـدود 1800 عضـو نیـز  پیـه )33000 دالر( در یـك صنـدوق پس انـداز،  پس انـداز  1/6 میلیـون رو

کردنـد. یافـت  پیـه )100 دالر( در وام هایـی تـا سـقف 5000 رو
گسـترش داد.  پـس از بیسـت سـال، SPARC مـدل مشـارکت خـود را بـه 36 شـهر در سراسـر هنـد 
گروه هـای فقـرا بـرای ظرفیت سـازی محلـی همـکاری شـده اسـت. اتئـالف  در ایـن فراینـد، همـواره بـا 
Mahila Milan ،SPARC و NSDF دولت را متقاعد کرد تا زمین های جایگزینی را برای زاغه نشینان 

کنـد. عـالوه  گزینه هـای مناسـب جلوگیـری  گسـترده زاغه هـا، بـدون ارایـه  در نظـر بگیـرد و از تخریـب 
ژه هـای مـورد  کـه مدل هـای جدیـد ارتقـای محیط هـای شـهری در پرو بـر ایـن مشـخص شـده اسـت 
جابجایـی  و  مجـدد  اسـکان  در  تعیین کننـده ای  نقـش  می توانـد  جهانـی،  بانـك  مالـی  حمایـت 

کـه بـه صـورت مسـتقیم در حاشـیه راه آهـن زندگـی می کننـد، داشـته باشـد. زاغه نشـینانی 
عـالوه بـر ایـن، SPARC، بـه صـورت فعالـی در شـبکه های منطقـه ای و بین المللـی انجمن هـای 
فقیـر  زاغه نشـینان  مالکیـت  حقـوق  تضمیـن  بـرای  جهانـی  کمپیـن  در  و  دارد  حضـور  زاغه نشـینان 

می کنـد. مشـارکت  شـهری 
در مقیـاس منطقـه ای و جهانـی، SPARC عضـو شـورای رهبـری موسسـه بین المللـی زاغه نشـینان1 
یـت  تقو بـرای  کشـور،  از 12  ملـی  زاغه نشـین  از فدراسـیون های  ایـن شـبکه جهانـی متشـکل  اسـت. 
از  بـرای حمایـت  و  می کننـد  همـکاری  فاقـد مسـکن  فرودسـت  گروه هـای  تالش هـای  و  فعالیت هـا 
زاغه نشـینان  توانمندسـازی  SDI در حـال  ژه  پـرو کـره می کننـد.  بـا دولت هـا مذا زاغه نشـینان  حقـوق 
کـه از ایـن طریـق تجـارب  کشورهاسـت  کشـورها، شـهرها و  بـرای مشـارکت در زمینـه بازدیـد از سـایر 
و ایده هـای خـود را بـه اشـتراك بگذارنـد SPARC. در سـال 1992، مبادلـه اطالعـات بین المللـی را بـا 
کـرد. ایـن تجربـه از توسـعه متقابـل  اعضـای SDI فدراسـیون مـردم بی خانمـان افریقـای جنوبـی2 اجـرا 

1 . Slum Dwellers International
2 . South Africa Homeless People’s Federation
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کـه  گـروه پس انـداز زنـان بـا 60000 عضـو دارد  در هـر دو جامعـه حمایـت می کـرد. افریقـای جنوبـی 85 
کـرده و در حـال توانمندسـازی فدراسـیون خـود هسـتند. ایـن مـدل در  حـدود 1750000 دالر پس انـداز 
یمبـاوه 17000 نفـر در حـال پس انـداز هسـتند. اخیـرًا  کشـور ز یمبـاوه نیـز توسـعه داده شـد. در  کشـور ز

کـرده بودنـد.  کشـور نامیبیـا نیـز 6000 نفـر نیـز بـه همیـن شـیوه پس انـداز  در 

جنبش ویاکامپزینا1
جنبشـی  فعالیت هـای  برمی آیـد،  آن  نـام  از  کـه  همانگونـه  بین المللـی،  رزان  کشـاو جنبـش  ایـن 
راس بنـا نهـاده شـد. ایـن جنبـش، بیـش از 50 سـازمان روسـتایی  کـه در کشـور هنـدو روسـتایی اسـت 
افریقـا،  آمریـکا،  بومـی  روسـتایی، جوامـع  زنـان  رزی  کشـاو کارگـران  و متوسـط،  کوچـك  تولیدکننـده 
پـا را هماهنـگ می کنـد )14(. هـدف ایـن جنبـش توسـعه و ارتقـای همبسـتگی و اتحـاد در  آسـیا و ارو
رزان خـرد بـرای دسـتیابی بـه عدالـت اقتصـادی و اجتماعـی اسـت.  میـان سـازمان های متنـوع کشـاو
یـت مشـارکت زنـان بـرای تهیـه و آماده سـازی پیشـنهادات بـرای  عـالوه بـر ایـن، هـدف ایـن جنبـش تقو

بهبـود معیشـت آنـان اسـت.
رز در آمریـکای  کشـاو کـه چندیـن رهبـر روسـتایی  یـل سـال 1992 و در زمانـی  ر ایـن سـازمان در آو
ملـی  اتحادیـه  مالکیـن  کنگـره  در  گـوآ،  نیکارا پایتخـت  گـوآ  مانا در  پـا  ارو و  آمریکای شـمالی  مرکـزی، 
کمپیـن  کامپزنیـا،  یا و نهـاده شـد. در سـال 1999،  بنـا  بودنـد،  آمـده  گـرد هـم  رزان2  کشـاو دامـداران و 
رزان از  کشـاو کـرد. در Toledo فیلیپیـن، خانواده هـای  رزی3 را اعـالم  کشـاو جهانـی بـرای اصالحـات 
یافـت زمین هایـی کـه سـابقًا بـه شـرکت های بـزرگ تعلـق داشـت،  رزی و از طریـق در اصالحـات کشـاو
سـود بردنـد. بـا ایـن وجـود، درگیری هـای مسـلحانه بـا صاحبـان زمیـن کـه تـالش می کردنـد، زمین هـای 
رزان توسـط مالکیـن بـه آتـش کشـیده شـود. ایـن  خـود را حفـظ کننـد، باعـث شـد تـا خانـه برخـی از کشـاو
کمپیـن  رزان شـد. در ادامـه  کشـاو کشـته شـدن شـماری از اعضـای سـازمان های  درگیری هـا باعـث 
کـه بـه دنبـال آن صدهـا نامـه بـه  رزان Teledo آغـاز شـد،  کشـاو بین المللـی بـرای حمایـت از خانـواده 
مقامـات  بین المللـی،  رسـانه های  بـا حمایـت  ارسـال شـد.  فیلیپیـن  رزی  کشـاو زارت اضالحـات  و

رزان بازگرداننـد.  کشـاو رسـمی مجبـور شـدند تـا زمین هـای مالکیـن را بـه 
راه انـدازی  و  بین المللـی  همبسـتگی  کامپزنیـا،  یا و جنبـش  بین المللـی  اقدامـات  از  دیگـر  یکـی 
جنبـش  در  پـا  ارو و  هنـد  یـل،  برز از  رز  کشـاو  450 از  بیـش   1999 سـال  در  بـود.  مقاومـت4  کاروان 
1 . Via Compesina
2 . National Union of Farmers and Llivestock 
3 . Global Campaign for Agrarian Reform Owner
4 . International Solidarity and Resistance Caravan 
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یـا  کاروان  ایـن  هـدف  آمدنـد.  گردهـم  می کـرد،  عبـور  پایـی  ارو کشـور   12 از  کـه  کاروان  بین المللـی 
یـن جهـت روابـط  یـی بـا کشـورهای قدرتمنـد جهـان و تقاضـا بـرای ارایـه چارچوبـی نو یارو اعتـراض، رو
کشـورهای ثروتمنـد جهـان از طریـق شـرکت های فراملـی  کـه  اقتصـادی بین المللـی بـود، موضوعـی 
کامپزنیـا یکـی از معترضیـن اصلـی  یا رزان کوچـك نداشـتند. عـالوه بـر ایـن، جنبـش و توجهـی بـه کشـاو
در  جنبـش  اعضـای  سـیاتل  شـهر  در   2000 سـال  در  اسـت.  بـوده   )WTO( جهانـی  تجـارت  سـازمان 
چندیـن کشـور تظاهراتـی را بـر ضـد شـرکت های فراملـی ترتیـب دادنـد و تصمیـم گرفتنـد تـا بـر ضـد مـواد 
کامپزنیـا  یا یـل سـال 2002، جنبـش و ر کننـد. در هفدهـم آو غذایـی دسـتکاری شـده ژنتیکـی1 مبـارزه 
رزی معمولـی و نمایـش همبسـتگی  کشـاو بـرای توسـعه تولیـدات  را  رزان2  کشـاو ز جهانـی مبـارزه  رو
تولیـد می کردنـد،  را  آنهـا  کـه  و شـرکت هایی   3)GMO( ژنتیکـی بـر ضـد جانـداران دسـتکاری شـده 

کشـور در سراسـر جهـان برگـزار شـد.  کـرد. ایـن تظاهـرات در بیـش از 20  سـازماندهی 

4)IFAP( فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان کشاورزی
ایـن  شـد.  تشـکیل   1946 سـال  در   )IFAP( رزی  کشـاو تولیدکننـدگان  بین المللـی  فدراسـیون 
از  رزی  کشـاو ملـی  سـازمان های  نماینـدگان  آن  در  کـه  اسـت  بین المللـی  سـازمان  یـك  فدراسـیون، 
کشـور و 42 انجمـن از  یـت دارنـد )15(. فدراسـیون IFAP، از 80 سـازمان در 52  سراسـر جهـان عضو
رزی در جهـان صنعتـی و  کشـاو کشـور تشـکیل شـده اسـت. ایـن انجمـن نماینـده تولیدکننـدگان   30
کـه منابـع مالـی و مدیریـت آن  کشـورهای در حـال توسـعه اسـت  رزان در  کشـاو صدهـا میلیـون نفـر از 

کامـل توسـط اعضـای سـازمان ها تأمیـن می شـود. بـه صـورت 
رزی و تضمیـن امنیـت عرضـه  کشـاو بـه منظـور تسـهیل همـکاری بیـن سـازمان های تولیدکننـده 
غـذا در جهـان، فدراسـیون IFAP در زمینـه بهبـود وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی کسـانی کـه بـر روی 
رزان مسـتقل در همـه  یـت و توانمندسـازی سـازمان کشـاو کار می کننـد و همچنیـن بهبـود و تقو زمیـن 
کشـورها نیـز فعالیـت می کنـد. بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف، فدراسـیون بین المللـی تولیدکننـدگان 

یـر را دنبـال می کنـد: رزی )IFAP( اهـداف ز کشـاو
z  کـه در آن رهبـران سـازمان های ملـی فدراسـیون بـه عنـوان یـك مـکان تجمـع عمـل می کنـد 

کننـد و  بـا یکدیگـر مالقـات، و اطالعـات و تجربیـات خـود را مبادلـه  رزان می تواننـد  کشـاو
منافـع دو جانبـه و اقدامـات بـرای دسـتیابی بـه منافـع آینـده را سـاماندهی نماینـد. فدراسـیون 
1 . Genetically Modified Food
2 . International Day of Farmers Struggle
3 . Genetically Modified Organization
4 . International Federation of Agricultural Producers 
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کشـورهای در حـال  رزی در  کشـاو کمیتـه دائمـی در زمینـه توسـعه و حمایـت از  IFAP پنـج 

توسـعه از مناطـق آفریقـا، آسـیا، مدیترانـه، آمریـکای شـمالی و جنوبـی و آمریـکای مرکـزی، 
کارائیـب دارد. منطقـه آنـد و 

z  اطالع  رسـانی بـه اعضـاء در زمینـه رخدادهـا و مسـایل بین المللـی مـورد توجـه سـازمان های
رزان کشـاو

z  و سـازوکارها  طریـق  از  جهـان  سراسـر  در  رزی  کشـاو تولیـدی  سـازمان های  ایجـاد  و  یـت  تقو
که از ظرفیت سـازی سـازمانی در سـازمان های  ابزارهایی مانند کمیته همکاری های توسـعه 

کشـورهای درحـال توسـعه حمایـت می کننـد. روسـتایی فقـرا در 
z  کـردن دغدغه هـا و مسـایل رزان جهـان و مطـرح  کشـاو فعالیـت بـه عنـوان نماینـده منسـجم 

رزی )FAO( سـازمان ملـل  تولیدکننـدگان کشـور در جهـان از جملـه سـازمان خواروبـار کشـاو
متحـد، سـازمان همکاری هـای توسـعه اقتصـادی )OECD( و بانـك جهانـی

کنفرانس هـای بین المللـی نفـوذ دارد. بـرای مثـال، طـی برگـزاری   فدراسـیون IFAP در بسـیاری از 
تالش هـای  نتیجـه  1995، در  سـال  در  دانمـارك،  گ  کپنهـا در  اجتماعـی  توسـعه  جهانـی  اجـالس 
رزان را بـه عنـوان یـك عنصـر حیاتـی جامعـه  فدراسـیون IFAP،  دولت هـای جهـان سـازمان های کشـاو
یـل درسـال 1992، فدراسـیون  ژانیـرو برز یودو مدنـی بـه رسـمیت شـناختند. در اجـالس سـران زمیـن در ر
رزان  کرد. بر اسـاس اعالم سـازمان کشـاو یسـت متعهد اعالم  IFAP، خود را برای حفاظت از محیط ز

آلمـان، ایـن بیانیـه نـه تنهـا بـر نهادهـای بین المللـی مرتبـط بـا IFAP داشـت، بلکـه بـر دولت هـای ملـی 
کشـور آلمـان مـا بـه صـورت مؤثـری بـر ایـن بیانیـه بـه منظـور تأییـد  گذاشـت. در  نیـز اثـر بسـیار مهمـی 
رزان آلمانـی نیـز همـان  کیـد می کنیـم و دولـت مـا نیـز ثابـت کـرده اسـت کـه کشـاو سیاسـت های ملـی تأ

رزان جهـان بـه اشـتراك می گذارنـد. کشـاو دیدگاه هـا را بـه ماننـد سـایر 
سـازمان های  بیـن  روابـط  یـت  تقو زمینـه  در   1989 سـال  از   IFAP فدراسـیون  ایـن،  بـر  عـالوه      
ره ها  کـرده اسـت و از آن زمـان مجموعـه ای از مشـاو رزان و موسسـات پژوهشـی دنیـا فعالیـت  کشـاو
رزان در برنامه هـای پژوهشـی مـورد  کشـاو کار باعـث شـد تـا نیازهـای واقعـی  را سـازماندهی  کـرد. ایـن 
رزی و موسسـات پژوهشـی را بـه هـم  کشـاو کـه سـازمان های  ژه هایـی  گیـرد. از آن زمـان، پرو توجـه قـرار 

زامبینـا اجـرا شـده اند. و  یمبـاوه  ز کنیـا،  بورکینافاسـو،  کشـورهای  پیونـد می دهنـد، در 
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یادداشت های پایانی

1. This introduction is taken from Narayan and Shah 2000.
2. Hussi and others 1993.
3. Rondot and Collion 2001.
4. CIRAD/ODI 2001.
5. This section draws on Candler n.d. and World Bank 1997.
6. This section draws on van Zyl, Sonn, and Costa forthcomin
ژه هـای کاهـش فقـر روسـتایی مـورد  7( برنامـه FUMAC، طـرح جامـع شـهری اسـت کـه براسـاس پرو
FUMAC، تصمیم گیـری  یـل اجـرا شـد. از طریـق برنامـه  حمایـت بانـك جهانـی در شـمال شـرق برز
آن  اعضـاء  از  درصـد   80 کـه  می شـود  انجـام  شـوراها  نماینـدگان  توسـط  ژه هـا  پرو یـر  ز یـب  تصو بـرای 

انجمن هـای ذی نفـع و نماینـدگان جامعـه مدنـی هسـتند.
8. The section draws on Narayan and Shah 2000.
9. See also Tools and Practices 9 on Community Driven Development.
10. This section was prepared with the assistance of David Groenfeldt. It 
draws on
INPIM 1998 and Konishi 2001.
11. This section draws on World Bank 2001.
 CECI 12- ایـن قسـمت مبتنـی بـر ارتباطـات شـخصی بـا تسـهیل گران و گزارش هـای چهارماهـه از

)مرکـز کانـادا بـرای همکاری هـا و مطالعـات بین المللـی( اسـت.
کارتن خواب ها،  13- این قسـمت توسـط Navayan و Shah در سـال 2000 نگاشـته شـده اسـت. 
ظاهـرًا بـه افـرادی گفتـه می شـود در کنـار پیاده روهـا شـب ها را سـپری می کننـد. بـرای اطالعـات بیشـتر 

بـه پایـگاه اطالعاتـیSPARC در www.sparcindia.org مراجعـه نماییـد.
14. This section draws on Narayan and Shah 2000.

http://www.sparcindia.org
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ابزارها و تمرین ها )شماره 41(
اصالحات حقوقی و قضایی

کـه تحـت حمایـت مالـی بانـک جهانـی دارای عناصـر  ژه  در اواسـط سـال 2002، بیـش از 400 پـرو
یب رسیدند. پر واضح  ژه مستقل در پنج منطقه به تصو اصالحات قضایی و حقوقی بودند،  با 30 پرو
کارکـرد سیسـتم قضایـی نـه تنهـا در محیـط سـرمایه گذاری، بلکـه بـرای  کـه قوانیـن و مقـررات و  اسـت 
ژه هـای اصالحـات  حمایـت از فقـرا و معیشـت آنـان نیـز بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند )1(. معمـوال پرو
کمک هـای فنـی،  حقوقـی و قضایـی بانـک جهانـی در مـدت دو یـا پنـج سـال از طریـق نهادسـازی، 
کمک هـای صنـدوق توسـعه  ری، وام هـای برنامـه قابـل تعدیـل1 و همچنیـن از طریـق  یادگیـری و نـوآو
ره ای توسـط سـازمان های حقوقـی اجـرا می شـوند )2(. در ایـن قسـمت  نهـادی2 و فعالیت هـای مشـاو
کـه توسـط بانـک  ژه ابتـکاری اصالحـات حقوقـی و قضایـی  گـزارش اثـرات توانمندسـازی چهـار پـرو از 

کارائیـب اجـرا شـد، بررسـی می شـود. تیـن و حـوزه  جهانـی در آمریـکای ال

پروژه اصالحات قضایی گوآتماال
ژه اصالحـات قضایـی کشـور  کتبـر سـال 1999، 33 میلیـون دالر وام تعدیـل برنامـه ای بـرای پـرو در ا
ژه یـاد شـده ایجـاد سیسـتم قضایـی  یـب شـد. هـدف پـرو گوآتمـاال بـرای مـدت 5 سـال، تـا 2004 تصو
کـه بتوانـد بـه افزایـش اعتمـاد عمومـی، بهبـود ثبـات و  کارآمـد، قابـل دسـترس و قابـل پیش بینـی بـود 
عدالت در اسـتفاده از قوانین و مقررات منجر شـود.نظرات و دیدگاه طیف گسـترده ای از ذی نفعان، 
گرفـت. بـرای ایـن منظـور مطالعـه  ژه مـورد توجـه قـرار  دولـت و همچنیـن جامعـه مدنـی در طراحـی پـرو
یابی مشـارکتی با مشـارکت 1000 نفر از جمله قضات و نمایندگان نهادهای دولتی، دانشـکده های  ارز
حقـوق، بخـش خصوصـی و جامعـه مدنـی انجـام شـد. ایـن فراینـد منحصـر به فـرد مشـارکت شـهروندان 
در اصالحـات قضایـی بـه شناسـایی مسـائل و مشـکالت مـورد نظـر از جملـه ضعـف عملکـرد سیسـتم 
دادگاه هـا، دسترسـی محـدود شـهروندان بـه عدالـت، فسـاد، ضعـف مدیریـت نهـادی و نگـرش منفـی 
ژه دیدگاه های  یی با این مشـکالت، پرو یارو کرد. برای رو مردم به شـعبات دادگسـتری کمک شـایانی 
بـران خدمـات قضایـی از ایـن  کار کـه شـهروندان بـه عنـوان  کـرد و اعـالم نمـود  مختلـف را یکپارچـه 
ژه دخالـت داشـته باشـند. در نتیجـه، ایـن اصالحـات باعـث  حـق برخـوردار هسـتند کـه در طراحـی پـرو

یـن و اجـرا شـوند. خواهـد شـد تـا قوانیـن و مقـررات متناسـب بـا نیازهـای مـردم تدو

1 . Adaptable Program Loans
2 . Institutional Development Fund
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یـت و توانمندسـازی سیسـتم قضایـی و  گام هـای مهمـی بـرای تقو ژه،  پـس از دو سـال از آغـاز پـرو
ژه از افزایـش 50 درصـدی بودجـه شـعبات  بهبـود دسترسـی مـردم بـه قوانیـن و مقـررات برداشـته شـد. پـرو
کـرد، بـه همیـن دلیـل توانسـتند 30 قاضـی جدیـد را اسـتخدام، و آمـوزش دهنـد.  قضایـی حمایـت 
بسـیاری از ایـن قضـات زن بودنـد. عـالوه بـر ایـن، تعـداد دادگاه هـای منطقـه ای افزایـش یافـت. ایـن 
کار باعـث شـد تـا امـکان مراجعـه مـردم بـه دادگاه هـا بیشـتر شـود. مراحـل دادگاه و طـرح دعـاوی بسـیار 
سـاده تر شـد. بـرای مثـال، پیـش از اصالحـات، حـدود 5 تـا 6 مـاه طـول می کشـید تـا یـک دادخواسـت 
توسـط وکیـل یـا پرونـده بـرای طـالق ثبـت شـود. در حـال حاضـر در نتیجـه مهندسـی مجـدد1 دادگاه هـا، 

ایـن مراحـل تنهـا 24 سـاعت طـول می کشـد.
از  ر  دو و  روسـتایی  نواحـی  در  عمدتـًا  کـه  قضایـی  سیسـتم  بـه  بومـی  مـردم  بهتـر  دسترسـی  بـرای 
مترجمیـن  و  قضـات  بـه  زبـان  آمـوزش  دارد.  کاروجـود  و  سـاز  چندیـن  می کننـد،  زندگـی  دسـترس 
زبـان باعـث شـده اسـت تـا دسترسـی مـردم بومـی بـه سیسـتم قضایـی بهتـر شـود. بـا افزایـش موفقیـت 
آموزش هـای اولیـه زبـان، تقاضـا بـرای ایـن آموزش هـا در بیـن قضـات و کارکنـان دادگاه هـا نیـز بـه میـزان 

قابـل توجهـی افزایـش یافـت )3(.
کـه قضـات  گوآتمـاال در مناطقـی  ژه یـاد شـده بـه برنامـه دادرس دادگاه بخـش2  عـالوه برایـن، پـرو
حضـور ندارنـد، نیـز تعمیـم داده شـد. در سـال 2001، دادرسـان دادگاه هـای بخـش، حـدود 50 درصـد 
ر رأی و تسـریع  از کل قضـات در گوآتمـاال را تشـکیل می دادنـد. عـالوه بـر ایـن، قـدرت آنـان بـرای صـدو
ری وکارآیـی  در مراحـل دادرسـی نیـز بیشـتر شـد. ایـن اصالحـات سـاده بـه میـزان قابـل توجهـی بهـره و

را در سراسـر سیسـتم قضایـی افزایـش داده اسـت.
یـل  ر عـالوه بـر ایـن، فرایندهـای بهبـود در سیسـتم قضایـی، دولـت گوآتمـاال منشـور اخالقـی را در آو
مثـال، دادگاه  بـرای  کمـک می کنـد.  احـکام بی سـابقه ای  یـب  بـه تصو کـه  کـرد  یـب  سـال 2001 تصو
کـه در قتـل یکـی از مقامـات  گوآتمـاال، رای بـه زندانـی شـدن یـک ژنـرال عالیـه رتبـه نظامـی داد  عالـی 
دینـی دسـت داشـت. همچنیـن دادگاه عالـی از اعطـای مصونیـت قضایـی بـه یکـی از مقامـات عالـی 
کنگـره )یکـی از ژنرال هـای سـابق( خـودداری کـرد و بـه صراحـت اعـالم کـرد کـه او بایـد براسـاس قوانیـن 
و  نظامـی  مقامـات  کـه  می کردنـد  تصـور  مـردم  گذشـته،  در  شـود.  کمـه  محا بین المللـی  بشـر  حقـوق 
کننـد  سیاسـی فراتـر از قانـون هسـتند. چنیـن قوانینـی ارزش نمادیـن داشـته و می تواننـد مـردم را قانـع 

کـه اصالحـات قضایـی جـدی و پاسـخگو هسـتند.

1 . Reengineering
2 . Justices of the Peace
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دسترسی به اطالعات 
ژه اصالحـات قضایـی گوآتمـاال در برگیرنـده رکـن ارتباطـی جامـع بـرای افزایـش دسترسـی مـردم به  پـرو
اطالعات قانونی و همچنین بهبود ارتباطات و اطالعات در سیستم قضایی است. در سال 2001 با 
ژه، مرکـز اطالعـات عمومـی دادگاه عالـی در پایتخـت راه انـدازی شـد. همچنیـن، در سـایر  حمایـت پـرو
کمپین هـای آموزشـی  کـز اطالعاتـی در حـال احـداث می باشـند. افـزون بـر ایـن،  کـز شـهری نیـز مرا مرا
یه هـای  یـن را توسـعه داد. بـه منظـور دسترسـی مسـتقیم بـه رو عمومـی نیـز اصـالح سیسـتم قضایـی نو
قضایـی و قوانیـن و مقـررات پایـگاه اطالعاتـی کامپیوتـری عمومـی بـرای ارایـه خدمـات راه انـدازی شـد 
)4(. از طریـق ایـن پایـگاه اطالعاتـی، مـردم می تواننـد از طریـق ایمیـل شـکایت های خـود را ثبـت کننـد 

یافـت کننـد. یه هـای قضایـی بـه هنـگام را در یـا رو
بـه  کمـک  بـرای بهبـود جریان هـای اطالعاتـی در سیسـتم قضایـی و  نیـز  سـازوکارهای متعـددی 
در  را  ارتباطـات  اینترنتـی،  سیسـتم  اسـت.  شـده  پیش بینـی  دادگاه هـا  کارکنـان  شـدن  تخصصـی 
یـژه بـرای قضـات در  بیـن قضـات و سـایر مقامـات رسـمی دادگاه افزایـش داد. ایـن سیسـتم رسـمی بو
ر از دسـترس بسـیار سـودمند بـود. برنامـه دیجیتـال نیـز در حـال توسـعه اسـت  روسـتاها و مناطـق دو
رارایـه  ر دسـت آموزش هـای راه دو )ایـن برنامـه در سـال 2001 آزمایـش شـد( تـا بـرای قضـات در نواحـی دو

دهـد و از ایـن طریـق اطالعـات و دانـش آنـان افزایـش یابـد.

فراگیری و مشارکت 
بـه منظـور ایجـاد فرصت هایـی بـرای فقـرا بـرای دسترسـی عادالنـه بـه قوانیـن و مقـررات دفتـر مسـتقل 
کـز مصالحـه و حـل اختـالف  دفـاع عمومـی1 راه انـدازی شـد. بـه عنـوان بدیـل و جایگزیـن دادگاه هـا، مرا
کـز در  کردنـد. در مرحلـه بعـد ایـن مرا کار  بـه صـورت موفقیـت آمیـزی بـه صـورت آزمایشـی شـروع بـه 
کـز آزمایشـی حـل اختـالف در مناطـق تحـت سـکونت بومیـان  کشـور توسـعه داده شـدند. مرا سراسـر 
مـورد اسـتقبال مـردم محلـی قـرار گرفتنـد و بـه همیـن دلیـل تقاضـای مردمـی بـرای توسـعه چنیـن مراکزی 

بـه سـایر نواحـی محـروم بیشـتر شـد.
کارگاه آموزشـی در خصـوص آمـوزش حساسـیت های فرهنگـی بـرای  یـه سـال 2001 اولیـن  در ژانو
کمکی از 21 شـهرداری در  کارکنان  قضات در مناطق تحت سـکونت بومیان برگزار شـد. 61 قاضی و 
برنامـه مشـارکتی شـرکت کردنـد. ایـن برنامـه شـامل فعالیت هـای عملـی، نقـش آفرینـی، ارایـه مطالـب 
رابطـه  در  کننـدگان مطـرح شـد،  از سـوی شـرکت  کـه  نگرانـی  بـود. مهمتریـن  گروهـی  و بحث هـای 
گوآتمـاال صرفـًا بـه زبـان اسـپانیایی  کشـور  یـرا دادگاه هـای رسـمی در  بـا موانـع فرهنگـی و زبـان بـود، ز

1 1. Public Defender’s Office
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ره آموزشـی بـرای قضـات و  برگـزار می شـود. بـه همیـن علـت شـرکت کننـدگان درخواسـت کردنـد تـا دو
کارکنـان محلـی بـه زبـان مایایـی1 برگـزار شـود. در پایـان کارگاه آموزشـی، شـرکت کننـدگان اعـالم کردنـد 

گیرنـد. کارهـای خـود حساسـیت های فرهنگـی را بهتـر می تواننـد بـکار  کـه آنـان در 

پاسخگویی
ژه،برنامـه  در چارچـوب ایـن برنامـه، بـه منظـور ارتقـاء نظـارت عمومـی بـر سیسـتم قضایـی از طریـق پرو
یه ها را برای قضات  یب شـد. برنامه شـامل اقدامات پیشـگیرانه و کنترلی اسـت که رو ضد فسـاد تصو
کارکنـان سیسـتم  کار مسـتلزم اشـاعه اطالعـات در مـورد قضـات و  ایـن  مختلـف همسـو می کنـد. 
در سیسـتم  و مشـکالت  در شناسـایی مسـائل  اجتمـاع  افزایـش مشـارکت  باعـث  و  اسـت  قضایـی 
ره های اولیـه ذی نفعـان  گروه هـا در مشـاو قضایـی شـده و خطاهـا را تصحیـح می کنـد. عـالوه بـر ایـن، 

یابـی مشـارکت می کننـد . ژه، پایـش و ارز و در جنبه هـای مختلـف اجـرای پـرو

درس های آموخته شده
ره با ذی نفعان مختلف  که چگونه مشـاو ژه نشـان می دهد  در راسـتای اصالحات قضایی این پرو
می توانـد بـه شناسـایی حوزه هـای بحرانـی کمـک کنـد و دوبـاره اعتمـاد عمومـی را بـه سیسـتم قضایـی 
یابـی،  ژه هـای طراحـی شـده در هنـگام اجـرا و ارز جلـب نمایـد. همچنیـن ایـن تجربـه نشـان داد کـه پرو
یادی برخوردار  برای انجام اقدامات مشـارکتی همسـو با اسـتفاده از روش های مشـارکتی از امکانات ز
هسـتند. در برخی از مناطق، ارایه خدمات به فقرا، مسـتلزم اسـتفاده از زبان محلی و ایجاد شـعبات 
و خدمـات در نزدیکتریـن محـل زندگـی فقـرا اسـت. بـرای اینکـه اصالحـات قضایـی و قانونـی پایـدار 

باشـند، شـفافیت و اشـاعه اطالعات، با کمک توسـعه های فنی، بسـیار حائز اهمیت هسـتند.

نوسازی دادگاه عالی ونزوئال
ری، آمـوزش و نوسـازی دادگاه عالـی و نزوئـال 2 از طریـق روش مشـارکتی در سـال 1997  ژه نـوآو پـرو
ژه  یـب رسـید. پـرو ژه تـا ژوئـن سـال 2001، بـا وامـی معـادل 4.7 میلیـون دالر بـه تصو تهیـه شـد. ایـن پـرو
یـت سیسـتم قضایـی و تسـهیل دسترسـی مـردم بـه ایـن سیسـتم طراحـی شـد.  یـاد شـده بـه منظـور تقو
کارگاه آموزشـی بـا حضـور  یابی هـای ذی نفعـان مختلـف را بـا برگـزاری یـک یـا دو  ایـن طـرح نتایـج ارز

کـرد. کارکنـان اداری، سـازمان های جامعـه مدنـی، تلفیـق  قضـات، معاونیـن قضـات، 

1 . QUICHE
2 . Venezuela Supreme Court Modernization Learning and Innovation Project
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اثرات
کـرد. تغییـرات  ژه،کارکردهـای قضایـی را بهتـر، و دسترسـی مـردم بـه سیسـتم قضایـی را بیشـتر  پرو
ژه باعـث شـد تـا سیسـتم قضایـی علیرغـم داشـتن اسـتقالل مالـی  اساسـی انجـام شـده از طریـق پـرو
بـرای مـردم تغییـرات  ایـن  یافـت نمایـد.  از بودجـه سـاالنه فـدرال را در و سیاسـی،  حداقـل 2 درصـد 
ژه  بیـن نهادهـای قضایـی هماهنگی هـا  امنیـت بیشـتری را بـه همـراه داشـته اسـت. اجـرای ایـن پـرو
کـرد و باعـث درک متقابـل بیشـتر، شناسـایی شـکاف های سیاسـی و همـکاری  را در سـابق بیشـتر 

بیشـتر بـرای اسـتفاده از فرصـت شـد.

دسترسی به اطالعات 
و  قضـات  بـه  مـردم  دسترسـی  نوسـازی،  ژه  پـرو طریـق  از  شـده  انجـام  اصالحـات  بـه  توجـه  بـا 
کمه هـای  یـب شـد، محا اطالعـات بهتـر شـد. مصوبـه بررسـی جنایـی کـه در ژوالی سـال 1999 تصو
یه هـای سـاده تری را ارایـه کـرد.  سـری را حـذف کـرد و بـرای افزایـش شـفافیت و اسـتفاده از منابـع، رو
بـرای تسـهیل آمـوزش کارکنـان بخـش قضایـی دیسـک های فشـرده )CD-ROM( آموزشـی در مـورد 
یه هـای جدیـد تهیـه شـد و از ایـن طریـق قوانیـن و مقـررات جدیـد در آنهـا اشـاعه  دسـتورالعمل ها و رو
 IUDICIS کـه داده شـد. در حـال حاضـر، قضـات ونزوئالیـی در شـبکه های بین المللـی مجـازی 

نامیـده می شـود، تجربیـات خـود را بـه اشـتراک می گذارنـد.
مشـارکت قضـات باعـث شـده اسـت تـا قضـات ونزوئـال در مـورد قوانیـن و مقـررات دسـت بـه 
اطالعـات و دانـش بهتـری پیـدا کننـد. در نتیجـه، قضـات احسـاس تعلـق خاطـر بهتـری پیـدا کردنـد 

کارهـای خـود افتخـار می کننـد. و بـه 
اینترنتـی  اطالعاتـی  پایـگاه  قضایـی،  سیسـتم  از  مـردم  بیشـتر  اسـتفاده  منظـور  بـه  عالـی  دادگاه 
کـه در آن تصمیمـات بـه صـورت آنالیـن ارایـه می شـود )7( در ایـن پایـگاه  کـرد  عمومـی را راه انـدازی 
تـا مـوارد شـکایت و  کـه مـردم را قـادر می سـازد  اطالعاتـی پنجره هـای عمومـی تعریـف شـده اسـت، 
دادخواسـت های خـود را از طریـق آنهـا پیگیـری نماینـد و اطالعـات الزم در مـورد سیسـتم قضایـی را 

رنـد.  آو بدسـت 
در برخـی از مناطـق، ایـن سیسـتم کامـالً خـودکار اسـت و دسـتیابی بـه اطالعـات در مـورد سیسـتم 
برنامه هـای  می تواننـد  نزوئـال  و  مـردم  ایـن،  بـر  عـالوه  می کنـد.  فراهـم  مسـتمر  صـورت  بـه  را  قضایـی 
کننـد در ایـن برنامه هـا در مـورد چگونگـی دسترسـی بـه عدالـت و افزایـش  یزیونـی جدیـدی را نـگاه  تلو

گاهی هـا در مـورد قوانیـن و مقـررات بحـث می شـود. آ
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مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
ژه نوسـازی سیسـتم قضایـی را برعهـده گرفتنـد، همزمـان  هـر چنـد قضـات کشـور ونزوئـال اجـرای پـرو
ره هـای آموزشـی و برگـزاری  واحـد انجمـن مدنـی دادگاه عالـی1 نیـز تأمیـن نیـروی انسـانی، برگـزاری دو
ایـن  بـه  مدنـی  مشـارکت  بفـرد  منحصـر  شـکل های  از  یکـی  داد.  قـرار  کار  دسـتور  در  را  هم اندیشـی 
صـورت اسـت، زمانـی کـه یـک دادگاه عالـی جدیـد تأسـیس می شـود، ایـن دادگاه بـه صـورت مسـتقیم 
ری  گـردآو بـا هـدف  انتخابـات سـال 2000،  قـرار می گیـرد. در  از طریـق رسـانه های تحـت نظـارت  یـا 
کانـون قضـات در  یـت در  کاندیداهـا بـری عضو نظـرات شـهروندان پیـش از انتخابـات نهایـی اسـامی 
یابـی نظـرات مـردم در  زنامه هـای ونزوئـال و اینترنـت، منتشـر شـد. فرایندهـای مشـابهی نیـز بـرای ارز رو

کشـور انجـام شـد. مـورد قضـات در سراسـر 

ظرفیت سازمانی محلی
گروهـی از 45 سـازمان غیـر دولتـی بـا عنـوان  کـرات جامعـه مدنـی  ژه در نتیجـه مذا در اولیـن سـال پـرو
کـه اعضـای آن را فعـاالن اصالحـات قضایـی  سـازمان اجتماعـی توسـعه عدالـت الیانـس2 تشـکیل شـد 
حامـی  گـروه  ایـن  بـه  تـا  می کنـد  کمـک  دولتـی  غیـر  سـازمان های  بـه  جهانـی  بانـک  می دهنـد.  تشـکیل 
یت هـا و حـل و فصـل مسـائل و مشـکالت  ملحـق شـوند. در ایـن صـورت ایـن سـازمان ها بـرای تعییـن اولو
کننـد.  خـود همبسـتگی بیشـتری پیـدا می کننـد و می تواننـد بـرای اصالحـات برنامه هـای مشـترکی ارایـه 
کنـار یکدیگـر، تبـادل اطالعـات و انجـام  کمـک بـه سـازمان های غیـر دولتـی بـرای جمـع شـدن در  بـرای 
گروهـی اینترنـت ابـزار سـودمندی قلمـداد می شـود. سـازمان الیـاس ایده هـای جدیـدی را  فعالیت هـای 
کرد و برای ایجاد تحوالت، تعهد خود را به فشـار افکار عمومی به اثبات رسـاند. سـازمان الیاس،  معرفی 
یـر مجموعـه را قـادر سـاخته اسـت تـا اطالعـات خـود را بـه اشـتراک بگذارنـد و  اعضـای سـازمان های ز

کننـد و مهارت هـای ارتباطـی و توسـعه خـود را بهبـود بخشـند. یـت  ظرفیت هـای سـازمانی خـود را تقو

درس های آموخته
ژه یـاد شـده اهمیـت پیونـد قـوی حمایـت عمومـی بـا تعهـد دولـت، هدایـت و ظرفیت سـازی  پـرو
ارتقـای  از طریـق  نوسـازی  اسـت.  داده  نشـان  تغییـرات قضایـی  بـرای  بلوک هایـی  ایجـاد  بـرای  فنـی 
مشـارکت بیـن جامعـه مدنـی و قضـات، برخـی از سـودمندی های اصالحـات قضایـی را بـرای مـردم، 

از جملـه بهتـر شـدن عدالـت قضایـی را نشـان داده اسـت.

1 . Supreme Court Civil Society Unit
2 . Organization Alianza Soeial Para la Justicia



362

... 
قـــر

ش ف
اه

ک
 و 

زی
ســـا

ــد 
منـ

وان
.. تــ

.

پروژه اصالحات قضایی اکوادور: کمک های حقوقی برای زنان فقیر 
ژه اصالحـات  یـل سـال 1995، بانـک جهانـی وامـی بـه مبلـغ 10/7 میلیـون دالر را بـرای پـرو ر در آو
برنامه هـای  اختـالف،  حـل  کـز  مرا اداری،  اصالحـات  از  ژه  پـرو ایـن  کـرد.  یـب  تصو ر  کـوادو ا قضایـی 
می کنـد.  حمایـت  دادگاه هـا  سـاخت   یـر  ز توسـعه  و  یه هـا  رو و  قانونـی  حقـوق  خصـوص  در  آموزشـی 
بـرای مـدت  بـا رقـم 256780 دالر  بـرای زنـان1  کمک هـای حقوقـی  بـا عنـوان  ژه فرعـی  پـرو همچنیـن 
 ،Quito کمک هـای حقوقـی در شـهرهای کلینیـک  ژه از ایجـاد پنـج  یـب شـد. ایـن پـرو دو سـال تصو
Guayaquil و Cuenca بـه منظـور کمـک بـه زنـان فقیـر و فرزنـدان آنـان در زمینـه انجـام امـور حقوقـی و 

بهبـود شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی آنـان حمایـت می کنـد. در چارچـوب ایـن طـرح، هـر کـدام از ایـن 
ر راه انـدازی، و شـروع بـه  کـوادو کلنیـک توسـط یکـی از سـازمان های غیـر دولتـی ملـی و محلـی ا پنـج 
کار کـرده اسـت. ایـن سـازمان های غیـر دولتـی شـامل سـازمان Centro ecuatoriano de pro بودنـد.

اثرات
ره های  یـل سـال 1998 تـا مـارس سـال 2000، ایـن برنامـه آزمایشـی، مشـاو ر طـی مـدت دو سـال، از آو
ره بـرای حـل و فصـل اختالفـات بـرای حـدود 17000 زن فقیـر بـا هزینـه  حقوقـی، توصیـه و خدمـات مشـاو
 Guayaquil و   Quito زنـان در شـهرهای  بیشـتر  کـرد.  ارایـه  کننـده  بـرای هـر مراجعـه  معـادل 15 دالر 
پرونده هـای  ثبـت  یـا  خشـونت  از  جلوگیـری  کـودکان،  حضانـت  ماننـد  حقوقـی  خدمـات  متقاضـی 
کـه بیشـتر آنـان  ژه بـه صـورت غیـر مسـتقیم نیـز بـه 50000 نفـر دیگـر  قضایـی بودنـد. عـالوه بـر ایـن، پـرو

رد. کی بودنـد، حمایت هایـی را بـه عمـل آو کـودکان یـا سـایر اقـوام زنـان شـا
که از خدمات حقوقی و قضایی سـازمان های  ژه نشـان داد، زنانی  یر پرو کمک های حقوقی ز یابی  ارز
غیردولتـی بهره منـد شـده بودنـد، در مقایسـه بـا وکالی خصوصـی، بـه نتایـج بهتـری دسـت یافتـه بودنـد 
)8(. بـرای مثـال، زنانـی کـه از خدمـات حقوقـی سـازمان های غیـر دولتـی اسـتفاده کـرده بودنـد، حـدود 20 
تـا 50 درصـد احتمـال بیشـتری وجـود داشـت کـه بتواننـد حضانـت فرزنـدان را در مقایسـه بـا سـایر خدمـات 
کمـک حقوقـی بـه موکلیـن و رای دادگاه نیـز در زمان هـای بسـیار  رنـد. عـالوه بـر ایـن،  حقوقـی، بدسـت آو
از  افـراد  ایـن  گـر  ا ز طـول می کشـید، در حالیکـه  رو الـی 3  ر رأی حـدود 2  کمتـری صـادر می شـد. صـدو
یـج  ر و رای دادگاه هـا هفته هـا بـه طـول می انجامیـد. بتدر وکالی خصوصـی اسـتفاده می کردنـد، صـدو
بـه همیـن  کننـده خدمـات حقوقـی بسـیار همه گیـر شـد،  ارایـه  کـز سـازمان های غیـر دولتـی  شـهرت مرا
ردها باعـث  دلیـل، تقاضـا بـرای ارایـه خدمـات حقوقـی، از عرضـه خدمـات بیشـتر شـده بـود. ایـن دسـتاو
یـاد نیـز تمایـل پیـدا کننـد تـا از ایـن خدمـات بهـره ببرنـد. فعالیت هـا  شـد تـا زنـان طبقـه درآمـدی متوسـط و ز

1 . Legal Aid for Women
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بـه  مـورد خشـونت های خانوادگـی  در  را  گاهـی جامعـه  آ کمک هـای حقوقـی  کلنیک هـای  اقدامـات  و 
عنـوان تعـدی بـه حقوقـی انسـانی افزایـش داد. ایـن اقدامـات روابـط و تعامـل سـازمان های غیـر دولتـی را 
کـرد. در نهایـت  کـرد و اعتبـار قضایـی و حقوقـی سـازمان های غیـر دولتـی را بیشـتر  یـت  بـا رسـانه ها تقو
ایـن تحـوالت باعـث تسـریع تغییـرات شـد. بـرای مثـال، شـهرداری Santa elena پیشـنهاداتی را بـرای 

برنامه هـای راهبـردی توسـعه در زمینـه توجـه بـه مسـائل جنسـیتی ارایـه داده اسـت.

دسترسی به اطالعات 
کمک هـای حقوقـی، از طریـق آمـوزش در زمینـه حقـوق زنان،نگرانی هـای زنـان را مرتفـع  کلینیـک 
یـی، بروشـور، جـداول اطالعاتـی در خصـوص رخدادهـای  سـاخت. آنـان از طریـق برنامه هـای رادیو
گروه های زنان و سـایر فعالیت های عمومی در زمینه مسـائل عمومی  اجتماعی، برگزاری جلسـات با 
گروه هـای سـیار در  بـه طـور عـام، و مسـائل زنـان فقیـر بـه طـور اخـص در ایـن زمینـه فعالیـت می کننـد. 
کـه دفاتـر حقوقـی یـا وکال  ردسـت و در جاهایـی  زهـای شـنبه و یکشـنبه خدماتـی را بـرای مناطـق دو رو

در دسـترس نیسـتند، ارایـه می دهنـد.

ظرفیت سازمانی محلی
سـازمان های  ظرفیـت  آمـوزش  و  ری  فنـاو انسـانی،  نیـروی  توانمندسـازی  طریـق  از  برنامـه  ایـن 
بـرای  دولتـی،  غیـر  سـازمان های  ایـن  داد.  توسـعه  حقوقـی  خدمـات  ارایـه  بـرای  را  محلـی  غیردولتـی 
اجـرای کمک هـای حقوقـی کلینیکـی شـرکای اصلـی قلمـداد می شـوند. از هـر یـک از ایـن کلینیک هـا 
و  صلـح  ؛    موضوع هـای  بـا  آموزشـی  کارگاه هـای  در  رسـانی  خدمـات  تیم هـای  حقوقـی  کمک هـای 
سـازش، دعـاوی حقوقـی، حمایـت از کـودکان، دفـاع از حقـوق زنـان و کـودکان، هماهنگـی بـرای بسـیج 

کردنـد. منابـع، عدالـت جنسـیتی، پیشـگیری از سـوء اسـتفاده و آمـوزش و یادگیـری شـرکت 
توسـعه ظرفیت هـای سـازمانی، بـرای ارایـه و بهبـود خدمـات در مناطـق جغرافیایـی مختلـف بـرای 
کـرد. بـرای مثـال، افزایـش تقاضـا  زنـان فقیـر ظرفیـت و توانمنـدی سـازمان های غیـر دولتـی را بیشـتر 
کمک هـای حقوقـی بیشـتر شـود. بـه همیـن  کلینک هـای  کار  بـرای خدمـات باعـث شـد تـا سـاعت 
ایـن،  بـر  کننـد. عـالوه  ارایـه  از موکلیـن خدمـات  بـه شـمار بیشـتری  کـز می توانسـتند  ایـن مرا دلیـل،  
کننـده در مـورد دعـاوی مختلـف بانـک اطالعاتـی توسـعه داده انـد  سـازمان های غیردولتـی شـرکت 
یژگـی جوامـع ذی نفعـان اطالعـات ارزشـمندی ارایـه می دهـد.  کـه در حـال حاضـر در مـورد نیازهـا و و
نیازهـای  و مقـررات حقوقـی و همچنیـن  قوانیـن  بـه  زنـان  بـه دسترسـی  کمـک  بـرای  ایـن اطالعـات 

بهداشـتی آنـان بسـیار سـودمند خواهـد بـود.
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درس های آموخته 
ژه نشـان داد کـه کلینیـک هـای کمـک حقوقـی1 مکمـل سیسـتم دادگاه هـای رسـمی  اجـرای ایـن پـرو
کلینیک هـای  کمـک می کنـد.  هسـتند و بـه جوامـع محـروم بـرای دسترسـی عادالنـه بـه حقـوق آنـان 
یکردهـای  بـرد رو کار کمک هـای حقوقـی، روان شـناختی و پزشـکی، اهمیـت  کمـک حقوقـی بـا ارایـه 
جامـع بـرای کمـک بـه زنـان فقیـر جهـت حـل و فصـل مشـکالت آنـان را نشـان داد. البتـه بایـد متذکـر شـد 
کـه پایـداری ارایـه خدمـات حقوقـی بـه اجتماعـات فقیـر همچنـان بـه عنـوان چالـش باقـی مانـده اسـت. 
کلینیک هـای  کار تأمیـن مالـی بلنـد مدتـی بـرای  ر، سـاز و  کـوادو کشـور ا متاسـفانه در ایـن مثـال در 
یـژه بـرای زنـان، علیرغـم موفقیـت غیـر قابـل انـکار آن، پیـش بینـی نشـده اسـت.  کمـک حقوقـی، بو
بـا توجـه بـه اینکـه زنـان فقیـر بـه منابـع مالـی الزم بـرای تأمیـن هزینه هـای حمـل و نقـل یـا تعرفه هـای 
مالـی جایگزینـی پیش بینـی  تأمیـن  کارهـای  و  منظـور سـاز  ایـن  بـرای  بایـد  لـذا  ندارنـد،  را  دادگاه هـا 
شـود تـا خدمـات حقوقـی رایـگان در اختیـار آنـان قـرار گیـرد. وقتـی کـه اجـرای برنامـه اصالحـات پایـان 
ژه در صـدد بـر آمدنـد تـا شـرکای خصوصـی را بـرای کمک هـای  یافـت )ژوئـن سـال 2002(، کارکنـان پـرو
کارکنـان در حـال بررسـی امکان پذیـری تأمیـن  کننـد. در حـال حاضـر ایـن  کلینیک هـا پیـدا  مالـی بـه 

خدمـات بـه شـیوه های دیگـری هسـتند.

پروژه حقوق مالکیت شهری پرو2
اراضـی) تصرفـی( دولتـی زندگـی  بـه صـورت زاغـه نشـینی و در  پـرو  کشـور  بیشـتر فقـرای شـهری 
برخـوردار  دارایـی  مالـک  یـا  شـهروند  عنـوان  بـه  قانونـی  حـق  هیچگونـه  از  دلیـل  همیـن  بـه  می کننـد. 
نیسـتند. دولـت پـرو بـا علـم بـه ایـن مشـکالت، بـرای حمایـت از حـق مالکیـت آنـان، اصالحات قانونی 
ییـس جمهـور وقـت  را در اواخـر دهـه 1980 و اوایـل دهـه 1990 آغـاز کـرد. در سـال 1996، فوجـی مـوری، ر
ک شـهری را تـا سـال 2001  پـرو، تعهـد دولـت بـرای بـه رسـمیت شـناختن 1/5 میلیـون دارایی هـا و امـال
اعـالم کـرد. در ایـن کشـور بـه رسـمیت شـناختن حـق مالکیـت مسـتلزم انتشـار و ثبـت عنـوان زمیـن بـه 
عنـوان زاغـه از طریـق توسـعه نهـادی و قانونـی و نظـام دیوانسـاالری اسـت. بـدون برخـورداری از حـق 
مالیکت زمین، فقرای شـهری قادر به پیگیری منافع اقتصادی و اجتماعی مالکیت زمین نیسـتند. 
بـرای مثـال، آنـان نمی تواننـد از مسـکن یـا زمیـن خـود بـه عنـوان وثیقـه بـرای اخـذ وام یـا انتقـال مالکیـت 
کننـدگان وام یـا اعتبـار نیـز انگیـزه ای بـرای  آن بـه فرزنـدان خـود اسـتفاده نماینـد. عـالوه بـر ایـن، ارایـه 

ارایـه خدمـات بـه ایـن اجتماعـات ندارنـد.

1 . Legal Aid Clinics
2 . Pero Urban Property Rights Project
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در اوایـل سـال 1998 بـا تشـکیل آژانـس ملـی مسـتقل بـرای بـه رسـمیت شـناختن دارایی هـای 
موجـود در سـکونتگاههای شـهری فقیرنشـین، 200000 از ایـن دارایی هـا بـه ثبـت رسـید. در نتیجـه 
یه هـای ثبـت دارایی هـا، هزینـه ثبـت دارایی هـا از حـدود 2000 دالر  ساده سـازی و شفاف سـازی رو
کمتـر  بـه 50 دالر، و مـدت زمـان الزم بـرای ثبـت مالکیـت زمیـن نیـز از 15 سـال بـه شـش هفتـه و 
ژه حقـوق مالکیـت شـهری بـه  کاهـش یافـت. در اگوسـت سـال 1998، بانـک جهانـی، بـرای پـرو
منظور حمایت از ایجاد سیسـتم کم هزینه و سـاده ای برای به رسـمیت شـناختن حقوق مالکیت 
را  دالر  میلیـون   38 مبلـغ  بـه  وامـی  پـرو  کشـور  در  شـهری  سـکونتگاه های  فقیرتریـن  در  دارایی هـا 
ژه یـاد شـده نیـز متعهـد شـده  یـب کـرد. در چارچـوب برنامـه ملـی حقـوق مالکیـت شـهری، پـرو تصو
اسـت تـا نسـبت بـه ثبـت دارایی هـای شـهری یـک میلیـون نفـر در هشـت ناحیـه شـهری تـا سـال 

2001 اقـدام نمایـد.

اثرات
ژه حقـوق مالکیـت شـهری پـرو، هزینـه و زمـان الزم بـرای ثبـت  در نتیجـه ایـن اصالحـات حقوقی،پـرو
کاهش داده اسـت. به این ترتیب فقرا به سـادگی و با هزینه های  مالکیت ها را به میزان قابل توجه ای 
قابـل قبـول می تواننـد دارایی هـای خـود را بـه ثبـت برسـانند و بـه عنـوان یـک شـهروند قانونـی بـه رسـمیت 
ژه به حدود  شـناخته شـوند. اصالحات نهادی بسـیار اثر بخش بوده اسـت. تا اگوسـت سـال 2000، پرو
کـرد تـا حـق مالکیـت خـود را بـرای اراضـی بـا قیمتـی  کمـک  یـی  هفـت میلیـون نفـر از شـهروندان پرو
بـه بازارهـای  ک قانونـی جدیـد  بـا معرفـی دارایی هـا و امـال بـه ثبـت برسـانند.  بیـش از 4 میلیـارد دالر 
ژه، بیـش از 1/7 میلیـارد دالر افزایـش یافـت. ک و دارایـی، از زمـان آغـاز اجـرای پـرو سـرمایه، ارزش امـال

کـره و گفتگوهـای مـداوم بـا ذی نفعـان در  یابـی اجتماعـی ایـن اصالحـات قضایـی، مسـتلزم مذا ارز
کـه بـرای بررسـی وضعیـت مالکیت هـا در مناطـق همجـوار بـه صـورت فراینـدی  همـه سـطوح اسـت 
تکـراری انجـام می شـود. بـا معرفـی حقـوق مالکیـت رسـمی، جوامـع بـه روش هـای مختلـف تحـت 
یـی از حقـوق مالکیـت برابـر براسـاس قانـون برخـوردار  تأثیـر قـرار می گیرنـد. بـرای نخسـتین بـار زنـان پرو
شـدند. بـا ایـن وجـود، اثـرات ایـن اصالحـات بـر سـازمان های محلـی بسـیار پیچیـده بـوده اسـت. در 
در سـایر مناطـق  فـردی ضعیـف شـدند، در حالیکـه  مالکیت هـای  نتیجـه  در  آنـان  نواحـی،  برخـی 
ژه یـاد  کنین سـازماندهی شـدند. پـرو اجتماعـات بـه نحـو بهتـری بـرای ارایـه خدمـات اجتماعـی بـه سـا
یـرا موفقیت هـای خـود را  یـادی بـه همـراه داشـته اسـت، ز ردهای سیاسـی ز شـده در کشـور پـرو دسـتاو

گسـترش داده اسـت. بـرای ارایـه دارایی هـای منقـول بـه فقـرا 
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دسترسی به اطالعات
ری  یه حمایـت کـرد. بـرای مثـال، بـه منظـور گـردآو ژه از جریان هـای اطالعاتـی مسـتمر و چنـد سـو پـرو
کـرات و گفتگوهـای منظـم بـا ذی نفعـان و مالقات هـا  ژه مذا بازخوردهـای اطالعاتـی از مـردم دربـاره پـرو
کننـده طراحـی شـد. عـالوه بـر ایـن، در ایـن فراینـد دو  گردهمایی هـای هفتگـی بـا جوامـع شـرکت  و 
ک غیـر رسـمی )COFOPRI( و ثبـت  کمیسـیون مستندسـازی دارایی هـا و امـال نهـاد دولتـی شـامل 
تـا شـهروندان  اینکـه منتظـر بماننـد  بـه جـای  ایـن نهادهـا  نیـز فعـال شـدند.   )RPU( اراضـی شـهری
نفعـان می رونـد )10(. رهبـران اجتماعـات  بـه دیـدار شـهروندان و ذی  برونـد، خـود  آنـان  بـه مالقـات 
توسـط  خانـه  بـه  خانـه  اطالعـات  ری  جمـع آو و  جلسـات  سـازماندهی  بـا  را  مستندسـازی  برنامـه 
گسـترده ای، بـه  COFOPRI انجـام می دهنـد. قابلیت هـا و مزیت هـای ثبـت دارایی هـا بـه صـورت 

گرفتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل مـردم بـرای ارایـه  عنـوان فراینـد مستندسـازی زمیـن مـورد اسـتقبال قـرار 
یق می شـوند. ایـن  اطالعـات مالکیت هـای خـود بـه نهادهـای دولتـی بـرای ثبـت حـق مالکیـت تشـو
کنین ایـن مناطـق بـرای دسـتیابی بـه گواهی هـای ثبـت مالکیت هـا، خـود  موفقیـت باعـث شـد تـا سـا
هـر  مالیکت هـای  بـودن  واقعـی  و  درخواسـت ها  تأییـد  بـرای  حاضـر  حـال  در  کننـد.  سـازماندهی  را 

کارهـای ثبـت بـه صـورت منـزل بـه منـزل انجـام می شـود. ملـک، 

مسئولیت پذیری
بـر  را  دارایی هـا  مستندسـازی  اثـرات  توانسـت  اقتصـادی،  و  اجتماعـی  پایـش  طریـق  از  ژه  پـرو
کننـده ملـی مستندسـازی نیـز  ژه )کـه هماهنـگ  کل پـرو اجتماعـات محلـی را پیگیـری نمایـد. مدیـر 
 COFOPRI ژه با نمایندگان متناظر ژه اسـت. کمیته مدیریت پرو ردهای پرو اسـت(، مسـئول دسـتاو
ژه نظـارت می کنـد و در صـورت لـزوم تصمیمـات راهبـردی  و RPU، بـر اجـرا و دسترسـی بـه اهـداف پـرو
الزم را اتخـاذ می کنـد. تعارضـات در بیـن اعضـای جامعـه در مجمعـی حـل و فصـل می شـود. در حـال 
حاضر مسـائل هدایت و راهبری، مالکیت زمین و شـرایط اشـغال زمین مهمترین مسـائلی هسـتند که 
مـورد بحـث قـرار می گیرنـد و تشـکیل سیسـتم و حکمیـت دارایی هـا1، انگیزه هـای رجـوع بـه دادگاه هـا را 
بـرای حـل و فصـل اختالفـات کمتـر کـرده اسـت. همچنیـن سیسـتم حـل و اختـالف بـرای اختالفـات 

سـکونتگاهها بیـن زاغه نشـینان و مالکیـن خصوصـی توسـعه داده شـده اسـت.
 3)ILD( ژه توسـط هرنانـدو دسـتو2 در مؤسسـه پژوهشـی آزاد دمکراسـی یـک دهـه پیـش مفهـوم پـرو

1 . Property Arbitration System
2 . Hernando De Soto
3 . Instituto  Libertad Democracia
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در پـرو مطـرح شـد. بانـک جهانـی و ILD بـا همـکاری یکدیگـر ایـن مفهـوم را در سـطح ملـی بسـط دادنـد 
یق کردند.  ژه را عهده دار می شدند،تشـو و توسـعه نهادها و سـازمانهای محلی را مسـئولیت اجرای پرو
یـت اداری و نهـادی RPU و  بـرای ایـن منظـور 13.07 میلیـون دالر بـرای توانمندسـازی نهـادی و تقو

COFOPRI پیـش بینـی شـد، بنـا برایـن ایـن نهاد هـا می تواننـد بـه صـورت پایـدار فعالیـت نماینـد.

ظرفیت سازمانی محلی
فرایند مشـارکت مسـتمر مسـتلزم مشـارکت طیف گسـترده ای از ذی نفعان از بخش های مختلف 
مسـئول  کـه  جدیـد،  شـهری  غیررسـمی  اجتماعـات  در  همسـایگی  و  محلـی  سـازمان های  اسـت. 
گرفتنـد. در برخـی مـوارد، فراینـد رسـمی  یـع زمیـن  بوده انـد، تحـت تاثیـر اصالحـات قـرار  کسـب و توز
کارکردهـای برخـی از  ثبـت دارایی هـا باعـث ضعیـف شـدن ایـن سـازمان ها شـد، امـا در سـایر مـوارد 
ایـن سـازمان ها محلـی متحـول شـد و در حـال حاضـر خدمـات اجتماعـی بـه جوامـع ارایـه می کننـد. 
سـکونتگاه های شـهری نیز شـاهد رشـد و توسـعه کارکرد سـازمان های سـازمان های داوطلبانه ) مانند 
معمـوال  کـه  رزشـی( شـد  و باشـگاه های  والدیـن،  انجمـن  مـادران،  باشـگاه  آشـپزخانه های عمومـی، 
توسـط زنـان راهبـری می شـوند و خدمـات اجتماعـی و حمایتـی بـه فقـرا ارایـه می کننـد. ایـن سـازوکارها 

کـرده اسـت. یـت  نقـش زنـان در ایـن جوامـع را تقو

درس های آموخته 
یـه و تحلیـل دقیـق  ک شـهری، تجز ژه ثبـت دارایی هـا و امـال کلیـدی موفقیـت پـرو یکـی از عوامـل 
فراینـد  اسـت.  بـوده  فقـرا  نگرانی هـای  و  دغدغه هـا  شـنیدن  و  بررسـی  طریـق  از  شـهروندان  نیازهـای 
مـداوم طراحـی، آزمـون و سـازگار کـردن راهبردهـای مالکیـت زمیـن، باعـث همسـو شـدن فعالیت هـای 
کـم درآمـد  ژه بـه خانواده هـای فقیـر و  ثبـت مالکیت هـا در مناطـق فقیـر نشـین شـهری شـد. ایـن پـرو
رد تـا مالکیـن  ژه، حـق و حقوقـی را بوجـود آو کـرد تـا در جامعـه شـهری ادغـام شـوند. اجـرای پـرو کمـک 

گسـترش دهنـد. خـرد بتواننـد مشـارکت خـود را بـا دولـت و بخـش خصوصـی 
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1 . Urban Lands Registry 
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ابزارها و تمرین ها )شماره 15(
بازنگری های نهادی و حکمرانی

یـت و توانمندسـازی نهادهـای عمومـی در همـه بخش هـا حمایـت می کنـد.  بانـک جهانـی از تقو
بیشـتر فعالیت هـای بانـک معطـوف بـه نهادهـای عمومـی اسـت و بیشـتر از سیاسـت گذاری، ارایـه 
 1)IGRS( بازنگری هـای نهـادی و حکمرانـی .)یی حمایـت می کنـد )1 خدمـات، نظـارت و پاسـخگو
گزارش هـای تحلیلـی هسـتند کـه کارکردهـای نهادهـای عمومـی را در کانـون توجـه قـرار می دهنـد. آنهـا 
یژگـی دارنـد: ایـن بازنگری هـای نهـادی و حکمرانـی ابتـدا، کاسـتی های مدیریـت سیاسـی، ارایـه  سـه و
یی را بـه عنـوان نقطـه آغـاز تحلیل هـای خـود مدنظـر قـرار می دهنـد. دوم، در ایـن  خدمـات و پاسـخگو
بازنگری هـا، از جعبـه ابزارهـای اسـتاندارد شـده، بررسـی های پیمایشـی، و تـا حـد امـکان معیارهـای 
کمـی اسـتفاده می شـود )2(. سـوم، در ایـن بازنگری هـا، امکان پذیـری اجـرای توصیه هـای  عملکـرد 
یـه و  یابـی از واقعیت هـای سیاسـی و محدودیت هـای اصالحـات مـورد تجز اصالحـی بـه همـراه ارز

تحلیـل قـرار می گیـرد.
و  کشـوری  کمک هـای  راهبـرد  بـه  دادن  گاهـی  آ حکمرانـی  و  نهـادی  بازنگری هـای  هـدف 
کـه نقـش مهمـی در مسـائل  یت هـای عملیاتـی از طریـق شناسـایی نقـاظ ضعـف نهـادی اسـت  اولو
کاری می توانـد بـه بهبـود طراحـی  مربـوط به اندازه گیـری عملکـرد ایفـاء می کنـد. عـالوه بـر ایـن، چنیـن 
سیاسـی  و  نهـادی  امکان پذیـری  براسـاس  اصالحـات  یت بنـدی  اولو بـرای  مبنایـی  ارایـه  و  ژه هـا  پرو
کشـوری  کمـک  راهبردهـای  دسـت  بـاال  در  بایـد  حکمرانـی  و  نهـادی  بازنگری هـای  منتهـی  شـود. 
گزارش هـای نهـادی و حکمرانـی بـرای کشـورها تهیـه  )CAS( یـا عملیـات اعطـای وام بـه اجـرا در آیـد. 

ارایـه می دهـد. بانـک و همتایـان  بیـن  گفتگـو  بـرای بحـث و  می شـوند و مبنایـی 

تطبیق  سیاست ها
کـه بازنگری هـای نهـادی و حکمرانـی تـا یـک دهـه پیـش از سـوی بانـک جهانـی  بایـد متذکـر شـد 
مطرح نشـده بود. بررسـی مسـائل سیاسـی و انگیزه های آنان نشـان داده اسـت که تنها با ابزارهای فنی 
یشـه های عمیـق سیاسـی دارنـد، حـل کـرد. اسـتفاده از داده هـا و اطالعـات  نمی تـوان مشـکالتی را کـه ر
تجربـی بـرای مقایسـه سـازوکارهای نهـادی و پایـش رفتـار مقامـات رسـمی از نشـانه های اهمیـت ایـن 
می توانـد  حکمرانـی   و  نهـادی  بازنگری هـای  کشورهاسـت.  از  شـماری  و  جهانـی  بانـک  در  مسـائل 
نهادهـای  سـاختار  چگونـه  کـه  دهـد  نشـان  و  نمایـد  ارایـه  مرتبـط  سیاسـی  یایی هـای  پو از  تحلیلـی 

1 . Institutional and Governance Reviews
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گیری هـای بخـش عمومـی را هدایـت می کنـد  یگـران، عملکـرد و جهـت  سیاسـی و رفتـار سیاسـی باز
کاهـش می دهـد. و چشـم انداز دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه را افزایـش یـا 

یـه و تحلیـل مناسـب از تحـوالت سیاسـی بسـیار حائـز  بـرای بازنگری هـای نهـادی و حکمرانـی تجز
چگونگـی  کـه  داد  نشـان  بولیـوی،  در  حکمرانـی  و  نهـادی  بازنگـری  مثـال،  بـرای  هسـتند.  اهمیـت 
کشـور و عملکـرد  آفرینـان سیاسـی، فعالیت هـای اداری  سـاختار نهادهـای سیاسـی و رفتـار نقـش 
کـه دخالـت عوامـل  ارایـه خدمـات بخـش عمومـی را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. ایـن بررسـی نشـان داد 
ردهای آنـان منافـع و هزینه هایـی را بـه همـراه دارد. سیاسـی و انگیزه هـای فعالیت هـای اداری و دسـتاو

یـادی را مطـرح می کنـد و حساسـیت هایی را نیـز هـم از سـوی  یـه و تحلیل هـا چالش هـای ز ایـن تجز
مشـتریان و هـم از سـوی  بخش هایـی از بانـک مطـرح می کنـد. اصـالح طلبـان متعهـد بـه حکمرانـی 
گفتگوهـای سیاسـی مرتبـط بـا آنهـا اسـتقبال  گزارش هـای تحلیلـی مناسـب و مباحـث و  خـوب، از 
بـه  ایـن مباحـث سیاسـی حسـاس وجـود دارد.  می کننـد. همزمـان، حساسـیت هایی در خصـوص 

همیـن علـت میـزان صراحـت بازنگـری نهـادی حکمرانـی بسـیار متغیـر خواهـد بـود.

کید بر گزینه ها و بده ـ بستان ها2 بهترین راهکار بومی شده1 تأ
توسـعه  بـرای  مدل هـا  بهتریـن  بـرد  کار فـراروی  چالش هـای  بـه  حکمرانـی  و  نهـادی  بازنگـری 
یکـرد بهتریـن راهـکار3، بـر مسـائل تمهیـدات نهـادی رسـمی  اصالحـات نهـادی پاسـخ می دهـد. در رو
کیـد می شـود و توصیه هـا و محرک هایـی بـرای حـل و فصـل ایـن مشـکالت ارایـه می شـود. دولت هـا  تأ
ل می کننـد، خدمـات مدنـی آنـان بیشـتر نخبه گرایانـه4 اسـت، در حالیکـه فرایندهـای بودجـه  اسـتدال
کـه ایـن  یـزی آنـان بیشـتر مبتنـی بـر عملکـرد اسـت، امـا آنـان هیـچ رهنمـود عملـی ارایـه نمی دهنـد  ر
تغییـرات بـا توجـه بـه واقعیت هـای سیاسـی، چگونـه می تواننـد ارایـه شـوند )3(. در مقابـل، بهتریـن 

کاری می تـوان در اینجـا انجـام داد؟ کـه چـه  راهـکار بومـی شـده ایـن پرسـش را مطـرح می کنـد 
صـورت  بـه  کمک هـا  اعطـای  کـه  می دهـد  نشـان  کمک هـا  اثربخشـی  مـورد  در  اخیـر  پژوهش هـای 
کـه کشـورها از قبـل، پیشـرفت قابـل قبولـی  پولـی زمانـی می تواننـد اثـرات گسـترده و کالن داشـته باشـند 
کمـک  کـرده باشـند. در چنیـن شـرایطی، حمایـت نهادهـای  در اصـالح سیاسـت ها و نهادهـا تجربـه 
ژه هـا معطـوف نشـود، بلکـه ایـن حمایت هـا بایـد معطـوف  کننـده بایـد چنـدان بـه تأمیـن منابـع مالـی پرو
یـر بنـای اصالحـات نهـادی و سیاسـی را  بـه فعالیت هـای اقتصـادی و بخشـی باشـد تـا در بلنـد مـدت ز
1 . Best - fit
2 . Trade - offs
3 . Best – practice Approach
4 . Meritocratic
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فراهـم کنـد)4(. اصالح گـران موفـق در میـان کشـورهای عضـو انجمـن توسـعه بیـن المللـی )IDA( معموال

کـرات بـا بانـک جهانـی و سـایر ذی نفعـان را بـدون رعایـت تشـریفات تعدیـل  ره فشـرده ای از مذا یـک دو
وام هـا )و بـدون کمـک مالـی کشـورهای کمـک کننـده( برگـزار می کننـد )5(. مفاهیـم ایـن یافته هـا بـرای 
کـه  فعالیت هـای عملیاتـی بانـک جهانـی بسـیار مشـخص و مهـم هسـتند. بـرای مثـال، در کشـورهایی 
نهادهـا در آنهـا ضعیـف باشـند و عملکـرد سیاسـی مطلـوب نباشـد، بانـک جهانـی بـه جـای پـول، بـه 
کیـد می کنـد. در پیگیـری بهتریـن راهـکار بومـی شـده، بازنگـری نهـادی و حکمرانـی، بـه جـای  ایده هـا تأ
یکـرد پیـروی کننـد، بـه آنـان ایده هایـی در مـورد بـده ـ بسـتان ها و  کـدام رو کنـد از  اینکـه دولت هـا را ملـزم 
یکردهـا ارایـه می دهـد. بـرای مثـال، در سـند بازنگـری نهـادی و حکمرانـی کشـور بولیـوی،  موازنـه بیـن رو
گزینـه شـامل: 1( برنامـه اقـدام عمومـی از طریـق سلسـله مراتـب بوروکراتیـک متمرکـز1 2( ایجـاد یـک  سـه 
کارهـا  نهـاد مسـتقل و 3( دولت هـای محلـی مشـارکتی و غیـر متمرکـز پیش بینـی شـد. اجـرای دسـتور 
بـا ایـن روش مبنـای مناسـبی بـرای تببیـن توالـی و تقـدم و تأخـر اقدامـات، از جملـه توجـه بـه گزینه هـای 
مختلـف ـ ارایـه می دهـد و سـرانجام بـرای رسـیدن بـه پایـداری بهتریـن چشـم انداز را پیشـنهاد می کنـد.

پیشگامان 
ژه  در کشورهای ارمنستان، آرژانتین، بنگالدش، سازمان کشورهای شرق حوزه کارائیب و پرو پرو
یزی هایـی بـرای  بازنگـری نهـادی و حکمرانـی انجـام شـده اسـت. همچنیـن )سـال مالـی 2002(برنامه ر
گرفتـه اسـت. شـیوه های ایـن بازنگـری بسـته بـه ماهیـت  کار قـرار  پـا نیـز در دسـتور  جنـوب شـرق ارو
کـرات و گفتگوهـا، و همچنیـن منابـع در  مسـائل و مشـکالتی کـه بایـد حـل و فصـل شـوند، مراحـل مذا
دسـترس تیـم بازنگـری متفـاوت اسـت. در برخـی از کشـورها ایـن مشـکالت تـا حـدودی حـل و فصـل 
یـر سـند  شـد، امـا برخـی مسـائل و مشـکالت همچنـان بـه قـوت خـود باقـی هسـتند. در قسـمت های ز

بازنگـری نهـادی و حکمرانـی بولیـوی و بنـگالدش بـه صـورت تفصیلـی تشـریح می شـوند.

سند بازنگری نهادی و حکمرانی بولیوی
کشـور بولیـوی در اگوسـت سـال 2000 منتشـر شـد. هـدف ایـن  سـند بازنگـری نهـادی و حکمرانـی 
سـند درک و شـناخت از بخش دولتی کشـور و شناسـایی کانال ها و مسـیرهای احتمالی برای دومین 
ردهای اصالحـات  نهـادی و حکمرانـی دسـتاو بازنگـری  برنامـه اصالحـات اسـت )6(. سـند  نسـل 
ژه اصالحات نهادی دولت و همچنین مهمترین موانعی  گذشـته از جمله پرو دولتی را طی 15 سـال 

کـرد )7(. کـه دسـتگاه بوروکراسـی دولـت بولیـوی بـا آن مواجـه اسـت، را شناسـایی 

1 . Centralized Bureaucratic Hierarchy
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یافته های گزارش بولیوی: غیررسمیت1 ) زیست غیر رسمی( به منزله اولین مانع توسعه نهادی
کـه در چندیـن حـوزه مدیریـت دولتـی از جملـه   بررسـی ها نشـان داد غیررسـمیت مشـکلی اسـت 
گـزارش، عوامـل اصلـی  ایـن  بـر اسـاس  و هزینه هـای عمومـی مشـاهده می شـود.  کارکنـان  مدیریـت 
کـه غیررسـمیت بیشـتر از تحـوالت سیاسـی  غیررسـمیت ها شناسـایی شـد. ایـن بررسـی نشـان داد 
یـر دسـت یافـت: گـزارش بازنگـری نهـادی و حکمرانـی در بولیـوی بـه نتایـج ز کشـور ناشـی می شـود. 

منافـع سیاسـت مداران بـرای حصـول بـه حمایت هـای انتخابـی بواسـطه اعمـال کنترل هـای 	 
یـع اشـتغال و سـایر رانت هـا و اعتمـاد بـه اشـخاص حاصـل می شـود. دیوانسـاالرانه از طریـق توز

بـرای طبقـه متوسـط فرصت هـای شـغلی 	  توانسـت  نمـی  و  بـود  بخـش خصوصـی ضعیـف 
رد و بـه همیـن دلیـل فقـط بخشـی از جامعـه بـه دنبـال اشـتغال در بخشـی دولتـی  بوجـود آو

بودنـد.
سیسـتم حزبـی متشـکل و منسـجم وجـود داشـت کـه گروه هـای سیاسـی را مجبـور می کـرد تـا 	 

بـا گروه هـای خاصـی ائتـالف  کننـد.
کـه مبنایـی  کردنـد  یـب  کلیـدی را تصو هـر چنـد دولت هـای ائتالفـی بولیـوی برخـی از اصالحـات 
عمومـی  خدمـات  شـدن  بدتـر  بهـای  بـه  موفقیت هایـی  چنیـن  امـا  بودنـد،  دمکراتیـک  ثبـات  بـرای 
ضعـف  و  دولـت  پولیسـتی  پو دیوانسـاالری  سیاسـت های  اتخـاذ  شـد.  حاصـل  محلـی  سـطح  در 

بوده انـد.  وضعیتـی  چنیـن  اصلـی  عوامـل  از  نهـادی  ظرفیت هـای 
افـزون بـر ایـن موانـع موثـر بـر کارکـرد مناسـب حکومـت، بازنگـری نهـادی و حکمرانـی از کاسـتی هایی 
یه هـا، و ضعـف حمایـت از نهادهـا نیـز حکایـت داشـت، بـه همیـن دلیـل  در قوانیـن و مقـررات و رو
کارآیـی  یـژه هزینه هـای تخصیـص راهبـردی و  کانـون توجـه  را بـر حوزه هـای مالـی، بو زارت دارایـی  و

معطـوف کـرده اسـت.
بازنگـری نهـادی و حکمرانـی در خصـوص مدیریـت مالـی عمومـی، مهمتریـن نشـانه غیررسـمیت 
یـرا بیـن بودجـه مصـوب و بودجـه اجـرا شـده  کـرد. ز را در قابـل پیش بینـی نبـودن بودجـه سـاالنه معرفـی 
کـه از مهمتریـن دالیـل آن می تـوان بـه عـدم کنترل هـای متمرکـز  انحـراف معنـی داری مشـاهده می شـد 
یـه و تحلیـل  بـر تخصیـص و مصـرف منابـع و رفتارهـای فرصت طلبانـه برخـی از نهادهـا اشـاره کـرد. تجز
کـه 15 الـی 20 درصـد از بودجـه مصـوب  داده هـای بودجـه از سـال 92 ـ 1990 و 96 ـ 1994 نشـان داد 

یـع می شـده اسـت. نهادهـا دوبـاره در بیـن نهادهـا بـاز توز
کارکنـان عمومـی )دولتـی(، چندیـن حـوزه  بازنگـری نهـادی و حکمرانـی  در خصـوص مدیریـت 
ین بـرای  ر نارسـمیت را شناسـایی کـرد. از مهمتریـن مثال هـا در ایـن زمنیـه می تـوان بـه بکارگیـری مشـاو

1 . Informality
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کارکنـان دولـت پاییـن بـود، در  کـرد. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه حقـوق  فعالیت هـای مـوازی اشـاره 
نتیجـه نهادهـای دولتـی در جـذب نیروهـای انسـانی کارآمـد بـا مشـکل مواجـه بودنـد. بـه همیـن دلیـل 
ین را براسـاس دسـتمزدهای رسـمی دولـت بـرای انجـام  ر یـی بـا ایـن مشـکل مشـاو یارو نهادهـا بـرای رو
کار می گماردنـد. از دیگـر انـواع غیررسـمیت ها می تـوان بـه فشـارهای سیاسـی  فعالیت هـای خـود بـه 
بـا  بـردن اطالعـات مرتبـط  بیـن  از  یـا حقـوق،  از دسـت دادن شـغل  آنـان  تـرس  کارکنـان دولـت و  بـه 
نهادهـای دولتـی در هنـگام تغییـر دولت هـا، و اسـتفاده از اقـالم بودجـه غیر دسـتمزدی بـرای پرداخـت 

حقـوق اشـاره کـرد.
کـه  مالـی1  و مدیریـت  کنتـرل  قانـون  اجـرای  کـه  داد  نشـان  و حکمرانـی  نهـادی  بازنگـری  گـزارش 
یکنواخـت  و  کامـل  می دهـد،  ارایـه  دولـت  امـور  کـردن  ضابطه منـد  بـرای  را  حقوقـی  چارچوب هـای 
یـت  یـب شـد، فعالیت هـای مدیریـت معطـوف بـه نتیجـه2 و تقو نیسـت. قانونـی کـه در ایـن زمینـه تصو
چنیـن  کـه  داد  نشـان  حکمرانـی  و  نهـادی  بازنگـری  حالیکـه  در  می کـرد،  الزامـی  را  متمرکـز  نظـارت 
اصالحاتـی چنـدان اجرایـی نشـده بودنـد. علـت عـدم اجـرای قوانیـن و مقـررات در وهلـه اول ناشـی از 
زارت دارایـی3 و همچنیـن مقاومـت مقام هـای دولتـی بـوده اسـت.  عـدم اجـرای بخشـی از تعهـدات و
یـب قانـون، مقامـات  از نـه سـال از تصو کـه پـس  همچنیـن بازنگـری نهـادی و حکمرانـی نشـان داد 
دولتـی هنجارهـا و ارزش هـا را درونـی نکـرده بودنـد و بیشـتر آنـان بـه منظـور توجـه بـه نتایـج یـا بهبـود 

یق مقامـات نداشـتند. کارآیـی نهادهـا، اعتقـادی بـه تشـو
کارهـا  گـزارش IGR نیـز، عوامـل نهـادی خـرد غیررسـمیت ناشـی از ضعـف سـاز و  همچنیـن در 
بـرای کنتـرل مدیریـت و ضعـف ضمانـت اجرایـی اعـالم شـد. عـدم انعطـاف و بی تفاوتـی نهادهایـی 
زارت دارایـی نظـارت متمرکـز را ضعیـف می کنـد. عـالوه بـر  ماننـد نظـارت عمومـی جمهـوری4  و و
و  قوانیـن  و رعایـت  تعامـالت  نهادهـا،  بـه اطالعـات در خصـوص عملکـرد  ایـن، عـدم دسترسـی 
مقـررات از سـوی آنـان نیـز، نظـارت متمرکـز بـر عملکـرد نهادهـای دولتـی را غیـر ممکـن می سـاخت.
تعدیـل  منظـور  بـه  بودجـه  اجـرای  مـورد  در  هنگامـی  بـه  اطالعـات  دولـت  خزانـه  مثـال،  بـرای   
نمی توانسـتند  نظارتـی  دسـتگاه های  و  نداشـت  دسـترس  در  مالـی  سـال  طـی  در  پرداخـت 
یـرا اطالعـات مالـی کافـی بـرای  حسـاب های نهادهـای مـوازی را بـه صـورت مؤثـری کنتـرل کننـد، ز

نداشـت. وجـود  نیـز  حسابرسـی 

1 . Law of Financial Management and Control
2 . Micro –institutional Causes
3 . Ministry of Finance
4 . Controller General of the Republic
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تجزیه و تحلیل اصالحات مشارکتی
 1994 سـال  عمومـی  مشـارکت  قانـون  تجربـه  بولیـوی  حکمرانـی  و  نهـادی  بازنگـری  گـزارش  در 
گونـه ای توانمنـد سـاخت تـا  کار اجتماعـات را در برخـی از شـهرداری ها بـه  یـه و تحلیـل شـد. ایـن  تجز
کـرده و آنـان را پاسـخگو نماینـد. برخـی  بتواننـد بـر اقدامـات حکومت هـای شـهری و محلـی نظـارت 

یـر بـوده اسـت: از سـازوکارهای مشـارکتی تصریـح شـده در قانـون بـه شـرح ز
یی 	  انتخابـات شـوراها هـر پنـج سـال برگـزار می شـود. ایـن انتخابـات از طریـق نظـام پاسـخگو

ابـزار اصلـی کنتـرل شـهروندان برانتخابـات را فراهـم می کنـد. شـورای شـهر از ایـن حـق برخـوردار 
اسـت تـا شـهردارانی کـه عملکـرد آنـان ضعیـف باشـد را پـس از یـک سـال و بـا سـه پنجـم آرای 

اعضـاء برکنـار نماید.
تشـکیل »کمیته های حراسـت شـهروندان1« از این اختیار برخوردار شـد تا صورتحسـاب های 	 

منتشـر  مالـی  منابـع  سـرمایه گذاری های  و  کردهـا  هزینـه  چگونگـی  خصـوص  در  را  دولتـی 
نمایـد. براسـاس ایـن قانـون، کمیتـه می توانـد در صـورت مشـاهده تخلـف یـا عـدم حـل و فصـل 

مشـکالت، پرونـد شـکایت یـا دادخواسـت را بـرای مجلـس سـنا ارسـال کنـد.
کنترل های 	  که بتوانند پیشنهادات، در خواست ها و  تشکیل سازمان های حقوقی و نظارتی 

نماینـد.  اعمـال  آنـان  بـه  خدمـات  ارایـه  و  عمومـی  بخـش  فعالیت هـای  عملکـرد  بـر  را  الزم 
تـا اقدامـات انجـام شـده توسـط اجتماعـات و نماینـدگان  ایـن سـازمان ها مکلـف هسـتند 

یابـی نماینـد. کمیته هـای حراسـت شـهروندان را بررسـی و ارز منتخـب 
یزی سرمایه گذاری مشارکتی	  معرفی فرایند برنامه ر

بینـی و بازنگـری نقـش سـازمان های اداری یـک سـال پـس  قانـون تمرکززدایـی اداری2 بـه منظـور باز
یـب شـد. شـوراهای اداری کارکردهـای مشـورتی و نظارتـی  یـب قانـون مشـارکت عمومـی3، تصو از تصو
ادارات انجـام می دادنـد اعضـای شـورای شـهر، اعضـای شـورا بـرای هراسـتان را انتخـاب می کردنـد. 
یـب بودجه هـای اداری، تهیـه گـزارش در خصـوص هزینـه  شـوراهای اداری از اختیـار قانونـی بـرای تصو

ژه هـای توسـعه و سـرمایه گذاری های عمومـی برخـوردار شـدند. منابـع و پرو

عمـل  در  اداری  شـوراهای  کـه  داد  نشـان  بررسـی ها  بولیـوی:  مشـارکتی  اصالحـات  کاسـتی های 
ضعیـف بودنـد و قـدرت اجرایی اندکـی داشـتند. ایـن کاسـتی ها دالیـل متعـددی دارد کـه از مهمتریـن 

1 . Vigilance Committee
2 . Administrative Decentralization Law
3 . Popular Participation Law
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یاسـت شـورا، نبـود بودجـه بـرای فعالیت هـای شـورا و عـدم سـازوکارهای  آنهـا می تـوان تصـدی مطلـق ر
کـه  کـرد. بررسـی ها نشـان داد  کارگیـری حمایت هـای فنـی از سـوی اعضـای شـورا اشـاره  الزم بـرای بـه 
یی در سـطح  یـرا سـازوکار پاسـخگو ز کار نمی کـرد،  بـه خوبـی  یـزی مشـارکت عمومـی  برنامه ر فراینـد 
یـزی  محلـی ضعیـف بـود، بـه همیـن دلیـل ایجـاد انگیـزه در مـردم بـرای مشـارکت در جلسـات برنامه ر

ژه هـا بسـیار مشـکل بـود. بـه منظـور تعییـن فهرسـت پرو
کـه توسـط قانـون مشـارکت عمومـی پیش بینـی شـده  در برخـی مـوارد، ابزارهـای نظارتـی مشـارکتی 
بـود، توسـط احـزاب و گروه هـای ذی نفـع نادیـده گرفتـه می شـد. ایـن موضـوع باعـث تضعیـف شـفافیت 
و  تضـاد  از  حکمرانـی  و  نهـادی  بازنگـری  گـزارش  مـوردی  مطالعـه  اسـت.  می شـده  یی  پاسـخگو و 
یـع منابـع مالـی مشـارکتی و  تعـارض بیـن تصمیمـات مقامـات اداری منتخـب در مـورد چگونگـی توز
کمیته هـای حراسـت شـهروندان و  ژه هـا انجـام می دادنـد، بـا نظـارت و نقش هـای مشـارکتی  آنچـه پرو
سـازمان های نظارتـی مقیـم در مناطـق حکایـت داشـت. همچنیـن ایـن گـزارش نشـان داد کـه احـزاب 
سیاسـی بـه شـدت تـالش می کردنـد تـا بـر امـور محلـی تأثیـر بگذارنـد و سـازوکارهای نظـارت اجتماعـی 

را تحلیـل ببرنـد.
یـت  یـاد شـهرداران، عـدم ثبـات عضو همچنیـن گـزارش بازنگـری نهـادی و حکمرانـی از جابجایـی ز
حراسـت  کمیته هـای  ضعـف  محلـی،  سـطوح  بـر  کمیته هـا  کمرنـگ  و  محـدود  نقـش  شـورا،  در 
شـهروندان، و بـی توجهـی شـهرداران بـه کمیته هـای حراسـت اشـاره کـرد. همچنیـن، گـزارش عالئـم و 
گروهـا در روابـط و تعامـل بیـن  یـرا احـزاب و  کـرد، ز شـواهدی از سیاسـی شـدن روابـط بیـن دولتـی ارایـه 
یـادی داشـتند. احـزاب  فرمانداری هـا و شـهرداری ها و همچنیـن بیـن شـهرداران و فرمانـداران نقـش ز
کار می گماشـتند و بـه همیـن علـت ثبـات شـغلی و  کارکنـان و طرفـداران خـود را بـه  سیاسـی قـوی، 
گزارش بازنگری نهادی و حکمرانی از ضعف مشـارکت شـهروندان  سایسـته سـاالری وجود نداشـت. 
کـه آنـان  کردنـد  یـرا چهـار فرمانـداری از شـش فرمانـداری اعـالم  در سـطوح اداری حکایـت داشـت، ز

اقدامـی بـرای توسـعه مشـارکتی دولتـی انجـام نـداده بودنـد.

توصیه های بازنگری نهادی و حکمرانی  بولیوی 
ری  یت های اصلی و ضرو گزارش بازنگری نهادی و حکمرانی، اصالحات نهادی را به عنوان اولو
ازفرسـودگی  عالئمـی  از  شـده  یـاد  گـزارش  همچنیـن،  کـرد.  طبقه بنـدی  و  شناسـایی  دولـت  بـرای 
کیفیـت زندگـی آنـان پـس از 15 سـال تـالش  یـرا  اصالحـات در بیـن شـهروندان حکایـت داشـت، ز
بی وقفـه بـرای اصالحـات، بهبـود پیـدا نکـرده بـود. ایـن گـزارش هشـدار داد تـا وقتـی کـه دولـت بـه ارایـه 
کارآمدتـری اقـدام نکنـد، اعتمـاد عمومـی بـه دولـت  کاهـش فقـر بـه صـورت  خدمـات عمومـی بهتـر و 
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از  یکـی  اخیـر  ناآرامی هـای  و  تظاهـرات  کـه  می کنـد  کیـد  تأ گـزارش  همچنیـن  شـد.  نخواهـد  ترمیـم 
بـوده اسـت. نشـانه های شـکنندگی مشـروعیت دولـت بولیـوی 

گزارش بازنگری نهادی و حکمرانی )IGR( چهار  در واکنش به مشـکالت فراگیری غیررسـمیت، 
یـر ارایـه کـرد:  توصیـه اساسـی را بـه شـرح ز

سیاست زدایی مدیریت نیروی انسانی در بخش عمومی 	 
یت ظرفیت نظارتی متمرکز در مدیریت نیروی انسانی و مالی 	  تقو
یادگیـری از تجربیـات موفـق نهادهـای نظارتـی مسـتقل )مباشـرین( و تعمیـم ایـن موفقیت هـا 	 

در سـایر مؤسسـات عمومـی
امـور 	  اداره  بـر  اجتماعـی  کنترل هـای  اجـرای  ابـزار  عنـوان  بـه  شـهروندان  نظـرات  از  اسـتفاده 

دولتـی
سیاسـت زدایـی1: گـزارش بازنگـری نهـادی و حکمرانـی اعـالم کـرد کـه سیاسـت زدایی از امـور اداری 
در بطـن اصالحـات آینـده قـرار دارد. بـا ایـن وجـود، بـا توجـه بـه انگیزه هـای قـوی بـرای حفـظ وحـدت 
 فراینـد سیاسـت زدایی زمانـی موفـق خواهـد بـود کـه مشـارکت احـزاب سیاسـی عمـده 

ً
دولـت، احتمـاال

کید  را در خود داشـته باشـد. همچنین، گزارش IGR بر اهمیت شـفافیت در فرایند سیاسـت زدایی تأ
کـه مـورد  کـرد و توصیـه نمـود تـا دولـت مؤلفه هـا و ضوابـط قابـل قبولـی بـرای انتصـاب مقامـات دولتـی 
وفـاق احـزاب سیاسـی عمـده باشـد، را مدنظـر قـرار دهـد و در مـورد تعـداد انتصاب هـای سیاسـی در 
کنگـره و مـردم، اطالعـات الزم اعـالم نمایـد و سـرانجام متعهـد شـود تـا از سیاسـی  هـر نهـاد دولتـی بـه 

کاری بـرای انتصاب هـای سیاسـی در طـول زمـان اجتنـاب کنـد.
کارآمـد در حوزه هـای اصلـی  کارهـای نظارتـی  گـزارش IGR بـر ایجـاد سـاز و  سـازوکارهای نظـارت: 
گـذاری و مبادلـه اطالعـات در  مدیریـت نیـروی انسـانی و چارچوب هـای نهـادی بـرای بـه اشـتراک 
کیـد کـرد. گـزارش نشـان داد کـه بـرای اجـرای راهبرد هـای سیاسـت زدایی، وجـود یـک  بخـش عمومـی تأ
ری اسـت. عالوه  نهادنظارتی متمرکز و قوی، مسـتقل و جدا از مالحظات کوتاه مدت سیاسـی، ضرو
یه هـای  گـزارش IGR توصیه هایـی را در مـورد بازنگـری تهمیـدات نهـادی بـرای نظـارت بـر رو بـر ایـن، 
رت قابـل پیش بینـی بـودن بودجه هـا  پایبنـدی بـه ضوابـط مدیریـت مالـی ارایـه نمـوده و در مـورد ضـرو
و سیسـتم  بـر عملکـرد2  مبتنـی  توسـعه مدیریـت  و  یـن  تدو بـرای  و سـرانجام  کـرد  مطـرح  را  مباحثـی 

کـرد. کیـد  زارت دارایـی تأ یاسـت جمهـوری و  و یابـی بـر همـکاری بیشـتر بیـن ر ارز

1 . Depoliticization
2 . Performance – oriented Management



379
... 
وی

ترر
ق

گی
بگ 

پ 
گوا
پب

را
 ه

پ و
... ی

یادگیری از تجربیات موفق گذشته نهادهای نظارتی مستقل
کـه نهادهـای نظارتـی مسـتقل1 بـه توسـعه  گـزارش IGR در مـورد مقامـات رسـمی نشـان داد  بـررس 
تـری در مقایسـه بـا سـایر بخش هـای عمومـی دسـت پیـدا کرده انـد. بـا ایـن وجـود، گـزارش  سـازمانی باال
که خود مختاری )اسـتقالل( نهادهای نظارتی می تواند سـایر هزینه ها در خصوص  IGR هشـدار داد 

عـدم  مشـکالت  و  کاری  دوبـاره  یی،  پاسـخگو ترتیبـات  در  ابهـام  ماننـد  عمومـی،  بخـش  مدیریـت 
کـه بـرای موفقیـت  کـرد  گـزارش IGR توصیـه  هماهنگـی را بـه همـراه داشـته باشـد. بـه همیـن دلیـل 

نهادهـای مسـتقل، اسـتقالل سیاسـی بسـیار حائـز اهمیـت بـوده اسـت.
کـه اصالحـات مشـارکتی  کـرد  گـزارشIGR  توصیـه  کنتـرل اجتماعـی.  اظهـار نظـر شـهروندان بـرای 
بـرای مشـارکت بخـش خصوصـی، جامعـه مدنـی،  گـزارش  ایـن  بایـد در سـطوح ملـی سـازگار شـود. 
ره بـا آنـان بـرای اجـرای اصالحـات و ارایـه  کار اصالحـات، مشـاو رسـانه ها بـه عنـوان حامیـان دسـتور 
اطالعـات در مـورد عملکـرد نهـادی بخـش دولتـی و توانمندسـازی آنـان بـرای پایـش پیشـرفت و فشـار 
زارت  بـرای اسـتمرار اصالحـات، یـک راهبـرد دولتـی ارایـه کـرد. در پایـان، گـزارش IGR توصیـه کـرد کـه و

دارایـی و دسـتگاه های نظارتـی در زمینـه  اشـاعه اطالعـات سیاسـت های بازتـری را اتخـاذ نماینـد.

بازنگری نهادی و حکمرانی بنگالدش
گـزارش عواملـی اصلـی ضعـف  گـزارش IGR بنـگالدش در سـپتامبر سـال 2000 تهیـه شـد. در ایـن 
حکمرانـی کشـور بنـگالدش، پیامدهـای عملکـرد ضعیـف نهادهـای عمومـی و دالیـل تعلـل و کنـدی 
بـر  بیشـتر  مذکـور  گـزارش  در   .)8( شـد  تحلیـل  و  یـه  تجز پیشـنهادی  اصالحـات  بـه  دولـت  پاسـخ 
کیـد شـده اسـت. پیـش از تشـریح وضعیـت  سـازوکارهای پاسـخگو کـردن نهادهـای دولتـی بـه مـردم تأ
عالئـق  و  انگیزه هـا   ،IGR درگـزارش  اجتماعـی،  و  اقتصـادی  جامـع  تحلیـل  و  یـه  تجز و  اقتصـادی 
کـه در نقـش رهبـری سیاسـی و بورکراسـی عمـل می کننـد، تشـریح  بخش هـای رسـمی و غیررسـمی 
گـزارش  گروه هـا موضـع مخالـف بـا اصالحـات بخـش عمومـی بـه خـود می گیرنـد.   ایـن 

ً
شـد. معمـوال

یی جهـت ارایـه  کـرد و بـرای بهبـود پاسـخگو یـاد شـده ایـن عوامـل را در سـطوح ملـی و محلـی بررسـی 
خدمـات عمومـی اقداماتـی را پیشـنهاد نمـود.

باعـث  یـرا اصالحـات می توانـد  ز قائـل شـد.  یـادی  ز یت هـای  اولو بـرای اصالحـات  گـزارش  ایـن 
یـژه شـهروندان فقیـر شـود. همچنیـن در ایـن  ارتقـای قوانیـن و مقـررات و افزایـش امنیـت شـهروندان، بو
یـت صـدا و اظهـار نظـر جامعـه مدنـی و  بـرای تقو بـر اهمیـت جسـتجو و یافتـن راهکارهایـی  گـزارش 
کـز پژوهشـی مسـتقل و  ایجـاد حکمرانـی بهتـر بـرای مشـارکت رسـانه ها، سـازمان های غیـر دولتـی، مرا

1 . Autonomous Regulatory Agencies
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گـزارش IGR بـر موفقیـت اصالحـات  کانـون توجـه  کیـد شـده اسـت.  کارهـای خصوصـی تأ کسـب و 
گردنـد. کـه بایـد همـه ذی نفعـان از آنهـا منتفـع  بخـش دولتـی قـرار داشـت 

یافته های گزارش IGR بنگالدش: موانع سیاسی ـ اجتماعی فراروی حکمرانی
بـا  بنـگالدش عمدتـًا  در  فعالیت هـای اصالحـات  کـه  داد  نشـان   IGR گـزارش  رفتـه،  هـم  روی   
یـرا در ایـن اصالحـات بیشـتر بـر توسـعه و بکارگیـری راه حل هـای فنـی  شکسـت مواجـه شـده بـود، ز
موانـع  دولتـی،  بخش هـای  مدیریـت  بهبـود  بـرای  موانـع  عمده تریـن  حالیکـه  در  بـود،  شـده  کیـد  تأ
سیاسـیـ  اجتماعـی بوده انـد. گـزارش خاطـر نشـان کـرد کـه سـه مانـع اصلـی فـراروی اصالحـات بخـش 

بوده انـد: یـر  ز مـوارد  شـامل  عمومـی 
گسترده1 در خدمات عمومی	  ری  حامی پرو
گروه هـای ذی نفـع سـازماندهی شـده و منسـجم کـه برخـی از آنـان فاقـد مشـروعیت بودنـد ولـی 	 

تعییـن کننـده تصمیمـات سیاسـی بودند.
اصلـی 	  کنشـکران  خصوصـی  کارهـای  دسـتور  بیـن  عمیـق  بسـیار  شـکاف های  وجـود 

آنهـا رسـمی  عمومـی  کارهـای  دسـتور  و  عمومـی  بخش هـای 
مشـخصی  صـورت  بـه  بنـگالدش  عمومـی  خدمـات  در  ری  پـرو حامـی   ،IGR گـزارش  براسـاس 
هدایـت  بـرای  دولـت  کار  و  کسـب  ضوابـط  و  قواعـد  و  می شـود  تعریـف  مراتـب  سلسـله  براسـاس 
گرفتـه می شـده اسـت. از مهمتریـن گروه هـای ذینفـع  خدمـات عمومـی بـه صـورت فزاینـده ای نادیـده 
کـه تصمیمـات سیاسـی را تعییـن می کردنـد، می تـوان بـه نظامیـان،  منسـجم و سـازماندهی شـده ای 
بوروکرات هـا، کسـب و کارهـای خصوصـی، اتحادیه هـای تجـاری، گروه هـای مذهبـی، سـازمان های 
گروه هـای  کـرد. بـا ایـن وجـود، فعالیت هـای برخـی از ایـن  کننـده اشـاره  غیردولتـی و نهادهـای کمـک 
رگیـری، اذیـت و آزار و شـرخری2 فعالیت هایـی نامشـروع و غیـر قانونـی بودنـد.  ذی نفـع ماننـد رشـوه، زو
اختیـار  در  بوروکراتیـک  قـدرت  و  تجـاری  اتحادیـه  کار،  و  کسـب  از سـاختارهای سیاسـی،  بخشـی 
ر اسـتفاده   از فنـون زو

ً
کـه بـرای اعمـال قـدرت معمـوال کاری و مافیایـی قـرار داشـت،  گروه هـای تبـه 

می کردنـد. ایـن قدرت هـا در برخـی مناطـق بـرای رسـیدن بـه منافـع خـاص، از سـوی پلیـس و اعضـای 
آن و همچنیـن نظـام قضایـی حمایـت می شـدند کـه عمدتـا ایـن حمایت هـا بـه ضـرر فقـرا تمـام می شـد. 

عـالوه بـر ایـن فقـرا بـرای بقـای خـود بـه رابطـه اربـاب رعیتـی وابسـته بودنـد.
دولتـی  بخـش  در  داشـت،  عمومیـت  کالهبـرداری  و  فسـاد  دولتـی  مقامـات  از  بخش هایـی  در 

1 . Clientelism
2 . Musclemen
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رد کـرد کـه ضـرر درآمدهـای  یـاد بـود. گـزارش IGR بـرآو کارآمـدی بسـیار ز ضررهـای اقتصـادی ناشـی از نا
گمـرک و مالیـات بیـش از 5 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی  کارآمـدی در ادارات  ناشـی از فسـاد و نا
کـه بیشـتر ایـن پول هـا  بـوده اسـت. بیـش از 40 درصـد وام هـای بانک هـای تجـاری پرداخـت نمی شـد 
 هرگـز بازگشـت داده نمـی شـدند. سـرمایه گذاران از حکمرانـی ضعیـف شـکایت داشـتند. 

ً
احتمـاال

یسـت  عـالوه برایـن، ناامنـی فیزیکـی فقـرا و زنـان در همـه گروه هـا و همچنیـن تخریـب فزاینـده محیـط ز
گذاشـته بـود. کیفیـت زندگـی مـردم در بنـگالدش تأثیـر  طبیعـی، بـه شـدت بـر 

توصیه های گزارش بازنگری های نهادی و حکمرانی بنگالدش
یـر  گـزارش IGR بنـگالدش بـرای بهبـود حکمرانـی در بخـش دولتـی چندیـن توصیـه را بـه شـرح ز

کـرد: ارایـه 
مجلـس، 	  نقـش  یـت  تقو طریـق  از  اجتماعـی  و  داخلـی  یی  پاسـخگو سیسـتم های  یـت  تقو

یـت  یی مالـی عمومـی، ارتقـای شـفافیت و تقو یـت سیسـتم قضایـی و ارتقـای پاسـخگو تقو
مدنـی  جامعـه 

افزایش تمرکززدایی	 
توسـعه اصالحـات اداری ازطریـق ایجـاد انگیـزه، ارتقـای عملکـرد، شایسـته سـاالری، ارتقـای 	 

یـض اختیـار بـه کارکنـان و مسـائل مالـی نظـارت و تفو
استفاده از قابلیت های دولت الکترونیکی	 
بسیج عمومی برای حمایت از اصالحات 	 

یی بـه صـورت  یـت پاسـخگو تقویـت سیسـتم های پاسـخگویی: توصیه هـای گـزارش IGR بـرای تقو
یـر تشـریح می شـود. تفصیلـی در قسـمت های ز

کـرد.  یـت نقـش مجلـس چندیـن مرحلـه را توصیـه  گـزارش IGR بـرای تقو تقویـت نقـش مجلـس: 
داده  تشـخیص  مناسـب  کـه  هـر مقطعـی  در  کمیته هـای مجلـس،  گردیـد،  پیشـنهاد  گـزازش  طبـق 
کـه کمیتـه  کـرد  گـزارش IGR پیشـنهاد  کارهـای نظارتـی خـود را انجـام دهنـد. بـه عنـوان مثـال،  شـود، 
کنـد  کشـور نظـارت  زارت بهداشـت در زمینـه تأسیسـات بهداشـتی در  ری داده هـا توسـط و گـردآو بـه 
کمـک  کار از جامعـه مدنـی و رسـانه ها  بـرای ایـن  کنـد و گزارش هـای مکتـوب تهیـه  و در ایـن زمینـه 
بگیـرد. همچنیـن ایـن گـزارش پیشـنهاد کـرد تـا دولـت بـه گزارش هـای اخیـر کمیتـه  حسـابهای دولتـی و 
کـره  کمیتـه اجـرای دولتـی پاسـخ دهـد. گـزارش توصیـه کـرد تـا مجلـس ایـن گزارش هـا را بـه بحـث و مذا
گفتگوهـا حضـور داشـته باشـند، و در مـورد ایـن بررسـی ها  تـا رسـانه ها نیـز در  بگـذارد و اجـازه دهـد 
کـه بایـد بیـن سیاسـتمداران و دیوانسـاالران  کـرد  گـزارش IGR توصیـه  کننـد. همچنیـن  اطالع رسـانی 
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کمیته هـای مجلـس  تمایـز وجـود داشـته باشـد. در ایـن صـورت اداری هـا مجبـور خواهنـد بـود تـا در 
کننـد. بـرای توضیـح اقدامـات خـود حضـور پیـدا 

کرد تا سـوابق دادگاه ها و مدیریت  گزارش IGR برای بهبود سیسـتم قضایی در بنگالدش، توصیه 
کننـد، از اقدامـات بـرای بهبـود  یرسـاخت ها ارتقـاء پیـدا  کامپیوتـری شـوند، تجهیـزات و ز پرونده هـا 
ره هـای آموزشـی حقوقـی توسـعه داده شـوند. در  مدیریـت فیزیکـی و منابـع انسـانی حمایـت شـود و دو
یسـت  ایـن زمینـه می تـوان در مـورد برخـی از پرونده هـا )ماننـد تخلـف از قوانیـن و مقـررات تجـاری یـا ز
در  اجرایـی  یه هـای  رو یکسان سـازی  بـر  گـزارش  همچنیـن  کـرد.  اشـاره  فنـی  مباحـث  بـه  محیطـی( 

کـرده اسـت. کیـد  یـت اجـرای قوانیـن و مقـررات تأ کافـی بـرای تقو دادگاه هـا، و ارایـه منابـع 
گـزارش IGR برنامـه زمان بنـدی شـده و میـان مـدت 5 تـا  یی مالـی دولتـی،  یـت پاسـخگو بـرای تقو
یـر  ز یـت اصلـی از جملـه ارایـه توصیه هـای سیاسـی بـه و کـرد. برنامـه چندیـن اولو 10 سـاله را پیشـنهاد 
دارایـی، ا یجـاد واحـد مدیریـت منابـع بـرای پایـش و اجـرای بودجـه و بهبـود کیفیـت داده هـا و اطالعـات 
یـزی نیـروی  یـزی، برنامه ر ری در خصـوص اقتصـاد، بودجه ر بودجـه، ارایـه آموزش هـای عملـی ضـرو

کـرد. کـردن دسـتمزدها و سیسـتم بازنشسـتگی را پیشـنهاد  کـردن و منطقـی  کامپیوتـری  انسـانی و 
بـرای ارتقـای شـفافیت، گـزارش IGR بـر حفـظ اسـتقالل رسـانه ها، ظرفیت سـازی آنـان و همچنیـن 
کـه نهادهـای عمومـی  کـرد  گـزارش IGR توصیـه  کـرد.  کیـد  یزیـون مسـتقل تأ امـکان ایجـاد رادیـو و تلو
کننـد  کـرده و آنهـا را بـه مجلـس ارسـال  گزارش هـای منظـم و مسـتمر در مـورد فعالیت هـای خـود ارایـه 
تـا ایـن اطالعـات در دسـترس مـردم قـرار گیـرد. گـزارش IGR توصیـه کـرد کـه چنیـن گزارش هایـی بایـد 
بـه صـورت شـفافی برنامه هـای سـاالنه را تشـریح کننـد، و بودجـه و عملکردهـا را پایـش نماینـد. گـزارش 

حسـاب ها و حسابرسـی ها بایـد در مـدت شـش تـا نـه مـاه از پایـان سـال مالـی منتشـر شـوند.
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شـده در مجموعـه ای از نهادهـا رسـمی )قوانیـن، مقـررات و هنجارهـای سـازمان( و الگوهـای رفتـاری 

کـه بـدون تأسـی از قوانیـن و مقـررات رسـمی موجـود حاصـل می شـود. واقعـی 
8. This section draws on World Bank 2000d.
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ابزارها و تمرین ها )شماره 16(
گزارش شهروندی کارت های 

یی اجتماعـی مبتنـی بـر نظـارت شـهروندان  کارت هـای گـزارش شـهروندی1 سـازوکارهای پاسـخگو
توسـط  دولـت  پایـش عملکـرد  امـکان  ایـن سـازوکار  اسـت.  دولتـی  کیفیـت خدمـات  و  بـر عملکـرد 
یـر را ارایـه نماینـد: شـهروندان را فراهـم می کنـد. عـالوه بـر ایـن، چنیـن سـازوکارهایی می تواننـد خدمـات ز

کار بـه نهادهـای دولتـی 	  بـران خدمـات عمومـی. ایـن  کار کمـی از چشـم انداز  ارایـه اطالعـات 
کمـك می کنـد تـا تغییـرات را اجـرا، و خدمـات را بهبـود دهنـد.

یت بندی فعالیت های اصالحات و تخصیص بهینه منابع عمومی	  کمك به اولو
دولتـی، 	  مقامـات  بـه  فقیـر  مـردم  شـرایط  و  وضعیـت  اطالعـات  انتقـال  و  جمع بنـدی 

مـردم و  تصمیم گیـران 
کره و ایجاد تقاضا برای اصالحات	  یت صدا )فقرا(، بحث و مذا تقو
بـران و اسـتفاده کننـدگان خدمـات عمومـی بـه عنـوان مشـتری یـا شـریك کـه اظهـار 	  رفتـار بـا کار

یابـی خدمـات دولتـی بازتـاب پیـدا کنـد )1(. نظـر و صـدای آنـان بایـد در طراحـی، ارایـه و ارز
گـزارش شـهروندی توسـط جوامـع مدنـی در پاسـخ بـه  کارت هـای  در بنگلورهنـد در سـال 1993 
از  اسـتفاده  روش هـای  آن  دنبـال  بـه   .)2( کـرد  پیـدا  توسـعه  دولتـی  خدمـات  کیفیـت  نگرانی هـای 
و همچنیـن سـایر  کشـور هنـد  و درحـال حاضـر درکل  یافـت  توسـعه  گـزارش شـهروندی  کارت هـای 
یتنـام نیـز مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد )3(. عـالوه بـر ایـن،  کشـورها از جملـه فیلیپیـن، اوکرایـن، و و
کانـادا،  کشـورهای  در  عمومـی  نهادهـای  عملکـرد  یابـی  ارز بـرای  شـهروندی  گـزارش  کارت هـای 
البتـه  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  نیـز  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  و  بریتانیـا  سـوئد،  غنـا،  دانمـارك، 
کشـورهای مختلـف مدل هـای مختلفـی از  کشـورها باعـث شـده اسـت تـا در  یژگی هـای مختلـف  و

.)2-5 )جـدول  گـردد  نهادینـه  شـهروندی  گـزارش  کارت هـای 

1 . Citizen Report Cards 
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جدول 5-2- اجرای کارت های گزارش شهروندی

مثالمزیتنهاد اجرایی

مرکز امور عمومی، بنگلورفشار افکار عمومی برای اصالحاتسازمان جامعه مدنی 

کننده خدمات دولتی کانادامالکیت فرایند توسط نهادهانهاد ارایه  بریتانیا، 

گیر بر فرایند و محصوالتنهاد نظارت دولتی ایاالت متحده امریکانظارت فرا

در ادامـه مثال هایـی از تجربیـات گـزارش کارت هـای شـهروندی در زمینـه عملکـرد بخـش عمومـی 
از بنگلـور هنـد، اوکرایـن و فیلیپیـن ارایـه می شـود:

گزارش کارت های شهروندی بنگلور در مورد خدمات عمومی
اولیـن  رهبـران محلـی،  از  ره ای  کوچـك مشـاو گـروه  یـك  و   Samuel paul دکتـر  در سـال 1993، 
گـزارش کارت  شـهروندی را در مـورد خدمـات عمومـی بنگلـور آغـاز کردنـد. براسـاس بررسـی پیمایشـی 
گـزارش خدمـات عمومـی  کارت   از خانوارهـای فقیـر )زاغه نشـینان( و خانوارهـای بـا درآمـد متوسـط، 
کار یـك رأی گیـری نبـود، بلکـه تجـارب واقعـی  گرفتنـد. البتـه ایـن  یابـی قـرار  بـران مـورد ارز کار از منظـر 
مـردم در مـورد انـواع خدمـات عمومـی بررسـی شـد. سـپس، سـازمان غیرانتفاعـی در بنگلـور، بـا نـام 
کار باعـث  کلیـدی توسـعه داد. ایـن  کارکـرد  یابـی یـاد شـده را بـه عنـوان  مرکـز امـور عمومـی )PAC(1 ارز
بهبـود کیفیـت حکمرانـی درهنـد شـد. مرکـز امـور عمومـی دومیـن گـزارش را درسـال 1999 تکمیـل کـرد 
یابـی تطبیقـی و یـک روش محک زنـی2  ارز گـزارش  بیـن سـالهای 94-1993 و 1999 یـک  ایـن مرکـز 

کـرد )4(. برای اندازه گیـری بهبـود یـا بدتـر شـدن خدمـات عمومـی ارایـه 

یافته های گزارش کارت شهروندی
گزارش،  که طی پنج سـال، و از زمان انتشـار اولین  کارت شـهروندی سـال 1999نشـان داد  گزارش 
کـرده اسـت. زاغه نشـینان  بیشـتر خدمـات عمومـی در بنگلـور بـا شـدت و ضعف هایـی بهبـود پیـدا 
نیـز کـم و بیـش از بهبـود کیفیـت خدمـات همـه نهادهـا گـزارش کردنـد. بـا ایـن وجـود، هنـوز یافته هـای 
کمتـر از 10  کـم شـهروندان از نهادهـای دولتـی حکایـت داشـت و تنهـا  کارت دوم از رضایـت  گـزارش 

1 . Public Affairs Centre
2 . Benchmarking
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یان از خدمـات رضایـت داشـتند. درصـد پاسـخگو
70 درصـد زاغه نشـینان از خدمـات رضایـت داشـتند. ایـن خدمـات شـامل حمـل و نقـل عمومـی 
بیمارسـتان های دولتـی )73  و  بـرق )73 درصـد(  ابتدایـی )74 درصـد(،  )83 درصـد(، مـدارس 
اسـت.  بـوده  درصـد(   2/5 )فقـط  پلیـس  بـه  مربـوط  نیـز  رضایت منـدی  کمتریـن  بودنـد.  درصـد( 
خیابان هـا،  روشـنایی  زه کشـی،  زباله هـا،  ری  جمـع آو بـه  مربـوط  عمدتـًا  خدمات رسـانی  مشـکالت 

بـود. اعـالم شـده  وتلفن هـا  جاده هـا 
گـر کیفیـت و قابلیـت خدمـات بهتـر شـود، در ایـن صـورت آنـان  تقریبـًا دو سـوم فقـرا اعـالم کردنـد، ا
حاضرنـد پـول بیشـتری بـرای ایـن خدمـات بپردازنـد. بیـش از نیمـی از تمایـل بـه پرداخـت1 بـرای ارایـه 
یشـه کنی فقـر، فقـرا را منتفـع سـاخت،  خدمـات آب و بهداشـت بـود. فقـط پنـج درصـد از برنامه هـای ر
کـه تـالش می کردنـد تـا از ایـن برنامه هـای بهـره منـد شـوند، بسـیار  بـه همیـن دلیـل درصـد افـراد فقیـری 

کـم بـود. در هـر صـورت، متقاضیـان بـه نـدرت موفـق بـه بهره منـد شـدن از ایـن برنامه هـا می شـدند.
اسـتثناء اندک  بـا  و  گسـترده  صـورت  بـه  همچنـان  فسـاد  دادکـه  نشـان  شـهروندی  کارت  گـزارش 
در  فسـاد  1999 شـیوع  و   1993-94 تقریبـًا طـی سـالهای  نهادهـا مشـاهده می شـود.  بیشـتر  بیـن  در 
میـزان  بـه  نهـاد  ده  از  دولتـی  نهـاد  چهـار  در  رشـوه  پرداخـت  میانگیـن  و  یافـت  افزایـش  نهادهـا  همـه 
کاهـش  کـه رشـوه پرداخـت می کردنـد، 22 درصـد  قابـل توجهـی افزایـش یافـت. نسـبت زاغه نشـینانی 
یافـت، امـا میانگیـن رشـوه پرداخـت شـده 71/5 درصـد افزایـش یافـت. عـالوه بـر ایـن، در سـال 1999 
کـه مشـکالت خـود را  کسـانی  تعـداد مراجعـات مـردم بـه نهادهـا افزایـش یافـت،  امـا مقـدار موفقیـت 
کاهـش یافـت. بـرای زاغه نشـینان، میـزان مشـکالت از 22 درصـد در سـال  کـرده بودنـد،  حـل و فصـل 
94-1993 بـه 34 درصـد در سـال 1999 افزایـش یافـت، در حالیکـه حـل و فصـل مشـکالت از 38 

کـرد. کاهـش پیـدا  درصـد بـه 3 درصـد 

دستاوردهای گزارش کارت شهروندی
گروه هـای جامعـه مدنـی در بنگلـور فعالیت هـای  کارت شـهروندی،  گـزارش  پـس از انتشـار اولیـن 
کارت شـهروندی  نتایـج  مـورد  در  رسـانه ها  پوشـش  دادنـد.  انجـام  را  گسـترده ای  دولتـی  اصالحـات 
گاهی هـای مـردم و توجـه بـه مشـکالت خدمـات دولتـی داشـت. نهادهـای  نقـش مهمـی در ارتقـای آ
کارت شـهروندی زده شـد، درگیرشـدند و رهبـران  کـه جرقـه اولیـه آن توسـط  دولتـی در فعالیت هایـی 
کردنـد. در  گروه هـای شـهروندی و شـبکه های آنـان برنامه هـای مشـارکتی را شـروع  برخـی از نهادهـا بـا 
برخـی مـوارد، ارایه کننـدگان خدمـات، روش گـزارش کارت شـهروندی را بـه عنـوان روش پایـش داخلـی 

1 .Willingness to Pay
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ری صورتجلسـات بـه صـورت غیرمتمرکـز  انتخـاب کردنـد. درخصـوص تلفـن، بـرق و آبرسـانی، جمـع آو
انجـام شـد. افزایـش رقابـت در زمینـه ارایـه خدمـات )ماننـد تلفن هـای موبایـل( نیـز باعـث بهبـود تهیـه 

کارت شـهروندی شـد. گـزارش  گـزارش و دومیـن  و ارایـه اولیـن 
همچنیـن، دومیـن گـزارش توجـه رسـانه ها وگروه هـای ذینفـع را بیـش از پیـش بـه خـود معطـوف کـرد 
بهبـود عملکـرد فشـار  بـرای  بـه دولت هـای محلـی  تـا  رد  آو بوجـود  را  انگیزه هایـی  و در جامعـه مدنـی 
رنـد. رهبـران نهادهـا اذعـان کردنـد کـه واکنش هـای آنـان بـرای بهبـود خدمـات ناشـی از  بیشـتری را بیاو
گزارش هـای کارت شـهروندی بـوده اسـت و در حـال حاضـر بسـیاری از مقامـات رسـمی اعـالم کردنـد 
یی  کارت شـهروندی به عنوان راهنمایی برای ارایه خدمات بهتر به شـهروندان و پاسـخگو گزارش  که 
بیشـتر بـه مطالبـات عمومـی قلمـداد می شـود. درنتیجـه موفقیـت تجربـه بنگلـور، شـماری از شـهرها و 

یـب کرده انـد. کشـورها ایـن شـیوه را تکـرار کردنـد یـا ایـن روش را تصو

روش شناسی گزارش کارت شهروندی
درآمـد  بـا  خانـوار   480 حـدود  پیمایشـی  بررسـی های  بـر  مبتنـی  شـهروندی  کارت  گـزارش  اولیـن 
کـرات گروهـی برگـزار شـد و بـرای  متوسـط و 330 خانـوار کـم درآمـد )زاغه نشـینان( بـود. بحث هـا و مذا
پرسشـنامه های  خدمـات  انـواع  دربـاره  یان  پاسـخگو رضایـت  میـزان  درخصـوص  داده هـا  ری  گـردآو
گیـری از  کارت شـهروندی براسـاس نمونـه  گـزارش  گرفـت. دومیـن  پیـش آزمـون1 مـورد اسـتفاده قـرار 
گزارش اول مقیاس های  کم درآمد انجام شـد. به مانند  1339 خانوار با درآمد متوسـط و 839 خانوار 
کـرد.  مشـابه بـرای پاسـخ ها، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ایـن کار امـکان محک زنـی و مقایسـه را فراهـم 
بـرای تعییـن نماینـده بـودن وشـاخص بـودن، یـک طـرح نمونـه گیـری مطبـق چند مرحله ای2 انجام شـد. 
مطالعـات میدانـی نیـز توسـط یکـی از آژانس هـای پژوهش هـای بـازار بـا نـام شـرکت GallupMBA هنـد 
کارت شـهروندی شـامل خدمات آبرسـانی و فاضالب، برق، تلفن، فروشـگاه ها،  گزارش  انجام شـد. 
پلیـس، اتوبوس هـای عمومـی، دفاتـر حمـل و نقـل منطقـه ای، بیمارسـتان ها و مسـئولین توسـعه بـود. 
بررسـی پیمایشـی زاغه نشـینان نیـز شـامل مـدارس ابتدایـی بـود، امـا دربـاره تلفـن، دفاتـر حمـل و نقـل 

تی مطـرح نشـد. منطقـه ای یـا مسـئولین توسـعه نیـز سـئواال

1 . Pre-tested Questionnaires
2 . Multi-stage Stratified Sampling
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درس های آموخته گزارش کارت شهروندی
مرکـز امـور عمومـی بـرای اسـتفاده و بکارگیـری از گـزارش کارت شـهروندی بـرای اصالحـات و بهبـود 

یـر را براسـاس تجربیـات خـود پیشـنهاد کـرد: خدمـات عمومـی، برداشـتن گام هـای ز
و 	  مـدت  کوتـاه  اصالحـی  راهبردهـای  طراحـی  و  اصلـی  نهادهـای  خدمـات/  شناسـایی 

ت مـد بلند
حمایت از مشارکت و تعیین الزامات ظرفیت سازی و تامین منابع 	 
جستجوی سریع برای تحرک بخشیدن به اصالحات	 
توجه به خدمات و نهادها به جای توجه به افراد	 
یق جهـت توسـعه فراینـد گـزارش کارت 	  شناسـایی قابلیت هـای محلـی بـرای حمایـت و تشـو

شهروندی
اسـتفاده از قابلیت هـای فنـی سـازمان غیردولتـی محلـی مسـتقل یـا سـازمان های تخصصـی 	 

بـرای اجـرای مطالعـات و ایجـاد فراینـد مشـارکت محلـی

برنامه صدای مردم در اوکراین
بـا تقلیـد از تجربـه بنگلـور در زمینـه گـزارش کارت شـهروندی، برنامـه صـدای مـردم در کشـور اوکرایـن 
ردن طرف هـای  گـرد هـم آو کارآمـد از طریـق  جهـت ایجـاد محیطـی آزاد، پاسـخگو و تشـکیل دولتـی 
عرضه و تقاضای اصالحات، سـازوکارهایی را برای توسـعه مشـارکت های عمومی در دسـتور کار قرار 
گـذاری )ICPS(1 بـه عنـوان راهبـر نهادهـای محلـی بـرای  داد. مرکـز بین المللـی مطالعـات سیاسـت 
ری و اشـاعه اطالعـات درخصـوص خدمـات  گـردآو اجـرای ایـن برنامـه انتخـاب شـد. ایـن مرکـز بـرای 
عمومی با شـماری از شـرکای محلی از طریق بررسـی های پیمایشـی شـهروندان در زمینه بهبود عرضه 
کـه  ژه هـای آزمایشـی بانـک جهانـی اسـت  ژه، یکـی از پرو کـرد. ایـن پـرو خدمـات فعالیـت خـود را آغـاز 

بـا مشـارکت آژانـس بین المللـی توسـعه کانـادا2 بنـا نهـاده شـد )6(.
یـرا  ز شـدند،  انتخـاب  اوکرایـن   Ivano-Frankivsk و    Ternopil شـهر  دو  برنامـه  اجـرای  بـرای 
کـرده بودنـد و مقامـات ایـن شـهرها نیـز تمایـل  بـا اجـرای ایـن برنامـه موافقـت  شـهرداران ایـن شـهرها 
در   )ICPS( سیاسـتگذاری  مطالعـات  بین المللـی  مرکـز  بودنـد.  داده  نشـان  همـکاری  بـرای  را  خـود 
بهـار سـال 1999 باهـدف پایـش خدمـات محلـی برنامـه را از طریـق کارت هـای امتیـازی و حمایـت از 

کـرد. فعالیت هـای اصالحـات محلـی اجـرا 

1 .International Centre for Policy Studies
2 .Canadian International Development Agency
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یافته ها
یابـی پیمایشـی در مـورد برخـی از خدمـات عمومـی ماننـد دفاتـر پسـت، شـرکت های  هـر چنـد در ارز
گسـترش  از  بررسـی در مجمـوع   ایـن  امـا  بـود،  پاسـخ ها مثبـت  یربناهـا،   ز و  مـدارس محلـی  تلفـن، 
از  یان  پاسـخگو پیمایشـی  بررسـی  مجمـوع،  در  داشـت.  حکایـت  خدمـات  مـورد  در  نارضایتی هـا 
تـا   1 براسـاس مقیـاس  نهادهـای دولتـی شـکایت داشـتند )رتبـه 3  نامطلوبیـت  عملکـرد وضعیـت 
کـه  5(. مشـکالت عمدتـًا در زمینـه خدمـات مسـکن و خدمـات بهداشـتی اعـالم شـد. شـهروندانی 
بـه نهادهـای رسـمی بـرای حـل و فصـل مشـکالت خدمات رسـانی مراجعـه می کردنـد، متوجـه شـدند 
کـه ایـن کار نـه سـودی بـرای آنـان داشـته اسـت و نـه بـا آنـان چنـدان دوسـتانه برخـورد می شـد. بیشـترین 
گذرنامـه  ادارات  و  راهـی  بیـن  پلیـس  بازرسـی  پسـت های  بیمارسـتان ها،  در  خـواری  رشـوه  فراوانـی 
و رغبـت خـود  بـه میـل  آنـان  کـه  گـزارش دادنـد  یان  پاسـخگو از  یـک سـوم  مشـاهده می شـد. حـدود 
رشـوه پرداخـت کردنـد، 28 درصـد رشـوه ها بـه خاطـر درخواسـت پلیـس بـود و 36 درصـد نیـز بـه توصیـه 
کردنـد. علیرغـم نارضایتـی از خدمـات، 93 درصـد شـهروندان هرگـز پرونـده  دیگـران رشـوه پرداخـت 
کاری عبـث و بیهـوده اسـت. حـدود 80  کـه چنیـن  ر بودنـد  یـرا بـر ایـن بـاو شـکایتی ثبـت نکردنـد، ز
کـه ایـن  درصـد از شـهروندان از قوانیـن و مقـررات دولتـی اطـالع داشـتند و 50 درصـد اعتقـاد داشـتند 

قوانیـن و مقـررات توسـط نهادهـای عمومـی رعایـت نمی شـود.
یـی بـا بخش هـای عمومی  یارو کارآفرینانـی کـه مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد، عنـوان کردنـد کـه آنـان در رو
بـا مشـکالت متعـددی مواجـه هسـتند. آنـان بـه صـورت داوطلبانـه اعـالم می کردنـد کـه عـدم ضمانـت 
بازرسـی های  و  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت  یـاد  ز هزینه هـای  همچنیـن  و  مقـررات  و  قوانیـن  اجرایـی 
بـا فسـاد  مالیاتـی از مهمتریـن مشـکالت قلمـداد می شـوند. ایـن مشـکالت بیـش از مسـائل مرتبـط 
کسـب وکار نـگاه خصمانـه ای دارنـد  کـه شـهرداری ها، بـه  کردنـد  یان اعـالم  بررسـی شـدند. پاسـخگو
و بـه همیـن دلیـل آنـان بـه سیسـتم دادگاه هـا بـرای حـل و فصـل مشـکالت و رفـع اختالفـات تجـاری 
یـد مقـرر، اعتمـاد چندانـی نداشـتند. همچنیـن ایـن بررسـی،  بـه صورتـی عادالنـه، منصفانـه و در مو
کـرد. عـالوه  کافـی( تأمیـن خدمـات را در بخـش عمومـی آشـکار  مشـکالت )پرداخـت دیـر هنـگام و نا

کسـب وکار بسـیار ناراضـی بودنـد. کارآفرینـان از فراینـد طوالنـی ثبـت  برایـن، 

دستاوردها
ژه صـدای مـردم، محیـط  از پـرو بـرای اطـالع رسـانی و طـرح مباحـث و یافته هـا و نتایـج حاصـل 
Ivano- و Termopil گفتگـو در بیـن شـهروندان و مقامـات رسـمی دولـت در شـهرها مناسـبی بـرای 
یـان آزاد اطالعـات باعـث انجـام اقدامـات بـی نظیـری از سـوی مسـئولین  Frankivsk فراهـم شـد. جر
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گروه های شـهروندی برای بهبود خدمات عمومی  شـد. برای مثال، مسـئولین شـهرداری  شـهرداری و 
یـژه را بـرای توسـعه راهکارهـای مناسـب جهـت شناسـایی  کاری و گـروه  در شـهر  Termopilچندیـن 
بررسـی های  ایـن،  بـر  عـالوه  دادنـد.  تشـکیل  یان  هاپاسـخگو پیمایـش  طریـق  از  بحرانـی  مشـکالت 
کـز خدماتـی،  ردن بـه دولـت محلـی بـرای ایجـاد مرا کنان شـهر Termopil را بـرای فشـار آو پیمایشـی، سـا
و  پرداخت هـا  تمامـی  می تواننـد  مـردم  کـز  مرا ایـن  در  کـرد.  بسـیج  خدمـات1  ارایـه  کـز  مرا عنـوان  بـه 
صورتحسـاب های خدمات شـهری را پرداخت کنند. پیش بینی شـده اسـت در این مراکز، خدماتی 

کنتـرل آنهـا نیـز انجـام شـود. ماننـد ارایـه دادخواسـت ها، تشـکیل پرونـده شـکایات و 
شـهروندی  اقـدام  گروه هـای  و  غیردولتـی  سـازمان های  اتئـالف  تشـکیل  از  شـهر  دو  هـر  در  ژه  پـرو
بـرای توسـعه ظرفیـت سـازمان های غیردولتـی از طریـق ارایـه آمـوزش در زمینـه مدیریـت منابـع انسـانی، 
کمـک و پشـتیبانی می  نمایـد. بـا توجـه بـه  یـزی راهبـردی، روابـط عمومـی و تشـکیل اتئـالف،  برنامه ر
اینکـه شـهروندان در هـر دو شـهر، موضـوع آمـوزش را بـه عنـوان اولیـن موضـوع و دغدغـه مطـرح کردنـد، 
کـره وگفتگـو در ایـن  بـه همیـن دلیـل سـازمان های غیردولتـی، والدیـن و مسـئولین آمـوزش بـرای مذا
کردنـد. در شـهر  یـن  یق شـدند و پیشـنهادهایی را بـرای بهبـود سیسـتم آمـوزش محلـی تدو زمینـه تشـو
یـن برنامـه »طـرح شـهر بـرای آمـوزش«2 در سـال 2005 منتهـی شـد.  گفتگوهـا بـه تدو Termopil، ایـن 

ره ای و  کتبـر سـال 2001 شـهر Ivano-Frankivsk نیـز بـا ذی نفعـان مختلـف شـهر، شـورای مشـاو در ا
ره مردمـی در هـر دو شـهر بـرای تهیـه دسـتورکاری  آمـوزش را تشـکیل داد. عـالوه بـر ایـن، هیئـت مشـاو
در مـورد مسـائل و نیازهـای شـهروندان بـرای اصالحـات آموزشـی بیشـتر، ایجـاد شـد. در هـر دو شـهر 
یـن و اجـرای راهبردهایـی بـرای بهبـود حمـل و نقـل، مسـکن و توسـعه  گروه هـای کاری شـهروندان بـر تدو

کیـد داشـتند. کار تا کسـب و 
 kvpyansk و chuguiv در تابسـتان سـال 2001، برنامه صدای مردم در دو شـهر دیگر اوکراین شـامل
بـه  عمومـی  خدمـات  کیفیـت  مـورد  در  پیمایشـی  بررسـی های  نیـز  شـهرها  ایـن  در  یافـت.  توسـعه 
شـهروندان، کسـب و کار و اسـتخدام های دولتـی انجـام شـد. در هـر دو شـهر، مـردم کیفیـت خدمـات 
از  رضایـت  عـدم  زمینـه  در  مشـکالت  بیشـترین  نمی دانسـتند.  رضایت بخـش  چنـدان  را  عمومـی 
کلینک هـای بهداشـتی دولتـی و ادارات بـرق شـهر بـوده اسـت. نهادهـا شـامل دفاتـر مسـکن محلـی، 

1 . One-stop Shops
2 . City Blueprint for Education
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روش شناسی
در ایـن مطالعـه از روش پیمایشـی پیـش آزمـون بـا پرسشـنامه های اسـتاندارد و بـه صـورت مصاحبـه 
کارآفرینـان اسـتفاده شـد )7(. در ایـن بررسـی  چهـره بـه چهـره بـا 500 نمونـه از خانوارهـا و100 نمونـه از 
کارهـای مختلـف در مـورد تجربـه آنـان در زمینـه نهادهـای دولتـی از جملـه  کسـب و  از شـهروندان و 
دفاتـر پسـت، خدمـات بهداشـتی، خدمـات تلفـن، مسـئولین مسـکن، مسـئولین مـدارس، بانک هـای 
بیمارسـتان،  راهـی،  بیـن  پلیـس  مالیاتـی،  کارکنـان  اجتماعـی،  حمایـت  دفاتـر  دولتـی،  پس انـداز 

گذرنامـه، پلیـس، و دادگاه هـا سـئوال شـد. گمـرک، اداره  کمیته هـای اجرایـی محلـی، خدمـات 

درس های آموخته
بـه عنـوان  را  ژه هـا چندیـن عامـل  پرو موثـر  اجـرای  در  بین المللـی مطالعـات سیاسـتگذاری  مرکـز 

کـرد: یـر شناسـایی  عامل هـای مهـم بـه شـرح ز
تعهد و مشارکت شهرداران شهرها و مقامات دولت های محلی	 
همکاری تنگاتنگ با سازمان های غیردولتی محلی	 
ایجاد ائتالف های سازمان های غیردولتی محلی در بخش های مختلف	 
شناسـایی 	  پیشـرفت،  پایـش  خدمـات،  یابـی  ارز بـرای  مختلـف  مقاطـع  در  بررسـی   افزایـش 

آینـده اقدامـات  و  آموختـه  درس هـای 

کارت گزارش شهروندی فیلیپین درخصوص خدمات حامی فقرا
بـرای  فقـرا  فیلیپیـن در خصـوص خدمـات حامـی  گـزارش شـهروندی  کارت   2000 بهـار سـال  در 
کمـک بـه  گـزارش بـرای  کشـور توسـط بانـک جهانـی اجـرا شـد )8(. ایـن  یابـی فقـر در ایـن  پیگیـری ارز
فقـرا براسـاس بررسـی های پیمایشـی کشـور از رضایت منـدی مشـتریان از خدمـات دولتـی انجـام شـد. 
در ایـن بررسـی پیمایشـی، از مـردم دربـاره محدودیت هایـی کـه آنـان بـرای دسترسـی بـه منابـع عمومـی بـا 
کفایـت خدمـات  کیفیـت و  آنهـا مواجـه هسـتند، و همچنیـن درخصـوص دیدگاه هـای آنـان در مـورد 
یت هـا  ری شـده دیدگاه هـا و اولو گـردآو یی مقامـات دولتـی، سـئوال می شـد. اطالعـات  و پاسـخگو
یی بـه نیازهـای  کـه چگونـه می تـوان بـرای پاسـخگو کـرد و نشـان داد  و مشـکالت شـهروندان را ارایـه 

کـرد. مـردم، خدمـات مختلـف را  بـه نحـو بهتـری ارایـه 
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یافته ها
کـه فقـرای فیلیپیـن در مقایسـه بـا مـردم ثروتمنـد، کمتـر  یافته هـای ایـن بررسـی پیمایشـی نشـان داد 
 درصـد بیمـاری در میـان فقـرا 

ً
از تسـهیالت بهداشـتی اسـتفاده کرده انـد. ایـن حالـی اسـت کـه معمـوال

کـرده بودنـد،  کـه از تسـهیالت خصوصـی اسـتفاده  بیشـتر اسـت. یـک خانـوار از پنـج خانـوار فقیـری 
ر از دسـترس، دسترسـی نداشـتند. رضایـت منـدی  یـژه در مناطـق فقیـر و دو بـه تسـهیالت دولتـی، بو
یابـی شـد. پرداخـت  از تسـهیالت مراقبـت از سـالمت در نواحـی شـهری بسـیار ناچیـز و نامطلـوب ارز
یـرا پوشـش  یـادی از هزینه هـا را در برمی گرفـت، ز هزینـه مراقبـت از سـالمت توسـط فقـرا، تقریبـًا بخـش ز

رده بـود. یـادی را بوجـود آو بیمـه بسـیار محـدود بـود وقیمت هـای بـاالی دارو مشـکالت ز
ره  در زمینـه آمـوزش، حـدود 10 درصـد کـودکان درسـن مدرسـه )مقطـع سـنی 7 تـا 12 سـال( طـی دو
بررسـی پیمایشـی در مدرسـه حضـور نداشـتند. تـرک تحصیـل عمدتـًا در خانواده هـای فقیـر مشـاهده 
می شـد. بیمـاری یـا ناتوانـی جسـمی و پـس از آن نیازهـای اقتصـادی و عملکـرد ضعیـف آموزشـی از 
دالیـل اصلـی بودنـد. شـمار بسـیار کمـی از خانوارهـای فقیـر و خانوارهـای بـا درآمـد متوسـط از مـدارس 
یـرا شـهریه آنهـا حـدود 10 برابـر بیشـتر از شـهریه مـدارس دولتـی بـود.  خصوصـی اسـتفاده می کردنـد ز
خانوار هـا حـدود 2 درصـد از درآمدهـای خـود را بـرای ثبـت نـام هـر فرزنـد در مدرسـه هزینـه می کردنـد.
یـک سـوم  بـود. حـدود  فیلیپیـن حـدود 64 درصـد  در  آبرسـانی  ایـن مطالعـه، خدمـات  زمـان  در 
از  درصـد   75 بودنـد.  وابسـته  چـاه   یـا  بـاران  آب  ری  جمـع آو سیسـتم  بـه  آب  تامیـن  بـرای  جمعیـت 
بـه آب سـالم و  بـرای دسترسـی  امکاناتـی  آنـان  بیشـتر  و  کشـی دسترسـی نداشـتند  لولـه  بـه آب  فقـرا 
کمتـر  کـه ایـن مقـدار مصـرف  بهداشـتی نداشـتند. میانگیـن مصـرف سـرانه آب حـدود 30 لیتـر بـود 
کـه آب را از دستفروشـان می خریدنـد. آب عرضـه شـده از بیشـتر منابـع بـرای  کسـانی بـود  از مصـرف 

نبودنـد. مناسـب  شـرب 
گیـری شـده بـه مسـکن مناسـب دسترسـی نداشـتند. فقـرای شـهری  نیمـی از خانوارهـای نمونـه 
کمتـر رضایـت خاطـر داشـتند. حـدود 53  در مقایسـه بـا مـردم روسـتایی، از وضعیـت مسـکن خـود 
درصـد از خانوارهـای فقیـر صاحـب زمینـی بودنـد کـه خانـه بـر روی آن سـاخته شـده بـود، بـا ایـن وجـود 
درصـد باالیـی )81 درصـد( صاحـب خانـه بودنـد. فقـط 6 درصـد از خانوارهـای فقیـر درخواسـت کمـک 
یـاد )بـه ترتیـب  گروه هـای بـا درآمـد متوسـط و درآمـد ز یادتـری از  مسـکن داشـتند، در حالیکـه درصـد ز
یـب درخواسـت  9 درصـد و 12 درصـد( درخواسـت کمـک مسـکن داشـتند عـالوه بـر ایـن، میـزان تصو

گروه هـای بـا درآمـد بـاال، بسـیار کمتـر بـود. کمک هـا، در بیـن افـراد فقیـر در مقایسـه بـا 
براسـاس این بررسـی، برنج برای رفاه خانواده های فقیر بسـیار اهمیت داشـت. هر چند، دسترسـی 
بـه برنـج یارانـه ای محـدود بـود، امـا فقـرا در مقایسـه بـا افـراد بـا درآمـد متوسـط برنـج یارانـه ای بیشـتری 
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یـاد برنـج بیشـتری خریـداری می کردنـد،  خریـداری می کردنـد. بـا ایـن وجـود، هنـوز، مـردم بـا درآمـد ز
یان توصیـه کـرد کـه  بنابرایـن، سـود بیشـتری از یارانـه نصیـب آنـان می شـد. بررسـی پیمایشـی پاسـخگو

بهتـر اسـت در مـورد افـراد فقیـر هدف گـذاری جغرافیایـی انجـام شـود.

دستاوردها
کاهـش  یـن راهبردهـا و برنامه هـای  بـه منظـور بازنگـری برنامـه توسـعه میـان مـدت فیلیپیـن و تدو
مـورد   ،Gloria Macapagal-Arroyo’s ییس جمهـور  ر توسـط  کارت شـهروند  گـزارش  فقـر جدیـد، 
یـزی مبتنـی  اسـتفاده قـرار گرفـت. سـازمان مدیریـت و بودجـه قصـد داشـت تـا بازخـورد مـردم و بودجـه ر
بـر عملکـرد را نهادینـه نمایـد، بنابرایـن از اطالعـات بدسـت آمـده حاصـل از ایـن بررسـی های پیمایشـی 
کردنـد. ایـن  و سـایر ابزارهـای سـنجش بـرای تخصیـص منابـع مالـی همـه نهادهـای دولتـی اسـتفاده 
ردن بازخـورد اطالعاتـی منظـم از شـهروندان اقدامـی بی سـابقه بـود. ایـن اطالعـات  کار بـرای بدسـت آو

بـه صـورت مسـتقیم در فراینـد تخصیـص بودجـه دخالـت داده  شـدند.
در زمـان نـگارش ایـن متـن، در شـهرهای مختلـف سراسـر فیلیپیـن شـماری از گزارش هـای کارت 
شـهروندی محلـی تهیـه شـد. درحـال حاضـر مـدل گـزارش کارت شـهروندی در سـایر کشـورها از جملـه 

یتنـام نیـز توسـعه داده شـد. آلبانـی، هنـد و و

روش شناسی
مسـتقل  سـازمان  یـک  همـکاری  بـا  را  شـهروندی  گـزارش  کارت  پیمایشـی  بررسـی  جهانـی  بانـک 
پژوهش هـای پیمایشـی مسـتقر در فیلیپیـن بـا نـام ایسـتگاه های تغییـرات اجتماعـی1 انجـام داد. ایـن بررسـی 
گیـری از 1200 خانـوار در چهـار منطقـه از  یـل سـال 2000 و براسـاس نمونـه  ر پیمایشـی در ماه هـای مـارس و آو
کشـور )منطقـه پایتخـت، Visayas ،Luzonو Mindanao(، و بـه تناسـب حجـم جمعیـت آنهـا انجـام شـد. 
بـرد و رضایت منـدی فقـرا از خدمـات دولتـی  کار گاهی هـا، دسترسـی،  در پرسشـنامه اطالعاتـی در مـورد آ
یـع برنـج یارانـه ای سـئوال شـد. در پنـج حـوزه شـامل مراقبـت بهداشـتی، آمـوزش ابتدایـی، مسـکن، آب و توز

درس های آموخته 
یـرا آنهـا فقـط  یابی هـای مشـابه  از عـدم پایـداری اثـرات اقدامـات حکایـت داشـت، ز درگذشـته ارز
گـر  در یـک زمـان انجـام می شـدند و پیگیری هـای مسـتمری در ایـن زمینـه انجـام نمی شـد. بنابرایـن،  ا
ارایه کننـدگان خدمـات بداننـد کـه عملکـرد آنـان پایـش خواهـد شـد، در ایـن صـورت بـرای اصالحـات 

1 . Social Weather Stations
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رت  کشـور فیلیپیـن در زمینـه ضـرو و بهبـود خدمـات انگیزه هـای بیشـتری خواهنـد داشـت. تجربـه 
نهادینـه کـردن سیسـتم کارت گـزارش شـهروندی اهمیـت ایـن سـازوکار را بـه عنـوان فراینـدی مسـتمر و 
یابـی  ره ای ارز تکـرار شـدنی کـه بایـد پیشـرفت در عرضـه خدمـات )یـا عـدم پیشـرفت( را بـه صـورت دو

کنـد، نشـان داده اسـت.
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ابزارها و تمرین ها )شماره 17(
پیمایش فساد توسط بانک جهانی

کـه فسـاد نوعـی مالیـات  در سـالهای اخیـر، پژوهش هـا و تحلیل هـای مختلـف نشـان داده اسـت 
یـع منابـع دولتـی می شـود و مانـع از دسترسـی  برگشـتی1 بـرای فقـرا اسـت. فسـاد باعـث اختـالل در توز
مردم به خدمات اساسـی مانند بهداشـت و آموزش می شـود. این پدیده مانع از دسترسـی بنگاه های 
کوچـک و متوسـط بـه منابـع می شـود. شـواهد متعـدد نشـان می دهـد کـه فقـرا در مقایسـه بـا شـهروندان 
یـادی از درآمدهـای خـود را صـرف پرداخـت رشـوه می کننـد. فسـاد  گروه هـای درآمـدی بخـش ز سـایر 
مشـروعیت را کاهـش، و کارکردهـای دولـت را تضعیـف می کنـد و بـر توانایـی دولـت در تضمیـن امنیـت 

زندگـی و دارایی هـا تأثیـر می گـذارد.
کـرد. بـا توجـه بـه  بانـک جهانـی در سـال 97 - 1996، پیمایـش هـارا بـا عنـوان معیـار فسـاد2 آغـاز 
کـردن ایـن پدیـده بـا اسـتفاده از ابزارهـای  کمـی  ماهیـت ممنـوع بـودن و سـری بـودن موضـوع فسـاد، 
ری  گـرد آو کـه  بـرای سـالیان متمـادی تصـور می شـد  پیمایشـی بسـیار مشـکل اسـت. در حقیقـت، 
گـر  کـه ا اطالعـات در مـورد فسـاد غیـر ممکـن اسـت. امـا تجربـه چنـد سـال اخیـر نشـان داده اسـت 
فراینـد شـناخت ایـن پدیـده بـه خوبـی طراحـی، هدف گـذاری و اجـرا شـود، در ایـن صـورت، بـا اسـتفاده 
بخـش  فسـاد،  عاملیـن  فسـاد،  قربانیـان  میـان  در  را  فسـاد  پدیـده  می تـوان  پیمایشـی  بررسـی های  از 
خصوصـی و مقامـات دولتـی، و همچنیـن در نهادهـای بخـش دولتـی آشـکار سـاخت. بـر ایـن اسـاس، 

یـر را آشـکار نمـوده اسـت: تجربـه بانـک جهانـی در مـورد فسـاد مـوارد ز
تعییـن 	  و  کشـور  نهـادی در  و منبـع اختـالالت  گسـتره  بـه تشـخیص  بررسـی های پیمایشـی 

می کنـد. کمـک  سیاسـت گذاری  کـرات  مذا و  گفتگوهـا  ارتقـای  و  اصالحـات  یت هـای  اولو
و 	  و اجتماعـی  اقتصـادی  کـردن هزینه هـای  کمـی  بـه  پیمایشـی می تواننـد  بررسـی های  ایـن 

کمـک نماینـد. کار  کسـب و  کیفیـت ارایـه خدمـات عمومـی و فضـای  یابـی  ارز
کـه می تـوان بـر مبنـای آن فعالیت هـای ضـد فسـاد 	  ایـن بررسـی امـکان ایجـاد بسـتر و پایـه ای 

کـرد را فراهـم می کنـد. را اندازه گیـری 
بـه 	  نیـز  ارایـه دهنـد. ایـن مسـئله  ایـن بررسـی ها می تواننـد اطالعـات عمومـی در مـورد فسـاد 

نوبـه خـود می توانـد در کانـون توجـه نهادهـای اجرایـی و مجلـس قـرار گیـرد و مشـارکت جامعـه 
کنـد. مدنـی را بـرای مطالبـات بیشـتر و حکمرانـی بهتـر و فعالیت هـای ضـد فسـاد افـزون 

1 . Regressive Tax
2 . Measure Corruption
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کشـورها و مناطـق  را  بانـک جهانـی از زمـان آغـاز ایـن پیمایـش در سـال 97 ـ 1996، شـماری از 
یـر  کلیـدی در بخش هـای ز کـرد. در ایـن زمینـه شـماری از فعالیت هـای  بـرای ایـن منظـور انتخـاب 

می شـوند. ارایـه 

پیمایش بخش خصوصی
گـزارش توسـعه جهانـی در سـال 1997، از اولیـن تالش هـای بانـک  پیمایـش بنگاه هـا بـرای تهیـه 
جهانـی در اسـتفاده از بررسـی های پیمایشـی بـرای درک عوامـل و پیامدهـای فسـاد بـود. ایـن بررسـی ها 
بـا عنـوان »دولـت در جهـان رو  گـزارش توسـعه جهانـی در سـال 1997  بـرای تهیـه  در مـورد بنگاه هـا 
گسـترده، بیـش از 3600 بنـگاه در 69  بـه تحـول1 « انجـام شـد)WDR97( )1(. ایـن بررسـی پیمایشـی 
کـه بخش هـای  کشـور جهـان را شـامل می شـد. هـدف ایـن مطالعـه درک چارچوب هـای نهـادی بـود 
بـرو بودنـد. بـرای ایـن منظـور از طیـف گسـترده ای از کارافرینـان بنگاه هـای کوچـک  خصوصـی بـا آنهـا رو
کشـورهای خـود، ماننـد امنیـت دارایی هـا،  و بـزرگ درخواسـت شـد تـا شـرایط نهـادی مختلـف را در 
قابـل پیش بینـی بـودن قوانیـن و سیاسـت ها، قابـل اطمینـان بـودن سیسـتم قضایـی، مشـکالت فسـاد، 

یابـی نماینـد. گـذار سیاسـی را ارز اقتـدار و بوروکراسـی و شـکاف های موجـود در هنـگام 
کشـورها  از  از شـدت فسـاد در بسـیاری  بررسـی پیمایشـی  از  یـه و تحلیـل داده هـای حاصـل  تجز
ایجـاد اختـالل در فعالیت هـای بخـش خصوصـی و  باعـث  ایـن پدیـده می توانـد  حکایـت داشـت. 
کشـورهای بـا درآمـد بـاالی سـازمان  کشـورها بـه اسـتثنای  یان در همـه  گـردد. پاسـخگو کشـور  توسـعه 
کشـورهای خـود بـه عنـوان سـه مانـع اصلـی  توسـعه همکاری هـای اقتصـادی )OECD( فسـاد را در 
گـزارش توسـعه جهانـی در سـال 1997  کـه در  کردنـد. همانگونـه  کار طبقه بنـدی  و  کسـب  فـراروی 
)WDR97( عنـوان شـد، روی هـم رفتـه بیشـتر از 40 درصـد کارآفرینـان اعـالم کردنـد کـه بـرای رسـیدن 
بـه اهـداف خـود رشـوه پرداخـت کردنـد. در کشـورهای صنعتـی ایـن رقـم 15 درصـد، در آسـیا 30 درصـد 
یان جهـان  و در کشـورهای مشـترک المنافـع )CIS(2 60 درصـد بـود. عـالوه بـر ایـن، نیمـی از پاسـخگو
کـه پرداخـت رشـوه نمی توانـد تضمینـی بـرای ارایـه خدمـات باشـد )2(. همچنیـن  اعتقـاد داشـتند 
مشـخص شـد که اقدامات اجباری دولت ها )از جمله مباحث فسـاد و خطوط قرمز( کسـب و کارها 
یـادی از وقـت خـود را بـه جـای اینکـه صـرف فعالیت هـای تولیـد بکننـد،  را مجبـور می کنـد تـا مقـدار ز

کـره در خصـوص قوانیـن و مقـررات بازدارنـده بـا مقامـات دولتـی بکننـد )3(. گفتگـو و مذا صرفـه 

1 . The State in a Changing World
2 . Common Wealth of Independent State
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پیمایش فضای کسب و کار در جهان 
کار در جهـان )WBES(1 در سـال 2000 توسـط بانـک جهانـی آغـاز شـد.  کسـب و  پیمایـش فضـای 
 1997 سـال  در  جهانـی  توسـعه  گـزارش  تهیـه  بـرای  پیمایش هـا  یکـرد  رو توسـعه  بررسـی،  ایـن  هـدف 
بـه منظـور  کشـور جهـان   100 در  بنـگاه   100 بررسـی حداقـل  ایـن مطالعـه،  براسـاس  بـود.   )WDR97(
کار، انجـام شـد. ابـزار پیمایـش بـه  کسـب و  توسـعه یـک اطالعاتـی جهانـی در زمینـه فسـاد از منظـر 
گونـه ای طراحـی شـد تـا بـر مبنـای آن اطالعـات تفصیلـی در مـورد رشـوه در بخش هـای دولتـی و رشـوه 
بـه عنـوان بخشـی از هزینه هـای بنگاه هـا اسـتخراج شـود. هـر چنـد هـدف تهیـه بانـک اطالعاتـی در 
کـه در ایـن  کشـوری نیـز در ایـن زمینـه انجـام شـد  وهلـه اول مقایسـه بین المللـی بـود، امـا تحلیل هـای 
یـه و تحلیـل اطالعـات نـوار باختـری غـزه  گـزارش می سـال 2001 در زمینـه تجز خصـوص می تـوان بـه 
کـه از نتایـج ایـن بررسـی ها حاصـل شـد )4(. یکـی از معروف تریـن نمونه هـا در ایـن زمینـه،  کـرد  اشـاره 
کار و پیمایـش عملکـرد  کسـب و  بـا عنـوان فضـای  کار جهانـی  کسـب و  بررسـی پیمایشـی فضـای 

بنـگاه )BEEPS(2 اسـت.

کار و  پیمایش عملکرد بنگاه فضای کسب و 
کسـب و  پایـی توسـعه و بازسـازی، پیمایـش فضـای  کمیسـیون مشـترک بانـک جهانـی و بانـک ارو
کشـور بـا  کار و عملکـرد بنگاه هـا را  از طریـق مصاحبـه بـا 3000 مالکیـن بنگاه هـا و مدیـران ارشـد 22 
پـا و آسـیای مرکـزی )ECA(، انجـام دادنـد. یکـی دیگـر از اهـداف  گـذار در منطقـه ارو اقتصـاد در حـال 
ایـن  بـود.  گـذار  بـا اقتصـاد در حـال  کشـورهای  BEEPS، شناسـایی اشـکال مختلـف فسـاد در بیـن 

ری  گـردآو کـه شـواهد تجربـی بـر مبنـای ابزارهایـی  کـرد  بررسـی ها بـرای نخسـتین بـار، پایـه ای را فراهـم 
کـه ازآن طریـق آنهـا بنگاه هـا بـر دولـت تاثیـر می گذارنـدو ایـن شـروع مفهـوم » تصـرف دولـت«3 بـه  شـوند 
اصطالحات ضد فسـاد بود )5(. در حالیکه فسـاد اداری، سـوء اسـتفاده از قوانین و مقررات و ضوابط 
موجـود را بـرای رسـیدن بـه منافـع شـخصی نشـان می دهـد، اصطـالح تصـرف دولـت، اقدامـات افـراد 
یـن قوانیـن و  کـه بـر تدو گروه هایـی از بنگاه هـا را در بخش هـای خصوصـی یـا دولتـی نشـان می دهـد  یـا 
مقـررات، مصوبـات و سـایر سیاسـت های دولـت بـرای رسـیدن بـه منافـع خـود تأثیـر می گذارنـد. ایـن 

کار باعـث سـوء اسـتفاده و غیرشـفاف شـدن منافـع شـخصی در مقامـات دولتـی می شـود )6(.
سیاسـت گذاری،  کـرات  مذا بـه  کمـک  بـرای  گـذار.  حـال  در  کشـورهای  در  فسـاد  ضـد  گـزارش 

1 . World Business Environment Survey
2 . Business Environment and Enterprise Performance Survey
3 . “state capture”
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اطالعـات BEEPS بـرای تبییـن و شناسـایی گزینه هـای اصالحـی بـرای 22 کشـور بـا اقتصـاد در حـال 
گـذار و بـا اسـتفاده از تیپولـوژی فسـاد مبتنـی بـر میـزان نسـبی فسـاد اداری و انحصـار در هـر کشـور مـورد 
گزینه هـای اصالحـات بـه عنـوان بخـش مکمـل راهبـرد  گرفـت )7(. در ایـن چارچـوب  اسـتفاده قـرار 
یی سیاسـی،  مبـارزه بـا فقـر ارایـه شـد. ایـن راهبردهـا شـامل رفـع محدودیت هـای نهـادی، پاسـخگو
رقابـت بخـش خصوصـی، مشـارکت جامعـه مدنـی و مدیریـت بخـش عمومـی بـوده اسـت. توصیه های 
و  گفتگوهـا  و  راهبردهـا  یـن  تدو کشـوری،  تحلیل هـای  و  یـه  تجز در  موثـری  صـورت  بـه  گـزارش  ایـن 

گرفـت. گـذاری در ECA مـورد اسـتفاده قـرار  کـرات سیاسـت  مذا

ب پیمایش فساد کشورها
برد ابزارهای پیمایشـی  کار هر چند پیمایش انجام شـده در قسـمت های قبل در وهله اول مسـتلزم 
کشـورها، الزم  کشـورهای مختلـف اسـت، امـا بـا توجـه بـه تفـاوت  سـاده بـرای بررسـی بنـگاه در بیـن 
کشـور توسـعه داده شـود. یکـی از ایـن روش هـا، بررسـی پیمایشـی  اسـت تـا ابزارهـای خاصـی بـرای هـر 
یـن و شناسـایی وضعیـت فسـاد در هـر کشـور  همزمـان خانوارهـا، بنگاه هـا و مقامـات دولتـی بـرای تدو
از ابعـاد مختلـف اسـت. بررسـی پیمایشـی خانوارهـا و بنگاه هـا می توانـد بـه ایجـاد شـرایط حکمرانـی 
مناسـب در کشـورها و شناسـایی هزینه هـا )بـرای مثـال، بـه شـکل درآمدهـای عمومـی از دسـت رفتـه، 
سـرمایه گذاری ها و اثـرات فقـر(، شـناخت علـل حکمرانـی ضعیـف و عوامـل ایجـاد فسـاد کمـک کنـد. 
در پیمایـش مقامـات دولتـی نیـز تـالش می شـود تـا علـت و سرمنشـأ حکمرانـی ضعیـف از جملـه پاییـن 
گردنـد.  گـزارش دهـی، شناسـایی  بـودن میـزان پرداخت هـا، سـاختارهای انگیزشـی و سـازوکارهای 
در  یکـرد  رو دو  از  بیـش  از  )اسـتفاده  مثلثـی  یکـرد  رو بررسـی،  مـورد  پدیده هـای  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا 
یـت و پیـش  کار امـکان تقو یـرا ایـن  مطالعـات اجتماعـی(1 بـرای ایـن منظـور بسـیار مناسـب اسـت، ز

یان فراهـم می کنـد )8(. گروه هـای مختلـف پاسـخگو بینـی واکنش هـا را در بیـن 

اولین گام ها در آلبانی، گرجستان و التیویا
پـا و آسـیای مرکـزی )ECA(2 در سـال 1998 اجـرا  یکـرد مثلث بنـدی نخسـتین بـار در منطقـه ارو رو
کـه از ایـن روش پیمایـش در  کشـورهایی بودنـد  یـا اولیـن  تیو گرجسـتان و ال کشـورهای آلبانـی،  شـد. 
کـه از بانـک جهانـی بـرای مبـارزه بـا  کشـورهایی بودنـد  کشـورها، اولیـن  یـرا ایـن  آنهـا اسـتفاده شـد. ز
یـه و تحلیـل ایـن  پیمایـش هـاو مقایسـه نتایـج در بیـن  اقدامـات ضـد فسـاد کمـک خواسـته بودنـد. تجز

1 . Triangulation Approach
2 . Europe and Central Asia Region
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کشـور در ایـن زمینـه بـا مشـکالت منحصـر بفـردی مواجـه اسـت و  کـه هـر  کـرد  کشـور آشـکار  ایـن سـه 
کـه  مشـکالت نیـز از عوامـل نهـادی متفاوتـی ناشـی می شـوند. همچنیـن ایـن  پیمایش هـا نشـان داد 
از  نامشـروع و خـارج  روابـط  بـر اسـاس  را  کلیـدی  کشـور دیوانسـاالران دولتـی پسـت های  ایـن سـه  در 
یـی و مبـارزه بـا فسـاد،  یارو ضوابـط اشـغال می کننـد و بـه همیـن دلیـل بنگاه هـا تمایـل دارنـد بـه جـای رو

مالیـات بیشـتری بپردازنـد )9(.
سـطح  در  مسـئله  ایـن  شـد.  منتشـر  کشـورها  ایـن  در  گسـترده   صـورت  بـه  پیمایـش  ایـن  نتایـج 
و خدمـات مدنـی  آلبانـی در سیسـتم قضایـی  زد. سـرانجام  دامـن  گسـترده ای  بـه مباحـث  عمومـی 
گرجسـتان، بررسـی ها نشـان داد  کـرد. در  کـه منشـأ اصلـی فسـاد بودنـد، برنامـه ضـد فسـادی را آغـاز 
ز فسـاد قلمـداد می شـوند،  کـه قوانیـن و مقـررات زایـد، و طوالنـی بـودن اخـذ مجـوز از عوامـل اصلـی بـرو
کمک هـای بانـک جهانـی بـه ایجـاد چارچوب هـای نهـادی بـرای ارایـه خدمـات، اخـذ مجوزهـا  لـذا 
گسـترده بـه عنـوان اصلی تریـن  یـا از فسـاد  کشـور الیتو کرد.بررسـی ها در  کمـک  و اصالحـات مالیاتـی 
مشـکل در این کشـور حکایت داشـت. براین اسـاس، پیش شـرط اصلی موفقیت حکمرانی وام های 
و  و فصـل تضادهـا  بـرای حـل  نهادهـا  یـت  تقو یـا،  تیو کشـور ال  )PSAL( تعدیـل سـاختاری برنامـه ای 

کـه بـه عنـوان فسـاد در سـطوح بـاال وجـود داشـت. تعارضاتـی اعـالم شـد 

توسعه پوشش کشوری و رویکردهای انطباقی
پـرو،  گوئـه،  پارا ر،  کـوادو ا کلمبیـا،  یـن،  بولیـوی، بوسـنی و هرزگو از جملـه  کشـورها  از  در شـماری 
رومانـی، اسـکواکی و ایالـت اوتراپـرادش هنـد پیمایش هایـی انجـام شـد. عـالوه بـر ایـن،  پیمایش هایـی 
بـا ابعـاد کوچکتـر نیـز در سـطوح محلـی و شـهرداری ها از جملـه در کشـورهای ونزوئـال و اوکرایـن انجـام 
شـد. پیمایش هـا در هـر مـورد، بـا خصوصیـات محیـط کشـورها تطبیـق داده شـده بودنـد. در لهسـتان، 
یق و توسـعه فراینـد اصالحـات روشـی متفـاوت،  ری شـده بـرای تشـو گـردآو بـا اسـتفاده از داده هـای 
اتخـاذ شـد. پیمایش هـای موجـود را سـازمان های محلـی خوشـنام، نظـر سـنجی، حسابرسـی انجـام 
یـادی از مصاحبه هـای هدفمنـد و چهـره  گزارش هـا و پژوهش هـای موجـود بـا تعـداد ز دادنـد و سـایر 
بـه چهـره بـا نماینـدگان مجلـس، قضـات و مقامـات دولتـی، صاحبـان کسـب و کارهـا، دانشـگاهیان، 

کردنـد. )10(. کارگـران، رسـانه ها و نماینـدگان سـازمان های غیـر دولتـی آن را تکمیـل 
یکـرد و روش شناسـی تفـاوت دارنـد، امـا اجمـاع کاملـی در مـورد آزادی  هـر چنـد ایـن پیمایش هـا در رو
ری دیدگاه هـای بسـیاری از بخش هـای جامعـه از جملـه مقامـات دولتـی وجـود داشـته اسـت.  گـردآو
کـه چنیـن پیمایش هایـی بـا  یکـی دیگـر از شـباهت های همـه بررسـی های پیمایشـی مـوردی ایـن بـود 
درخواسـت کشـورها انجـام شـده بـود. در بسـیاری از مـوارد، نتایـج  پیمایش هـا کمک هـای شـایانی بـه 
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یـن و اجـرای راهبردهـای ضـد فقـر کـرد. ایـن راهبردهـا بـا همـکاری طیـف گسـترده ای از ذی نفعـان  تدو
یـن شـد. کارگاههـای آموزشـی و سـایر سـازوکارها بـرای ایجـاد همگرایـی در بیـن همـه اقشـار جامعـه  تدو

یژگی هـای مهـم و مشـترک همـه ایـن پیمایش هـا بـوده اسـت. یـن، اجـرا و پایـش راهبردهـا از و بـرای تدو

پیمایش مقامات عمومی 
بـه صـورت مسـتقیم اندازه گیری  را  بـا  پیمایش هـای مقامـات عمومـی نمی تـوان فسـاد  هـر چنـد، 
کـرد، بـا ایـن وجـود، ایـن بررسـی ابـزار سـودمندی بـرای بررسـی انگیزه هـا، هزینه هـا، عوامـل و پیامدهـای 
فسـاد اسـت. از طریـق مجموعـه ای از پیمایش هـا کـه بـا کمـک مالـی بانـک جهانـی و برنامـه مشـارکت 
بانـک هلنـد1 انجـام شـد، بیـش از 7000 نفـراز مقامـات رسـمی در 16 کشـور از جملـه آلبانـی، آرژانتیـن، 
کشـورهای منطقـه  کنیـا، مقدونیـه، مولـداوی و  یان، اندونـزی،  گو بنـگالدش، بولیـوی، بلغارسـتان، 
گرفتنـد. ایـن پیمایش هـا بخشـی از فعالیت هـای گسـترده تر  کارائیـب مـورد پیمایـش قـرار  شـرق حـوزه 
یـه و تحلیـل  کـه در وهلـه اول بـرای تجز در خصـوص اصالحـات خدمـات مدنـی در ایـن کشـورها بـود 
عوامـل عملکـرد نهـادی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بـرای ایـن منظـور، بـه صـورت مسـتقیم از مقامـات 
آنـان از قوانیـن و مقـررات رسـمی و غیررسـمی در  یـان منابـع، درک  رسـمی در مـورد سیاسـت ها، جر

ری شـد. گـردآو سـازمان ها و پیامدهـای حـذف یـا ابقـاء قوانیـن و مقـررات، اطالعـات 
ری نشـده بودنـد، امـا در پرسشـنامه های  هـر چنـد ایـن پیمایش هـا صرفـًا برای اندازه گیـری فقـر گـردآو
پیمایـش و سـئواالت شـفاهی در مـورد درک فسـاد در میـان مقامـات نهادهـای دولتـی و در مقیاسـی 
کـه در مباحـث پیمایـش در بـاال عنـوان شـد، طراحـی  بزرگتـر در بخش هـا مطـرح شـده بـود. همانگونـه 
کشـور  کشـور سـازگار شـد و نتایـج پیمایـش براسـاس یافته هـای خـاص آن  پیمایش هـا بـا شـرایط هـر 
گون این بررسـی ها در این کشـورها، نگرانی و دغدغه اصلی ضعف  گزارش شـدند. از میان نتایج گونا
یی و فسـاد از موضوعـات عمـده قلمـداد شـدند. همچنیـن، در برخـی مـوارد راهکارهـای  پاسـخگو
که باید به نحوی در سیاسـت های اقتصادی یا بخشـی  اصالحات توسـط مقامات رسـمی ارایه شـد 
گردنـد و راهبردهـای اصالحـات خدمـات مدنـی را  ماننـد بازنگـر نهـادی و حکمرانـی )IGR( ادغـام 

در کشـورهای شـرکت کننـده اطالع رسـانی نمایـد.

مالحظات عملی در کاربرد پیمایش های ضد فساد
ایـن  بـود.  متفـاوت  بسـیار  مختلـف  کشـورهای  بیـن  در  کشـوری  پیمایش هـای  انجـام  هزینه هـای 
بسـتگی  پیمایش هـا  پیچیدگـی  و  دامنـه  و  محلـی  شـرایط  داخلـی،  ظرفیـت  کشـور،  به انـدازه  هزینه هـا 

1 . Bank Netherland Partnership Program
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کشـوری سـه  گیرنـد. هزینه هـای پیمایـش  دارد. عـالوه بـر ایـن، برخـی از هزینـه نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار 
کشـور در مـورد فسـاد 30000 دالر تـا 50000 دالر و 50000 تـا 100000 دالر اعـالم شـده بـود کـه ایـن هزینه هـا صـرف 

یـه و تحلیـل، اشـاعه و برقـراری ارتبـاط آنهـا بـا برنامه هـا مـورد نیـاز بـوده اسـت. کـرات، طراحـی، تجز مذا
 USAID منابـع مالـی الزم بـرای ایـن پیمایش هـا عمدتـًا توسـط کمـک کننده هـای دو جانبـه ماننـد
و  جلسـات  برگـزاری  بـرای  الزم  مالـی  منابـع  عمدتـًا  نیـز  جهانـی  بانـک  شـد.  تامیـن  آلمـان  دولـت  و 
یـه و تحلیـل، اشـاعه و برقـراری ارتبـاط ایـن مباحـث بـا برنامه هـای کشـور را تأمیـن کـرد. کـرات، تجز مذا

چالش ها و مالحظات
داده هـای حاصـل از پیمایش هـا، همانگونـه کـه در بـاال عنـوان شـد، می تواننـد ابزارهـای سـودمندی 
گسـترده فسـاد و مشـکالت، شناسـایی حوزه هـای عملـی بـرای تحـوالت  بـرای سـنجش ماهیـت و 
سیاسـی و ایجـاد انگیـزه و توانمندسـازی باشـند. بـا ایـن وجـود، داده هـا در مـورد فسـاد را می تـوان بـه 
صـورت غیرمؤثـر یـا بـه صورتـی بدتـر نیـز مـورد اسـتفاده قـرار داد. در اسـتفاده از بررسـی های پیمایشـی 

یـر هسـتند: ضـد فسـاد برخـی از مالحظـات اساسـی شـامل مـوارد ز
روش شناسـی بررسـی های پیمایشـی بایـد بـه دقـت طراحـی شـوند و تحلیل هـا بایـد بـه روش 	 

دقیـق انجـام شـوند.
پیمایش هـا بایـد در محیـط مناسـب کشـور اجـرا شـوند. بـه همیـن دلیـل مشـارکت ذی نفعـان 	 

و همچنین ظرفیت سـازی و تعهد سیاسـی برای پیگیری یافته های بررسـی های پیمایشـی، 
پذیـری فرایندهـای اصالحـات در زمـان اجـرای آنهـا بسـیار حائـز  ر بـرد و باو کار بـرای تضمیـن 
و  بسـترها  بایـد  شـود،  برخـوردار  الزم  بخشـی  اثـر  از  اصالحـات  اینکـه  بـرای  اسـت.  اهمیـت 

گردنـد. ظرفیت هـای الزم از جملـه نیـروی انسـانی، زمـان و منابـع الزم تهیـه 
اشـاعه اطالعـات در خصـوص نتایـج پیمایش هـا بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، امـا فراینـد اشـاعه 	 

کـه ایـن یافته هـا بایـد مـورد  گیـرد بـه طـوری  و نشـر اطالعـات بایـد بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار 
کشـورهای مـورد بررسـی باشـند. عـالوه بـر ایـن، بـا توجـه بـه تفاوت هـای روش  توافـق و پذیـرش 
کـم بـر کشـورها، ایـن پیمایش هـا بایـد بـا دقـت انجـام  شـناختی و همچنیـن تفـاوت مناسـبات حا

کشـور انجـام دهنـد. کار بانـک را قـادر می سـازد تـا پیمایـش در مـورد فسـاد را در هـر  شـود. ایـن 
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ابزارها و تمرین ها )شماره 18(
1 )PETS( پیمایش  پیگیری هزینه   های عمومی

یابـی عرضـه خدمـات، پیمایش هـا، اثـرات سیاسـت ها یـا مداخله هـا بـر خانوارهـا و  در هنـگام ارز
کیفیـت خدمـات را بررسـی می کننـد. درونداد هـا و بروندادهـای طـرف عرضـه-  تقاضـای آنـان بـرای 
اداری  سـوابق  یـا  رسـمی  آمارهـای  صـورت  بـه  نـام-  ثبـت  نرخ هـای  و  عمومـی  منابـع  یـان  جر ماننـد 
کمـی عرضـه  بـدون بررسـی باقـی می ماننـد. پیمایش هـای پیگیـری هزینه هـای عمومـی  و پیمایـش 
خدمـات )QSDS(2 دو ابـزار جدیـد مسـتند سـازی عرضـه خدمـات بـر اسـاس طـرف تقاضـا هسـتند 
کننـدگان خدمـات دارنـد. در هـر دوی ایـن  یی و اثربخشـی ارایـه  کـه نقـش موثـری در افزایـش پاسـخگو
یـه و تحلیـل قلمـداد می شـوند. ایـن روش بـه ماننـد پیمایـش  ابـزار، تسـهیل خدمـات واحـد اصلـی تجز

بنگاه هـا و خانوارهـا انجـام می شـود.
و  بررسـی  شـوند،  اطالعـات  مسـتمر  و  منظـم  انتقـال  از  مانـع  نهـادی  ضعف هـای  کـه  زمانـی 
پیمایش هـای تشـخیصی3 می تواننـد اطالعـات ارزشـمندی را بـرای تصمیـم گیـران فراهـم کننـد. ایـن 
که الزم اسـت در این حوزه ها برای بهبود روابط در بین سـطوح  بررسـی ها، برای شناسـایی حوزه هایی 
مختلـف دولتـی درگیـر در ارایـه خدمـات اقداماتـی انجـام شـود، بسـیار سـودمند اسـت. همچنیـن، ایـن 
بررسـی ها بـرای نشـان دادن جاهایـی کـه عـدم تقـارن اطالعاتـی در بیـن نهادهـا وجـود دارد و همچنیـن 
یی بیشـتر در بیـن نهادهـا و در میـان نهادهـا در سـطوح مختلـف و  توجـه بـه فرصت هـا بـرای پاسـخگو
کـه پیمایش هـا بـه صـورت راهبـردی  بـران نهایـی بسـیار سـودمند می باشـند. زمانـی  کار بیـن نهادهـا و 
کمـک  دگرگونی هـای سیاسـی  و  تحـوالت  بـرای  آنهـا می تـوان  یافته هـای  و  نتایـج  از  طراحـی شـوند، 
گرفـت. در ایـن صـورت یافتـن راه حل هـا بـرای تصمیـم گیـران راحـت تـر اسـت. در گـزارش پیـش رو ایـن 
کشـورهای اوگانـدا، تانزانیـا،  بردهـای آنهـا در  کار ابزارهـا بـه صـورت تفصیلـی تـر تشـریح می شـوند و بـه 

راس اشـاره می شـود.  غنـا و هنـدو

پیمایش پیگیری هزینه های عمومی و پیمایش کمی عرضه خدمات
کـه در نتیجـه افزایـش هزینه هـای عمومـی بهبـود و پیشـرفتی در عرضـه خدمـات اساسـی  زمانـی 
کـرد. دلیـل اول ممکـن اسـت ناشـی از  مشـاهده نشـود، در توجیـه ایـن پدیـده دو دلیـل می تـوان ارایـه 
کارآمـد منابـع مالـی در بیـن نهادهـای بخـش دولتـی باشـد. بـرای مثـال نشـت  عـدم انتقـال یـا انتقـال نا

1 . Public Expenditure Tracking Survey
2 . Quantitative Service Delivery Survey
3 . Diagnostic Surveys
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منابـع مالـی ممکـن اسـت مانـع از رسـیدن ایـن منابـع بـه تولیـد کننـدگان نهایـی شـود. دلیـل دوم ممکـن 
کاالهـا و خدمـات ارزشـمند، اتـالف  بـرای تولیـد  بـران نهایـی  کار کارآمـدی ظرفیت هـای  از نا اسـت 

منابـع و وجـود فسـاد ناشـی شـود.
کننـدگان خدمـات  کـردن رفتـار ارایـه  بـر ایـن اسـاس، اسـتفاده از ابزارهـای مختلـف بـرای آشـکار 
کمیـت  کـردن  و سـرانجام منعکـس  ارایـه خدمـات  بـرای  منابـع عمومـی  کـرد  ارتبـاط دادن هزینـه  و 
پیگیـری  پیمایـش  روش هـای  اخیـرًا  اسـت.  ری  ضـرو عمومـی،  هزینه هـای  و  خدمـات  کیفیـت  و 
هزینه هـای عمومـی و بررسـی پیمایشـی کمـی عرضـه خدمـات در چندیـن کشـور بـرای مستندسـازی 
گرفتنـد.  ارایـه خدمـات بخش هـای عمومـی، غیرانتفاعـی و خصوصـی انتفاعـی مـورد اسـتفاده قـرار 
یی  روش هـای PETS و QSDS بـر رفتـار ارایـه کننـدگان خدمـات از جملـه انگیزه هـا، نظـارت، پاسـخگو

کیـد دارنـد. یایی هـا و تحـوالت نهادهـا در بخش هـای عمومـی تا و پو
وقتـی کـه اطالعـات در مـورد هزینـه کـرد منابـع عمومـی در کشـورهای در حـال توسـعه در دسـترس 
و سـوء  فسـاد  گسـتره  و  بـه شـناخت محـل، شـدت  PETS می توانـد  ایـن صـورت روش  در  نباشـد، 
کنـون  کمـک نمایـد. تا کاسـتی ها و ضعـف سیسـتم ارایـه خدمـات می شـوند،  کـه باعـث  اسـتفاده ها 
ایـن روش  ایـن حـال،  بـا  گرفته انـد.  قـرار  آمـوزش مـورد اسـتفاده  و  PETS عمدتـًا در بخـش سـالمت 

قـرار داد. نیـز مـورد اسـتفاده  پیمایشـی را می تـوان در سـایر حوزه هـا 
کمـی هـم از طریـق مصاحبـه و هـم بـه صـورت مسـتقیم از اطالعـات   در روش QSDS داده هـای 
ری می شـوند. اطالعـات در بـاره تسـهیالت را نیـز می تـوان  کننـدگان خدمـات جمـع آو و سـوابق ارایـه 
ارایـه دهنـدگان  انجمن هـای خصوصـی  و  بـا پیمایـش دولت هـای محلـی، سـازمان های غیردولتـی 
ری داده هـای کمـی در مـورد داده هـای تسـهیالت، مسـتلزم تالش هـای  رد. گـردآو خدمـات بدسـت آو
یـرا اجـرای روش QSDS هـم پرهزینـه و هـم زمـان برتـر  بـران اسـت، ز کار بیشـتری بـرای درک خدمـات 
بـه  بـه صـورت پیوسـته و هـم  QSDS می تواننـد  PETS و  کیفـی اسـت)1(. روش هـای  از روش هـای 
یابـی  یابـی مسـتقیم اثـرات نهـادی و جریـان منابـع را در مـورد ارز صـورت ترکیبـی اجـرا شـوند. ایـن کار ارز

عرضـه خدمـات میسـر می سـازد.
تشـخیصی  ابزارهـای  عنـوان  بـه  اول  بـرد  کار دارنـد.  عمـده  بـرد  کار هـادو  پیمایـش  کلـی  طـور  بـه 
کـه بایـد در  یت هـای هزینـه  یـه و تحلیـل اولو بـه تجز کار  یابـی عرضـه خدمـات اسـت. ایـن  بـرای ارز
ایـن  روش هـا  ایـن  دوم  بـرد  کار می کنـد.  یـت  تقو را  گیرنـد  قـرار  نظـر  مـد  دولـت  اجرایـی  ظرفیت هـای 
کـرد. البتـه  کـه از داده هـای اولیـه ایـن بررسـی ها می تـوان بـرای پژوهش هـای تجربـی اسـتفاده  اسـت 

هسـتند. محـدود  بسـیار  داده هایـی  چنیـن   
ً
معمـوال کـه  شـد  متذکـر  بایـد 
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 پیمایش پیگیری هزینه های عمومی در عمل
کنـون چندیـن کشـور پیمایـش پیگیـری هزینه هـای عمومـی تشـخصی را تجربـه کردنـد، امـا روش  تا
برد  کار گزارش تجربیات حاصل از  کشورها انجام شد. در این بخش از  کمی از  QSDS تنها در شمار 

راس بررسـی می شـود. روش PETS در کشـورهای اوگاندا، تانزانیا، غنا و هندو
و  اطالعـات  بـا  رابطـه  در  یـژه  بو متعـددی  کلیـدی  یافته هـای  پیمایـش،  ایـن  تحلیـل  و  یـه  تجز

می کنـد: فراهـم  یـر  ز شـرح  بـه  یی  پاسـخگو
z  کـه در نتیجـه عـدم تقـارن اطالعاتـی، جریـان منابـع اطالعـات: پیمایش هـا نشـان می دهـد 

مالـی و ثمربخشـی عرضـه خدمـات نهادهـا بـه صـورت جـدی هـم در سـطوح مختلـف در 
بـر  تـی می شـود. عـالوه  بـران نهایـی باعـث اختالال کار میـان نهادهـا و هـم در بیـن نهادهـا و 
ایـن، وقتـی کـه توانایـی دسترسـی بـه اطالعـات در بیـن بخش هـای مختلـف جامعـه متفـاوت 
یـع شـود. عـالوه  باشـد، در ایـن صـورت منافـع واقعـی ممکـن اسـت بـه صـورت ناعادالنـه توز
کـه ظاهـرًا در شـماری ازکشـورهای  یـزی مالـی،  کـه بودجـه ر بـر ایـن، بررسـی ها نشـان می دهـد 
کـم درآمـد بایـد انضبـاط مالـی را بـه همـراه داشـته باشـد، اثـرات جانبـی منفـی بـه همـراه داشـته 
یـرا باعـث نشـت و خـروج منابـع مالـی می شـود و وضعیـت اطالعاتـی را بدتـر می کنـد. اسـت، ز

z  کسـری بودجـه کـه هزینه هـای غیـر دسـتمزدی1 بـا  پاسـخگویی: پیمایش هـا نشـان می دهـد 
کسـری منابـع ممکـن اسـت در بخش هـای مختلـف دولـت  مواجـه هسـتند. عـالوه بـر ایـن، 
نیـز مشـاهده شـود. در کشـور اوگانـدا و تانزانیـا، مهمتریـن کسـری منابـع در سـطح دولت هـای 
محلـی مشـاهده شـد، در حالیکـه در کشـور غنـا پیـش از اینکـه منابـع بـه دولـت محلـی برسـد، 

کسـری منابـع آشـکار می شـود. 

کشور اوگاندا
کشـور اوگانـدا اولیـن کشـوری بـود کـه روش PETS را در سـال 1996 اجـرا کـرد. ایـن بررسـی نشـان داد 
علیرغـم افزایـش هزینه هـای عمومـی صـرف شـده در بخـش آمـوزش در اواخـر دهـه 1980، گزارش هـای 
PETS، تخصیـص  اول مـدارس حکایـت داشـت. روش  ره  نـام در دو ثبـت  ثابـت مانـدن  از  رسـمی 
بودجه هـا را بـا هزینه هـای واقعـی صـرف شـده در سـطوح مختلـف دولتـی از جملـه محل هـای ارایـه 
کـرد. عـالوه بـر ایـن، داده هـای تولیـد  خدمـات، آموزش هـای پایـه و مراقبت هـای بهداشـتی مقایسـه 
ری  کلنیک هـای درمانـی و همچنیـن داده هایـی در مـورد تسـهیالت جمـع آو شـده توسـط مـدارس و 
کامـل در مـورد هزینه هـای صـرف شـده در دسـترس نبـود، بـه همیـن دلیـل  شـد. حسـاب های دولتـی 

1 . Nonwage Expenditure
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کلینیـک درمانـی  پیمایـش از 19 ناحیـه ) از مجمـوع 39 ناحیـه(، 250 مدرسـه ابتدایـی دولتـی و 100 
و  غیرنقـدی(  انتقالـی  پرداخت هـای  جملـه  از   ( منابـع  کـردن  هزینـه  نحـوه  مـورد  در  و  شـد  انجـام 

ری شـد. بروندادهـا بـرای سـالهای 1991 الـی 1995 مجموعـه ای از اطالعـات جمـع آو
ره مـورد بررسـی بـه طـور متوسـط 13 درصـد از منابـع مالـی  کـه طـی دو پیمایـش مـدارس نشـان داد 
یع شـد. این بررسـی نشـان داد که حدود 87  غیردسـتمزدی به صورت سـاالنه توسـط دولت مرکزی توز
درصـد از ایـن منابـع مالـی بـه دلیـل اعمـال نفـوذ منافـع بخش هـای خصوصـی مفقـود شـدند یـا توسـط 
مقامـات دولتـی بـرای مقاصـد غیرآموزشـی هزینـه شـدند. بیشـتر مـدارس )حـدود 70 درصد(،منابـع 
یافـت نکـرده بودنـد. در حقیقـت، بـر اسـاس  یافـت کردنـد یـا هیـچ گونـه کمـک مالـی در مالی اندکـی در
کردنـد،  یافـت  کمتـر از 5 درصـد منابـع مالـی را در داده هـا و اطالعـات سـاالنه، 73 درصـد از مـدارس 
کردنـد.  یافـت  کـه فقـط 10 درصـد از مـدارس بیـش از 50 درصـد منابـع مالـی مـورد نظـر را در در حالـی 
بـا ایـن وجـود، روندهـا از بهبـود تخصیـص منابـع مالـی در طـول زمـان حکایـت داشـت. در سـال 1999 

فقـط 22 درصـد منابـع مالـی در اختیـار مـدارس قـرار گرفـت.
کـه بخـش اعظـم منابـع مالـی آمـوزش ابتدایـی دولتـی توسـط والدیـن تامیـن  کـرد  پیمایـش تاییـد 
کل هزینه هـای آمـوزش ) در مقایسـه بـا 42 درصـد متوسـط  کـه حـدود 73 درصـد از  می شـده اسـت 
ره مـورد بررسـی  هزینـه مـدارس(در سـال 1991 را شـامل می شـده اسـت. هـر چنـد سـهم دولـت طـی دو
افزایـش یافـت، امـا تـا سـال 1995 بـه طـور متوسـط هنـوز 60 درصـد از کل هزینه هـای مـدارس ابتدایـی 
توسـط والدیـن تامیـن  شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، سـهم والدیـن علیرغـم افزایـش هزینه هـای بخـش 

دولتـی، همچنـان در حـال افزایـش بـوده اسـت. 
را  مالـی  منابـع  جریان هـای  کـردن  کمـی  بـر  اطالعاتـی1  تقـارن  عـدم  شـدید  اثـرات  پیمایـش،  ایـن 
یافتـی بـه عنـوان  نشـان داد. بـا توجـه بـه اینکـه مقامـات دولـت محلـی در زمینـه میـزان منابـع مالـی در
کاهـش  از طریـق  آنـان می توانسـتند  نتیجـه  کاملـی داشـتند، در  انتقالـی، اطالعـات  پرداخت هـای 
گرفتـه بـود، و بـا هزینـه انجمـن اولیـاء و  کـه واقعـًا بـرای مـدارس مـورد اسـتفاده قـرار  میـزان منابـع مالـی 
کننـد. پـس از انتشـار یافته هـای پیمایـش مذکـور، دولـت  مربیـان )PTAs( بـه رانت هایـی دسـت پیـدا 
گـزارش آنهـا را از  کـرد و  زنامه هـای همگانـی منتشـر  مرکـزی پرداخت هـای انتقالـی منابـع مالـی را در رو
رادیـو پخـش کـرد. پـس از آن نیـز مـدارس ابتدایـی را موظـف کـرد تـا اطالعـات جریان هـای منابـع مالـی 
کار نـه تنهـا باعـث شـد تـا اطالعـات در دسـترس انجمـن اولیـاء و  را در اختیـار عمـوم قـرار دهنـد. ایـن 
گیـرد، بلکـه عالمت هایـی بـه دولت هـای محلـی ارسـال می کـرد تـا مرکـز بتوانـد وظایـف  مربیـان قـرار 
یی  نظارتـی خـود را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد. ایـن سـازوکار انگیزه هـای الزم بـرای افزایـش پاسـخگو

1 . Asymmetric Information
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کـه چنـد سـال  ایـن اصالحـات  از  یابی هـای مقدماتـی  ارز رد.  آو بوجـود  را  نهاد هـای محلـی  بیـن  در 
بعـد از دو پیگیـری بـه روش PETSانجـام شـد، نشـان داد کـه جریـان کمک هـای مالـی بـه میـزان قابـل 
ره 95-1990 بـه حـدود 80 تـا 90 درصـد در  کـرد و از 13 درصـد )میانگیـن( در دو توجـه ای بهبـود پیـدا 

ره 2000-1999 در مـدارس افزایـش یافـت.  دو

کشور تانزانیا
یـان  کـه تصـور می شـد در جر کشـور تانزانیـا در سـال های 1999 و 2000 بـرای بررسـی برخـی ابهامـات 
انتقال منابع مالی از دولت مرکزی به مسـئولین محلی و تسـهیالت ارایه خدمات، مشـکالتی بوجود 
PETSتانزانیـا در  گـزارش  رد دو پیمایـش پیگیـری هزینـه دولتـی )PETS( را انجـام داد. اولیـن  مـی آو
کـه  45 مدرسـه ابتدایـی و 36 تاسیسـات بهداشـتی در سـه ناحیـه انجـام شـد. ایـن بررسـی نشـان داد 
کـه از سـوی دولـت تخصیـص داده می شـود را بـرای  یـادی از منابـع مالـی  شـوراهای محلـی بخـش ز
آمـوزش و هزینـه بهداشـتی هزینـه نمـی کننـد. از مجمـوع ایـن اعتبـارات تخصیـص داده شـده، حـدود 
57 درصـد در آمـوزش و 41 درصـد در مراقبت هـای بهداشـتی و سـایر مصـارف هزینـه می شـده اسـت. 
و  حسـابها  صـورت  همچنیـن  بـود.  انـدک  دسـتمزدها  و  حقـوق  پرداخـت  در  انحـراف  و  تفـاوت  امـا 
فیش هـای حقوقـی بـه موقـع صـادر نمـی شـد و کارکنـان از تاخیـر در پرداخـت حقـوق شـکایت داشـتند.

کلنیـک در پنـج ناحیـه انجـام شـد. ایـن  گـزارش PETS در چهـار مدرسـه ابتدایـی و چهـار  دومیـن 
یـژه پرداخـت هزینه هـای غیـر دسـتمزدی در  بررسـی از تاخیرهـای طوالنـی در همـه سـطوح دولتـی، بو
مناطـق روسـتایی حکایـت داشـت. بـه همیـن دلیـل مناطـق روسـتایی در مقایسـه بـا نواحـی شـهری 
یـزی  یافـت می کردنـد. یکـی از عوامـل مهـم ایـن مسـئله بودجـه ر کمتـری از منابـع مـورد نظـر را در سـهم 
کاهـش پرداخت هـا می شـد. ایـن پدیـده نیـز بـه  کـه در نتیجـه نوسـانات درآمدهـا باعـث  نقـدی1 بـود 
نوبـه خـود عـدم تقـارن اطالعاتـی را افزایـش مـی داد. بـه همیـن دلیـل بـرای ذی نفعـان بسـیار مشـکل بـود 
کارکنـان شـوراها از وجـود ایـن رانـت اطالعاتـی در  تـا بداننـد مقـدار حقـوق ماهانـه آنـان چقـدر اسـت. 
ارتبـاط بـا تسـهیالت خدماتـی سـوء اسـتفاده می کردنـد. همچنیـن، انباشـت اطالعـات دولتـی باعـث 

کـردن منابـع دولتـی می شـده اسـت. کاهـش شـفافیت در هزینـه 
گـزارش  PETS منتشـر شـد، امـا هنـوز یافته هـای ایـن  کـرات بودجـه دولتـی یافته هـای دو  در مذا
گـزارش بـر نظـارت دولـت مرکـزی یـا اتخـاذ سـازوکار شـفاف بـه ماننـد گـزارش PETS در کشـور اوگانـدا اثـر 
قابـل توجهـی نداشـته اسـت. بـه دنبـال ایـن بررسـی ها، خزانـه دولـت مرکـزی، اشـاعه منظـم اطالعـات 
یـع و  بودجـه محلـی را بـرای اعضـاء و نماینـدگان مجلـس آغـاز کـرد. بـرای ایـن منظـور انتشـار منظـم توز

1 . Cash Budgeting
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زنامه هـای سـواحیلی زبـان و انگلیسـی زبـان در زمینـه برنامه هـای حمایـت از  تخصیـص بودجـه در رو
زارتخانه هـا، مناطـق  یـع منابـع مالـی در بیـن و فقـرا در دسـتور کار قـرار گرفـت. ایـن اطالعـات شـامل توز

و سـازمان های محلـی بـود.

کشور غنا
رد کسـری منابع مالی در هنگام پرداخت های انتقالی  در سـال 2000 کشـور غنا برای تخمین و برآو
گـزارش  از دولـت مرکـزی بـه نواحـی و آموزش هـای پایـه و تسـهیالت مراقبت هـای بهداشـتی اولیـه، 
گـزارش  PETS کشـور غنـا در 4 ناحیـه و در 10 منطقـه انجـام شـد. بـرای ایـن  رد.  PETS را بـه اجـرا درآو

منظـور بـا 40 کارمنـد آموزشـی در ناحیـه و 40 کارمنـد مراقبت هـای بهداشـتی مصاحبـه شـد. پیمایـش 
کلنیـک مراقبت هـای بهداشـتی انجـام شـد.  در 119 مدرسـه ابتدایـی، 49 مدرسـه راهنمایـی و 173 
کـه تنهـا 20 درصـد از هزینه هـای بهداشـت دولتـی غیردسـتمزدی و 50 درصـد  ایـن بررسـی نشـان داد 
هزینه هـای آمـوزش غیردسـتمزدی بـه تاسیسـات اختصـاص یافـت. بـر عکـس همانگونـه کـه در اوگانـدا 
کمتر بود. بر  خالف تجربه کشـور های اوگاندا و تانزانیا، به نظر  و تانزانیا مشـاهده شـد، کسـری حقوق 
زارتخانه هـای مـوازی و ادارات ناحیـه در هنـگام  یـادی از اتـالف منابـع مالـی در بیـن و می رسـد بخـش ز
انتقـال منابـع عمومـی بـه صـورت انتقال هـای غیرپولـی رخ می دهـد. ماهیـت انتقال هـای غیرپولـی 
یی در سیسـتم ارایـه خدمـات می شـود  باعـث افزایـش عـدم تقارن هـای اطالعاتـی و عـدم پاسـخگو
یت هـا را از  و فرصت هـای انتقـال بازخوردهـای اطالعاتـی در زمینـه تعییـن و شناسـایی نیازهـا و اولو
کـه در  کـه در آنهـا ارزش تجهیزاتـی  بیـن می بـرد. امـکان اتـالف منابـع مالـی هنگامـی بیشـتر می شـود 

یـع می شـوند، نامشـخص باشـد. کننده هـا توز یافـت  بیـن در
یابـی هزینه هـا و  گشـود و بـرای ارز زارتخانه هـا  ینـی را بـرای همـکاری بیـن و یچـه نو روش PETS در
کـرد. بـا ایـن وجـود، ایـن روش هنـوز نتوانسـته اسـت پاسـخ صریـح  عرضـه خدمـات روش عملـی ارایـه 

و روشـنی بـه اتـالف منابـع بدهـد.  

کشور هندوراس
کارکنان  راس از روش PETS برای شناسایی و تشخیص وضعیت آموزش و سالمت  کشور هندو
یژگی هـای رفتـاری و انگیزشـی کارکنـان در بخـش خدمـات عمومـی  اسـتفاده کـرد. بـرای ایـن منظـور، و
یژگی هـای غیبیـت از کار، کارکنـان کـم کار، کارکنـان چنـد شـغله بررسـی شـد. فـرض روش  از جملـه و
راس مبیـن حضـور واقعـی کارکنـان دولتـی  PETSایـن بـود کـه صورتحسـابهای ادارات مرکـزی در هنـدو

نیسـت و مشـخص نیسـت که این افرادی که برای آنان صورتحسـاب های حقوق صادر شـده اسـت، 



413
... 

پا 
می

اا
یگ
نق
عت

بگ
بپ
 فگ
بزت

بگ
 ره

گات
 گ

تپت
. ات

..

کـردن عـدم انطبـاق بیـن میـزان  کمـی   ،PETS واقعـا در آنجـا شـاغل باشـند. بنابرایـن، هـدف بررسـی
حقـوق پرداخـت شـده بـا تعـداد واقعـی کارکنـان و میـزان حضـور آنـان در محـل کار بـود.

یـرکاردرو1 هسـتند.  ز کارکنـان  بهداشـت حـدود 2.4 درصـد  کـه در بخـش  نشـان داد  بررسـی  ایـن 
کارکنـان )73 درصـد  گروه هـای  بـود. حـدود 73 درصـد همـه  رایـج  پدیـده ای  کار  از محـل  غیبـت 
کار حضور داشـتند( در محل حضور داشـتند.  حدود  ز پیش از پیمایش در محل  کارکنان در پنج رو
کار بـدون دلیـل موجه)ماننـد بیمـاری، تعطیـالت، اسـتراحت ناشـی از  39 درصـد از غیبـت از محـل 
کارکنـان بسـیار متـداول بـود،  کار( انجـام می شـد. عـالوه بـر ایـن،  پدیـده چنـد شـغلی در بیـن  اضافـه 
یـژه ایـن مسـئله بیشـتر در بیـن پزشـکان و متخصصـان بیشـتر مشـاهده می شـد. حـدود 54 درصـد از  بو
پزشـکان متخصـص دو یـا بیـش از دو شـغل داشـتند کـه 60 درصـد آنهـا بـا شـغل آنـان ارتبـاط داشـت. 
کـه در بانـک اطالعـات پررسـنلی مرکـز  کارکنـان در پسـت هایی خدمـت می کردنـد  حـدود 5 درصـد 
بـرای  کـه  گمـارده نشـده بودنـد و حـدود 40 درصـد نیـز از پسـت های اولیـه ای  کار  بـه  بـرای آن شـغل 
کـه در بخـش آمـوزش 3 درصـد از  آن انتصـاب شـده بودنـد، جابجـا شـده بودنـد. بررسـی ها نشـان داد 
کار خود چندان  کار در می رفتند. حدود 5 درصد از معلمان مدرسـه ابتدایی در محل  یر  کارکنان از ز
کار در مقایسـه بـا بخـش بهداشـت  شـناخته شـده نبودنـد. در ایـن بخـش موضـوع غیبـت از محـل 
کارکنـان، میانگیـن حضـور در  گروه هـای  چنـدان مشـکل مهمـی قلمـداد نمـی شـد. در بیـن تمامـی 

کل غیبت هـا ناموجـه بـود. کار 86 درصـد بـود. حـدود 15 درصـد از  محـل 
زمانـی کـه ایـن بررسـی پیمایشـی PETSانجـام شـد، هنـوز از سـوی دولـت پیگیـری و توجـه چندانـی 

بـه یافته هـای ایـن پیمایـش معطـوف نشـده بـود. 

1 . Ghost Workers
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یادداشت های پایانی
1. Examples of these survey instruments can be found at http://www.
publicspending.org
(tools).
2. For further information on the diagnostic, data collection, and 
research benefits of the PETS and QSDS, along with the potential for 
capacity building, see Reinikka and Svensson 2002.
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ابزارها و تمرین ها )شماره 19(
کار بنگاه های خصوصی کسب و  پیمایش محیط 

گـروه بانـک جهانـی بـرای شـناخت کارآیـی بخـش خصوصـی، تخصیـص منابـع و رشـد اقتصـادی، 
در صـدد برآمـده اسـت تـا موانـع فـراروی توسـعه بخـش خصوصـی را شناسـایی نمایـد. بـرای شناسـایی 
اصالحـات در محیـط توانمنـد سـاز و حمایـت نظـام منـد ازبنگاه هـای خصوصـی، گـوش فـرا دادن بـه 
کارآفریـن، مهمتریـن گام اسـت. پیمایش هـا، اعتبـار بیشـتری بـه نتایـج و  مسـائل و مشـکالت فعـاالن 
کارهـای اخیـر بانـک جهانـی تـالش شـده  توصیه هـای ارایـه شـده از سـوی بانـک جهانـی می دهـد. در 
بـر ایـن روش شناسـی  بـه پرسـش های مطـرح شـده داده شـود. عـالوه  تـا پاسـخ های یکسـانی  اسـت 
گونـه ای انجـام شـد تـا شـاخص های بیـن المللـی قابـل  بررسـی پیمایشـی بنگاه هـای خصوصـی بـه 

گـذاری ارایـه شـود.   کـم بـر سـرمایه  مقایسـه ای در زمینـه شـرایط حا
کار و درک  کسـب و  کـه بـرای شناسـایی تجربیـات  بـرد روش هـای پیمایـش ایـن مزیـت را دارد  کار
 کارکنـان بانـک منابـع 

ً
محیـط سـرمایه گـذاری محلـی می تواننـد مکمـل سـایر روش هـا باشـند. معمـوال

اطالعاتی اندکـی در مـورد محیـط کسـب و کار محلـی دارنـد. از مهمتریـن منابـع اطالعاتـی می تـوان بـه 
آمارهـای رسـمی اعـالم شـده، مالقـات بـا مقامـات رسـمی دولـت، بحـث و مصاحبـه بـا کارشناسـان و 
کارکنـان  کـرد. همچنیـن  ری سـایر داده هـای موجـود اشـاره  نماینـدگان شـرکت های بـزرگ و جمـع آو
بانـک جهانـی بـرای دسـتیابی بـه دیدگاه هـا و تجربیـات کامـل انجمن هـای کسـب و کار فرصت اندکـی 
دارنـد. یـک پیمایـش خـوب و نظـام منـد می توانـد بـه گشـودن ایـن جعبـه سـیاه کمـک کنـد. پیمایش هـا 
یت هـای نسـبی  یـادی را تولیـد کننـد. ایـن اطالعـات می توانـد شـامل؛ الـف( اولو می تواننـد اطالعـات ز
کسـب و کار، ب( هزینه هـای خصوصـی تحمیـل شـده ناشـی از محدودیـت در محیـط توانمنـد سـاز و 
سیسـتم های حمایتـی )اثـرات آنهـا بـر عملکـرد بنـگاه هـا( و، ج( کارکـرد سیاسـت ها بـر محیـط نهـادی 

مختـص هـر کشـور باشـد.
بنگاه هـای  کـه  داد  نشـان   )1995( کسـتان1  پا خصوصـی  بخـش  یابـی  ارز پیمایـش  مثـال،  بـرای 
ز کاری را از دسـت می دهنـد.  کراچـی در نتیجـه ناآرامـی و درگیری هـای سیاسـی یـا نـژادی حـدود 25 رو
از  سـال  در  را  کاری  ز  رو  21 متوسـط  طـور  بـه  کسـتان  پا بنگاه هـای  تـا  می شـود  باعـث  نیـز  بـرق  قطـع 
دسـت بدهنـد. بـه همیـن دلیـل، حـدود دو سـوم بنگاه هـا بـرای جبـران قطعـی بـرق از ژانراتـور اسـتفاده 
می کننـد. قیمـت هـر ژانراتـور بـرق حـدود 240000 دالر اسـت )البتـه قیمت هـا بسـیار متغیـر اسـت( و 

هزینه هـای عملیاتـی آنهـا نیـز 62000 دالر در سـال اسـت.

1 . Pakistan Private Sector Assessment Survey
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واکنش هـا  بهتـر  یابـی  ارز بـرای  المللـی  بیـن  شـاخص های  از  اسـتفاده  بـا  پرسشـنامه ها  نتایـج 
بنگاه هـای  کـه  نهـادی  و  اقتصـادی  مشـکالت  صـورت  ایـن  در  شـد.  پذیـر  امـکان  سیاسـت ها،  و 
کـرد. بـرای  بـرو هسـتند را می تـوان بهتـر درک  خصوصـی در مکان هـا و زمان هـای مختلـف بـا آنهـا رو
مثـال، پیمایـش محیـط کسـب و کار جهانـی )WBES( سـال 2000-1999 بانـک جهانـی در 80 کشـور 
یاد و بی ثباتی و همچنین  جهان انجام شد. تحلیل اقتصاد سنجی نتایج  WBESاز عدم قطعیت ز
شـیوع فسـاد بـه عنـوان برزگتریـن محدودیـت حکایـت داشـت. ایـن عوامـل بـر حجـم فـروش و سـرمایه 

تاثیـر می گذارنـد)1(. گـذاری در سـطح ملـی 
بـرد ابزارهـای پیمایـش مناسـب بایـد اعتبـار تحلیل هـا و توصیه هـای بانـک جهانـی  کار در اینجـا 
کننده هـا افزایـش دهـد. بـا ایـن وجـود،  کار و سـایر کمـک  را در میـان دولت هـا، انجمن هـای کسـب و 
بـرای اینکـه بتـوان نتایـج قابـل قبولـی دسـت پیـدا کـرد، بایـد در طراحـی پرسشـنامه ها )ابـزار پیمایـش(، 
یـه و تحلیـل و تفسـیر نتایـج بسـیار دقـت کـرد. پیمایـش  انتخـاب نمونه هـا، نحـوه اجـرای پیمایـش، تجز
می توانـد بـه صـورت مقـرون بـه صرفـه ای انجـام شـود، بـه همیـن علـت عـدم اسـتفاده از آن در برنامـه 

یزی هـا چنـدان منطقـی نیسـت. ر
ارزش  البتـه  گیرنـد.  قـرار  توجـه  مـورد  چشـم اندازها  یـن  تدو در  بایـد  پیمایش هـا  نتایـج  همچنیـن 
گذاشـتن سـایر منابـع اطالعاتـی ماننـد  کنـار  ایـن منابـع اطالعاتـی جدیـد، توجیـه قابـل قبولـی بـرای 
تحلیل هـای اقتصـادی سـنتی نیسـت. البتـه واکنـش بنگاه هـا قطعـًا درای اعوجـاج اسـت. عمومـًا 
کـه نتایـج  ایـن مسـئله نشـان می دهـد  کاهـش دهنـد.  تـا هزینه هـا و رقابـت را  بنگاه هـا تمایـل دارنـد 
زن دهـی شـوند و سـپس بـا درک مشـترکی تفسـیر  همـواره بایـد در مقایسـه بـا سـایر منابـع اطالعاتـی و
یت هـا اسـتفاده می شـود. بـرای مثـال،  شـوند. در سـایر مـوارد، از پیمایش هـا بـرای شـفاف سـازی اولو
فـراروی  محدودیت هـای  مهمتریـن  فهرسـت  در  مقـررات  و  WBES،قوانیـن  مطالعـات   در  گرچـه 
افریقایـی،  کشـورهای  در  بنگاه هـای مسـتقر  بیشـتر  ایـن مطالعـات   در  امـا  اعـالم شـدند،  بنگاه هـا 
ایـن محدودیت هـا را در پنـج مشـکل اصلـی خـود طبقـه بنـدی نکـرده بودنـد. بـه جـای آن، مشـکالتی 
یربناهـا، تـورم و جنایـت/دزدی و ناهنجـاری در زمـره مهمتریـن  ماننـد تامیـن منابـع مالـی، فسـاد، ز

بودنـد. شـده  عنـوان  افریقـا  در  خصوصـی  بنگاه هـای  یت هـای  اولو
کار  و  کسـب  فعالیت هـای  وضعیـت  می توانـد  خصوصـی  بنگاه هـای  پیمایـش  ایـن،  بـر  عـالوه 
یابـی را مسـتند سـازی  ری هـای فنـی و بازار از جملـه مدیریـت مالـی، مدیریـت نیـروی انسـانی، نوآو
نمایـد. اطالعـات در مـورد فعالیت هـای کسـب و کار می توانـد بـه بانـک جهانـی بـرای درک بهتـر نقطـه 
کـه می تواننـد سـودمند  کـه طراحـی مداخـالت را شـکا می دهـد(و نـوع خدماتـی  کارآفرینـان )  شـروع 

کمـک می کنـد. باشـند، 
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بنگاه هـا  توسـعه  زمینـه  در  منطقـه ای  برنامـه  ماننـد  گروهـی  بررسـی های  و  تفصیلـی  مطالعـات 
)RPED(1 در افریقـا انجـام شـد. همچنیـن در کشـورهای در حـال توسـعه، مجموعـه ای از مطالعـات 
ری  در مـورد بنگاه هـای چـرم انجـام شـد. در ایـن مطالعـات بـا اسـتفاده از روش اقتصـاد سـنجی، بهـره و
گـر  گـذاری، رشـد و صـادرات بررسـی شـد)2(. ا و عملکـرد بنگاه هـا در ابعـاد مختلـف ماننـد سـرمایه 
ایـن مطالعـات تکـرار شـود، در ایـن صـورت امـکان پیگیـری روندهـا در مقاطـع مختلـف وجـود دارد. بـا 
یمبـاوه مطالعـه  RPED انجـام شـد. ایـن مطالعـه نشـان  اسـتفاده از داده هـای کشـورهای غنـا، کنیـا و ز
کوتـاه مـدت باعـث افزایـش سـرمایه و باعـث افزایـش ارزش افـزوده تـا  کـه دسترسـی بـه سـرمایه در  داد 

40 درصـد می شـود)3(.

طراحی پیمایش 
یر تعیین می شوند:   پیمایش ها از طریق سازوکارهای ز

ری و بازنگری دانش و اطالعات در خصوص بخش خصوصی از طریق مستندسازی 	  گردآو
کـه از  کارشناسـان  کارکنـان عملیاتـی درگیـر در فرایندهـا، یادگیـری از  بـا  کـره  و بحـث و مذا

کاملـی دارنـد. یت هـا بـرای پیشـبرد توسـعه بخـش خصوصـی درک  اولو
کلیـدی و نقش هـا و سـاختار 	  شناسـایی شـکاف های دانـش و اطالعـات در زمینـه مسـائل 

بخـش خصوصـی
کار بـه روشـی قابـل  کسـب و  ری تجربیـات و درک  گـردآو گـروه بانـک جهانـی بـرای  بـا ایـن وجـود، 
و  شـده  اسـتاندارد  کلیـدی  پرسـش های  بـه  مختلـف  زمانـی  مقاطـع  در  کشـورها  بیـن  در  مقایسـه 

دارنـد.  تکیـه  مختلـف  کشـورهای  بیـن  در  بـردی  کار
کـه در قسـمت قبـل در بـاره آن  در بررسـی های میدانـی، پیمایـش بایـد بـه همـراه اطالعـات سـنتی 
گیری هـای تصادفـی مطبـق انجـام  بحـث شـد، انجـام شـود. بیشـتر پیمایش هـا بـا اسـتفاده از نمونـه 
یژگی هـای کل اقتصـاد )ماننـد بخـش،  می شـود. نمونـه گیری هـای تصادفـی مطبـق هـم بـرای تعییـن و
سـاخت  بخـش  )ماننـد  اقتصـاد  در  یـت  اولو دارای  حوزه هـای  بررسـی  بـرای  هـم  و  یا انـدازه(  منطقـه 
تصادفی هـای  گیـری  نمونـه  میـان  یـا  بیـن  در  می شـوند.  اسـتفاده  خـاص  پدیده هـای  یـا  تولیـد(  و 
کـه بـر مبنـای آن چارچـوب نمونه هـا مشـخص  تصادفـی مطبـق، فهرسـتی از صنایـع بدسـت می آیـد 
می شـوند. سـپس روش هـای نمونـه گیـری بـه صـورت تصادفـی، سـاختارمند یـا مطبـق بـه کار مـی رود. 
در مـواردی کـه معلـوم شـود کـه فهرسـت بنگاه هـای موجـود دارای اعوجـاج نظـام منـد2 اسـت، در ایـن 

1 . Regional Program on Enterprise Development
2 . Systematic Biases
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گیـری سـهمیه ای(1، یـا روش مبتنـی  گیـری غیرتصادفـی )ماننـد نمونـه  صـورت می تـوان روش نمونـه 
یژگی هـای خـاص  کوچکتـر یـا غیررسـمی تـر بـا و بـر موضـوع2، بـرای بهبـود ارایـه اطالعـات بنگاه هـای 

گـذاری خارجـی( را مـورد اسـتفاده قـرار داد. ) ماننـد سـرمایه 
طراحـی نمونـه گیـری خـوب بـه اجـرای دقیـق و بودجـه کافـی نیـاز دارد. بـا ایـن وجود، پیمایش فضای 
کسـب و کار بنگاه هـا عمومـًا بـا محدودیت هـای زمـان و بودجـه همـراه اسـت. بنابرایـن، ابزارهایـی کـه 
کثـر بـا صـرف  بـرای ایـن بررسـی ها اسـتفاده می شـوند، بایـد بـه ایـن محدودیت هـا توجـه کننـد، لـذا حدا
کرد  کرد و اطمینان حاصل  کارآفرین مورد نظر را پیدا  یا یک یا دو سـاعت زمان می توان محل اسـتقرار 
کـه کارآفریـن مـورد نظـر پاسـخ ها را تکمیـل خواهـد کـرد. بـه منظـور دسـتیابی سـریع تـر بـه نتایـج، طراحـان 
پیمایـش مجبـور شـدند تـا توازنـی بیـن عمـق و عـرض نمونه هـا قائـل شـوند. عمومـا روش عرضـی3 بـرای 
شناسـایی عوارض ناشـناخته سـودمندتر هسـتند، در حالی که روش عمقی4 بیشـتر برای کشـورهایی 
کامـال شـناخته شـده هسـتند، امـا اطالعـات تفصیلـی نهـادی و  کـه در آنهـا عـوارض  مناسـب اسـت 
اقتصـادی در برخـی از حوزه هـا ناشـناخته هسـتند. در برخـی از مطالعـات از پیمایش هـای طوالنـی 
کارگـران و غیـره(. زمـان  کـدام از آنهـا )ماننـد مدیـر، مدیـران مالـی،  تـری اسـتفاده شـد، امـا بـرای هـر 

کمـی در دسـترس بـود 
معمـوال پرسشـنامه ها بـه دو قسـمت تقسـیم می شـوند. قسـمت اول بـا اطالعـات زمینـه ای سـاده 
یـج بـا مجموعـه ای از مسـائل اصلـی مـورد نظـر طـراح پرسشـنامه ماننـد قوانیـن و  شـروع می شـوند و بتدر
یربناهـا ادامـه پیـدا می کننـد. ایـن پرسشـنامه از سـئواالت عمومـی شـروع شـده  مقـررات، امـور مالـی و ز
یـج بـرای مقایسـه های تطبیقـی سـئواالت تخصصـی مطـرح می شـوند. بـرای مثـال، بخشـی از  و بتدر
پرسشـنامه در مـورد قوانیـن و مقـررات بـا سـئواالت بـاز، ماننـد سـه مشـکل اصلـی در رابطـه بـا قوانیـن 
کار بـه پژوهشـگران امـکان می دهـد تـا  و مقـررات و نهاد هـای نظارتـی چیسـت، مطـرح می شـود. ایـن 
ز اعوجاج در باره  کارآفرینان، پیش از برو ری از دغدغه و مسئله اصلی برای  کلیاتی را بدون هرگونه دو
رنـد. در مرحلـه بعـد، بـرای تبییـن موضوعـات خـاص، سـئواالت تفصیلـی  مسـئله مـورد نظـر، بدسـت آو
گزینه ای مطرح می شـود. سـرانجام در پایان  کوتاه و سـئواالت چند  متشـکل از سـئواالت دارای پاسـخ 
هـر قسـمت یـا در پایـان کل پیمایـش، بـا رتبـه بنـدی سـئواالت می تـوان اهمیـت نسـبی محدودیت هـای 
کـرد. در روش »تودرتـو«، هـر قسـمت از پرسشـنامه بـا سـئواالت مقیـد رتبـه  مـورد بررسـی را اسـتخراج 
یربناهـا یـا مدیریـت مالـی( بـه  بنـدی شـده در مـورد موضوعـات خـاص )ماننـد قوانیـن و مقـررات، ز
1 . Puota Sampling
2 . Area-based Sampling
3 . Breath Approach
4 . Depth Approach
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گـروه از قیدهـا بـا یـک سـئوال رتبـه بنـدی شـده مقایسـه  پایـان می رسـد. سـپس، در شـروع یـا پایـان، هـر 
کـه قبـال بررسـی نشـده بودنـد )ماننـد برخـی از   کلـی  کننده هـای  می شـوند. در ایـن شـرایط، محـدود 

کالن و محدودیت هـای سیاسـی(، بررسـی می شـوند.  قیدهـا و محدودیت هـای اقتصـاد 
یـژه مشـکالت تحمیـل  کار، بو کسـب و  یابـی هزینه هـای  یکـی از مسـائل اساسـی پیمایش هـا، ارز
یربناهای عمومی، سیسـتم های  کافی بودن ز شـده بر کسـب و کار، ناشـی از محیط مالی و نظارتی، نا
مالـی و سـایر خدمـات اسـت. در پیمایش هـا بـر هزینه هـای نسـبی، و بـا اسـتفاده از پاسـخ های رتبـه 
و  فشـارها  بندی هـای  رتبـه  کـه  اسـت  اسـتوار  فـرض  ایـن  بـر  ایـن روش  کیـد می شـود.  تا بنـدی شـده 
محدودیت هـای تعییـن شـده توسـط بنگاه هـا، هزینه هـای نهایـی مرتبـط بـا فشـارها و محدودیت هـای 
مـورد نظـر را منعکـس می سـازند. بنابرایـن، رتبـه هـر یـک از محدودیت هـا یـا فشـارها، قیمت هـای سـایه 
ای1 را بـرای محدودیت هـای مختلـف روشـن می سـازد. چنیـن رتبـه بندی هایـی امـکان مقایسـه ها را 
بـا محدودیت هـای  یژگی هـای بنگاه هـای مرتبـط  تـا و فراهـم می کنـد و پژوهشـگران را قـادر می سـازد 
بـرای  بـرای اصالحـات را مشـخص نماینـد.  کـم و همچنیـن دیدگاه هـای مشـترک بنگاه هـا  یـا  یـاد  ز
کـه در  کیفـی اسـت  مثـال، پیمایـش WBES بـر اسـاس روش تودرتـو محدودیت هـا و رتبـه بندی هـای 
کیفیـت خدمـات عمومـی و  تی در مـورد محدودیت هـا از جملـه محدودیت هـای نظارتـی،  آن سـئواال
یابـی پولـی بـرای امتیـاز هـر یـک از محدودیت هـا  غیـره مطـرح می شـود. بـا ایـن وجـود، رتبـه بنـدی و ارز

گرفتـه نمـی شـود. در نظـر 
هزینه هـای  تخمیـن  داشـت.  کیـد  تا هزینه هـا  مـورد  در  کمـی  ردهـای  برآو دسـتیابی  بـر  پیمایـش 
ایـن  بـرای  نیـز  یـا هزینـه  پرداخت هـا  و سـایر  قانونـی  تحلیـل مسـئولیت های  و  یـه  تجز بـرای  مسـتقیم 
بـرای هـر فعالیـت  یـا زمـان الزم  بـا اسـتفاده از سـئواالت مسـتقیم، هزینه هـا  منظـور سـودمند اسـت. 
کار یـا هزینه هـای عملیاتـی یـک ژانراتـور بـرای فقـرا را  کسـب و  خـاص ماننـد هزینه هـای اخـذ مجـوز 
زهای از دسـت رفته  رد. عالوه بر این، با اسـتفاده از این سـئواالت می توان تعداد رو می توان بدسـت آو
رد. در سـئواالت غیر مسـتقیم نیز  ره ای، قطع برق یا اعتصابات را بدسـت آو ناشـی از بارزسـی های دو
تـالش شـد تـا ارزش هایـی را بـرای هـر یـک از اقـالم، بـدون توصیـف ارزش هـای پولـی هزینه هـای نیـروی 
کارآفرینـان سـئوال می شـود چـه درصـدی از  گـذاری مشـروط2 از  کار بدسـت آیـد. در سـئواالت ارزش 

فـروش ناخالـص در نتیجـه رفـع موانـع و محدودیت هـای خـاص آزاد می شـوند.
  همانگونـه کـه در قسـمت های قبـل عنـوان شـد، پیمایـش بنگاه هـا بـرای دسـت یافتـن بـه بیشـترین 
بـرد  ره هـای زمانـی طراحـی می شـود. کار قابلیـت مقایسـه فعالیت هـای بنگاه هـا در سـایر کشـورها یـا دو

1 . Shadow Price
2 . Contingent Valuation Question
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را در خصـوص  المللـی  بیـن  امـکان مقایسـه های  سـئواالت در پیمایـش در هنـگام شـروع مطالعـه، 
فراهـم  را  گـذاری  سـرمایه  محیـط  در  مختلـف  محدودیت هـای  از  ناشـی  شـده  تحمیـل  هزینه هـای 
می کنـد )4(. بـرای اینکـه مقایسـه بیـن المللـی موثـق تـر و معتبرتـر شـود، نمونـه برداری هـا بایـد اسـتاندارد 

شوند.

 اجرای پیمایش
یان  پیـش از اینکـه پیمایـش شـروع شـود، بایـد بـرای اطمینـان از درک سـئواالت توسـط پاسـخگو
پرسشنامه ها پیش آزمون شوند. در این صورت می توان از این بررسی ها اطالعات موثقی را استخراج 
یان شـود.  کـرد. همچنیـن، هیچکـدام از سـئواالت نبایـد باعـث آزرده خاطـر شـدن یـا تحریـک پاسـخگو
کـردن پرسشـنامه ها، مشـکالت  یـاد مفصـل باشـد. بـا آزمـون  همچنیـن، تکمیـل پرسشـنامه ها نبایـد ز
کـردن سـئواالت فرصت هایـی بوجـود می آیـد، و سـرانجام سـئواالت  شناسـایی می شـوند و بـرای بهتـر 
کار می توانـد باعـث بیشترشـدن  بایـد بـرای مـردم و نهاد هـای محلـی بـه زبـان محلـی ارایـه شـوند. ایـن 

یان شـود. اعتمـاد پاسـخگو
تعـداد  پیمایـش،  نحـوه طراحـی  و  زمـان  از جملـه طـول  بـه شـرایط  بسـته  پیمایش هـا  هزینه هـای 
بنگاه هـا  جغرافیایـی  پراکنـش  و  تعـداد  و  اقتصـادی  بخش هـای  تعـداد  بررسـی،  تحـت  بنگاه هـای 
متفـاوت خواهـد بـود. همچنیـن، ایـن هزینه هـا بـه تعـداد افـرادی کـه ایـن پیمایش هـا را انجـام می دهند، 
بـرد پیمایش هـای بیـن المللـی بنگاه هـا  نیـز بسـتگی دارد. بـرای پیمایـش هـادر بیـن چندیـن کشـور، کار
 
ً
افزایـش می دهـد. معمـوال را  کار هزینه هـا  ایـن  امـا  اسـتانداردها شـود،  افزایـش  باعـث  اسـت  ممکـن 
کـه می تواننـد بـه سـرعت  ین محلـی اطالعـات محلـی و مهارت هـای ارتباطـی خوبـی دارنـد  ر مشـاو
از  کمتـر  بسـیار  محلـی  ین  ر مشـاو هزینه هـای  ایـن،  بـر  عـالوه  نماینـد.  بسـیج  را  محلـی  پژوهشـگران 
ین محلـی بـه شـرایط  ر ین بیـن المللـی یـا کارکنـان بانـک جهانـی اسـت. البتـه اسـتفاده از مشـاو ر مشـاو

کار آنـان بسـتگی دارد.  محلـی و نحـوه نظـارت بـه 
کرد: یر توجه  کلیدی ز ین محلی، باید به عوامل  ر یابی مشاو در ارز

تجربه اجرای پیمایش بنگاه ها یا افکار سنجی یا تجربه مطالعات پژوهشی در مورد بازار	 
دیدگاه هـای 	  و  کارآفرینـی  از  ناشـی  کار  و  کسـب  مسـائل  مـورد  در  تجربـه  و  دانـش  داشـتن 

گـذاری سیاسـت 
دسترسی به بنگاه ها	 
قابلیت و توانایی بسیج، آموزش و نظارت بر پیمایشگران	 
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رود و تجزیه و تحلیل داده ها 	  کیفیت اجرای پیمایش، و کنترل و  توانایی 
کیفی	  کمی و  کمک به تحلیل نتایج  توانایی تجزیه و تحلیل یا 

ین محلـی بـا تجربـه، هدایـت درسـت و آمـوزش آنـان بسـیار حائـز اهمیـت  ر حتـی بـا وجـود مشـاو
انجـام شـده  بانـک جهانـی پیمایش هـای معـدودی  اسـت. در زمینـه بنگاه هـای خصوصـی توسـط 
اسـت  ممکـن  نیـز  پیمایـش  موضـوع  حتـی  و  شـود  پرسـیده  بایـد  کـه  تی  سـئواال نـوع  بنابرایـن  اسـت. 
بـرای بنگاه هـا آشـنا نباشـد. بـه همیـن دلیـل هدایـت و جهـت دادن بـه پیمایشـگران بـرای رسـیدن بـه 
اهـداف پژوهـش، آداب و روش مصاحبـه، محرمانـه نگـه داشـتن اطالعـات و تصحیـح روش هـای 
تضمیـن  منظـور  بـه  بایـد  فرم هـا  همچنیـن  هسـتند.  اهمیـت  حائـز  بسـیار  داده هـا  کدبنـدی  و  ثبـت 
در  اشـتباه  ماننـد  مناسـب  نظـارت  عـدم  کنتـرل شـوند.  ثبـت شـده،  پاسـخ های  و سـازگاری  دقـت 
رود داده هـا، پاسـخ های غیرقابـل خوانـدن یـا فرم هـای ناقـص ممکـن اسـت باعـث از دسـت رفتـن  و

از داده هـا شـود. یـادی  ز حجـم 
پیش از اینکه پاسـخ ها تجزیه و تحلیل شـوند، باید فرم های تکمیل شـده پرسشـنامه ها را یکسـان 
نـرم  بـه  را  آنهـا  و سـپس  کـرد  گسـترده  وارد صفحـه  را می تـوان  ایـن منظـور داده هـا  بـرای  کـرد.  سـازی 
بـه هـر  بنابرایـن  بنـدی می شـوند،  کـد  ایـن فراینـد، بیشـتر پاسـخ ها  کـرد. در  آمـاری منتقـل  افزارهـای 
بـرای پاسـخ  بـرای پاسـخ منفـی و عـدد یـک  از پاسـخ ها، شـماره هایی)بـرای مثـال عـدد صفـر  یـک 
مثبـت( تخصیـص داده می شـود. دقـت ایـن فراینـد بـرای اطمینـان از صحـت کار بسـیار حائـز اهمیـت 
و  بازنگـری شـوند  و  ر  مـرو اشـتباه های احتمالـی،  تعییـن  بـه منظـور  بایـد  اسـت. همچنیـن، داده هـا 
کنتـرل شـوند. در مجمـوع، در مـورد نتایـج  رودی نیـز بایـد بـا فرم هـای اصلـی ثبـت شـده،  داده هـای و

کیفـی باشـند.  کمـی و تفسـیرهای  گـزارش خـوب بایـد دارای تحلیل هـای  پیمایش ها،یـک 

نوآوری های بین المللی در حال پیشرفت 
گـون اسـتفاده می شـوند. از مهمتریـن مثال هـا در  گونا ابزارهـای پیمایشـی مختلـف بـرای مقاصـد 

یـر را برشـمرد: ایـن زمینـه می تـوان مـوارد ز
z  بـر شـناخت عوامـل خارجـی در بنگاه هـا )WBES( کار در جهـان کسـب و  پیمایـش فضـای 

حـدود  از   WBES پیمایـش  روش  از  اسـتفاده  بـا  گیـری  نمونـه  و  بررسـی  در  داشـت.  کیـد  تا
کشـور جهـان، موضوعاتـی ماننـد سیاسـت های مالـی، حکمرانـی، قوانیـن و  100 بنـگاه از 80 

گرفتنـد. کیفیـت خدمـات عمومـی مـورد بررسـی قـرار  مقـررات، ر و موانـع مالـی و 
z  برنامـه منطقـه ای در خصـوص توسـعه بنگاه هـا در مطالعـات افریقـا1 و پیمایـش رقابـت پذیـری

1 . Regional Program on Enterprise Development in Africa Studies
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و تحلیـل بنگاه هـا )FACS(1 بـر عوامـل منتخـب داخلـی و خارجـی بنگاه هـا از جملـه بهـره 
کیـد داشـتند. ری و عملکـرد مبتنـی بـر داده هـای مالـی تفصیلـی بنگاه هـا تا و

z  الزامـات و  پولـی  هزینه هـای  و  زمـان  ماننـد  موضوعاتـی  اداری،  و  نظارتـی  پیمایش هـای  در 
اجرایـی مختلـف ماننـد رعایـت ضوابـط مالیاتـی و گمرکـی، مراحـل ثبـت کسـب و کار، تملـک 

یابـی محصـول مطالعـه می شـوند.   یه هـای ارز گرفتـن وام و رعایـت رو زمیـن، 
z  در مـورد وضعیـت WBES بـه مطالعـات )SEMs( کوچـک و متوسـط پیمایـش بنگاه هـای 

کـرد.  کار اطالعـات تفصیلـی اضافـه  کسـب و  مالـی، خدمـات و اطالعـات 
از طریـق  یابـی  ارز بـرای اسـتاندارد سـازی روش  بانـک جهانـی  گـروه  ابتـکارات اخیـر،  از  در یکـی 
واحـد  ایـن   .)5( داد  تشـکیل   2)ICU( گـذاری  سـرمایه  محیـط  واحـد  شـاخص ها  هـاو  پیمایـش 
و  بهتریـن عناصـر  ایـن واحـد،  کـرد.  ارایـه  گـذاری  یابـی محیـط سـرمایه  ارز بـرای  را  ابـزار اسـتانداردی 
یابـی  کـدام از ابزارهـای معرفـی شـده در قسـمت قبـل را اسـتخراج می کنـد. بـرای ارز شـاخص های هـر 
هزینه های رعایت قوانین و مقررات، بنگاه های کوچک و متوسـط، مسـائل سـرمایه گذاری خارجی، 
بینـی  پیـش  بایـد  شـده  مطـرح  پرسـش های  از  بیشـتری  ماژول هـای  نیـز  کار  نیـروی  و  مالـی  مسـائل 
روش هـای  توسـعه  حـال  در  پیمایش هـا  بـرای  گـذاری  سـرمایه  محیـط  واحـد  حاضـر  حـال  در  شـود. 

گیـری اسـت. اسـتانداردی بـرای طـرح نمونـه 

کاربرد نتایج
محدودیت هـای  و  بردهـا  کار بایـد  پژوهشـگران  مناسـب،  شـیوه ای  بـه  نتایـج  بـرد  کار منظـور  بـه 
بنگاه هـا  از  اطالعـات  ری  گـردآو از طریـق  بایـد  بنگاه هـا  در سـطح  پیمایش هـا  نماینـد.  را درک  آنهـا 
ری داده هـا، بـه جـای  گـردآو کلـی، در هنـگام  شـکاف های اطالعاتـی موجـود را پـر نماینـد. بـه طـور 
کیـد شـود. بنابـر ایـن،  بـر شناسـایی مسـائل و مشـکالت تا شناسـایی و ارایـه راهکارهـا، بهتـر اسـت 

قلمـداد می شـود. کار  و  کسـب  بهبـود محیـط  بـرای  گام  اولیـن  فقـط  پیمایـش 
بـرای سیاسـت  کارهـای محلـی و همچنیـن  و  کسـب  بـرای مطالعـه  طراحـی پیمایـش مناسـب 
گـذاری  ره در زمینـه سیاسـت  یـرا ایـن پیمایش هـا بـرای مشـاو گـذاران بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. ز
بـرای  نتایـج پیمایش هـا  اینکـه  بـرای  ژه هـا مرجـع اصلـی محسـوب می شـود.  و همچنیـن اجـرای پرو
یـن راهبردهـا و اجـرای فعالیت هـا سـودمند باشـد، ایـن پیمایش هـا بایـد بـرای تعییـن  کشـورها در تدو
کـره مسـتقیم بـا دولت هـای همـکار و بخـش خصوصـی انجـام شـوند. یت هـا بـا مشـارکت و مذا اولو

1 . Firm Analysis and Competitiveness Survey
2 . Investment Climate Unit
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در سـال 2001-2000،   پیمایـش رقابـت پذیـری و تحلیـل شـرکت ها )FACS( در هنـد توسـط بانـک 
کنفدراسـیون هنـد1 انجـام شـد. نتایـج  کار محلـی بـا نـام  کسـب و  جهانـی بـا همـکاری یـک انجمـن 
از  نمایندگانـی  مشـارکت  بـا   2001 سـال  در  آبـاد(  حیـدر  و  بنگلـور  )در  همایـش  دو  در  پیمایـش  ایـن 
دولـت، بخـش تجـارت، سـازمان های غیردولتـی و نهاد هـای کمـک کننـده رسـان بـه بحـث گذاشـته 
کنفرانس هـای  شـد. در شـهرهای دهلـی، بمبئـی و سـایر مناطـق نیـز بـرای اشـاعه یافته هـا در آینـده 
ره ای بیشـتری نیـز برگـزار خواهـد شـد کـه در ایـن کنفرانس هـا بـرای اصالحـات سیاسـی مفاهیـم  مشـاو

گرفـت. مـورد بحـث قـرار خواهنـد 

یادداشت های پایانی
1. For more information, see the WBES website at: http://www.
worldbank.org/beeat/
resources/assess-wbessurvey-alt.htm
2. Tan and Batra 1995.
3. Biggs and Srivastava 1996.
4. Several standard survey modules can be found at: http://wwwl.
worldbank.org/
beext/resources/assess-wbessurvey-alt.htm
5. See the ICU website at http://rru.worldbank.org

منابع و ماخذ
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Manufacturing in Sub-Saharan Africa.” World Bank Discussion Paper 346. 
Africa Technical Department Series, Washington, D.C.
-Tan, Hong W, and Geeta Batra. 1995. “Enterprise Training in 
Developing Countries: Incidence, Productivity, Effects, and 
Policy Implications.”World Bank, Private Sector Development 
Department,Competition and Strategy Unit, Washington, D.C.

1 . Confederation of Indian Industries
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ابزارها و تمرینات )شماره 20(
تشخیص فقر مشارکتی1

یـن راهبردهـای مطلـوب و کارآمـد بـرای کاهـش فقـر و توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی، درک  بـرای تدو
و شناسـایی شـدت فقـر، چگونگـی ایجـاد فقـر، دالیـل اسـتمرار فقـر و چگونگـی کاهـش فقـر بسـیار حائـز 
اهمیـت هسـتند)1(. بـرای درک ماهیـت چنـد بعـدی فقـر و موانـع و فرصت هـای فـراروی فقـرا بـرای رهـا 
گـزارش، روش هـا  ری اسـت. در ایـن  شـدن از چرخـه فقـر، اسـتفاده از ابزارهـای پیمایـش خانـوار ضـرو
فقرمشـارکتی  از  مثال هایـی  و  می شـوند  تشـریح  فقـر  درک  فقربـرای  مشـارکتی  یابـی  ارز ارزش هـای  و 

یتنـام و گوآتمـاال انجـام شـده اسـت، ارایـه می شـود. تشـخیصی کـه در کشـورهای تانزانیـا، و

ارزیابی مشارکتی فقر
کـه در صـدد درک  یابـی مشـارکتی فقـر)PPA(2 فراینـدی تکـراری و پژوهشـی مشـارکتی اسـت  ارز
طیفـی  دیدگاه هـای  ادغـام  و  سیاسـی  حوزه هـای  و  نهـاد  اجتمـاع،  مختلـف،  مکان هـای  در  فقـر 
مهمتریـن  چنـد،  هـر  اسـت.  اقدامـات  و  یـزی  برنامه ر در  مسـتقیم  صـورت  بـه  دسـت اندرکاران  از 
مشـارکتی  یابی هـای  ارز هسـتند،  فقیـر  مـردان  و  زنـان  پژوهـش،  فراینـد  در  درگیـر  دسـت اندرکاران 
فقـر)PPAs( ممکـن اسـت شـامل تصمیم گیـران همـه سـطوح دولتـی، جامعـه مدنـی و نخبـگان محلـی 
گیـرد تـا از ایـن طریـق بتـوان ظرفیت هـای  کـه بایـد منافـع و دیدگاه هـای آنـان نیـز مـد نظـر قـرار  باشـد 
یابی هـای  محلـی و تعهـد آنـان بـرای پیگیـری و اجـرای اقدامـات کاهـش فقـر را افزایـش داد. هـر چنـد ارز
مشـارکتی فقـر عمدتـًا در سـطح سیاسـت گذاری ملـی انجـام می شـود، ولـی از داده هـای خـرد تعـداد 
یـادی از جوامـع بـه منظـور تشـخیص گروه هـای اجتماعـی و مناطـق جغرافیایـی نیـز اسـتفاده می شـود. ز
کارکنـان  یابـی مشـارکتی فقـر عمدتـًا توسـط سـازمان های غیـر دولتـی، مؤسسـات دانشـگاهی،  ارز
ره ای محلـی انجـام می شـود. آنـان از انـواع روش هـای پژوهـش مشـارکتی  دولتـی یـا شـرکت های مشـاو
یم هـای  تقو می دهنـد،  نشـان  را  فقـر  عوامـل  و  روابـط  کـه  گرام هـا  فلودیا اجتمـاع3،  نقشـه  جملـه  از 
یـه و تحلیـل ماتریـس و رتبه بندی هـای ثـروت و رفـاه اسـتفاده می کننـد. عـالوه بـر ایـن،  فصلـی، تجز

1 . Participatory Poverty Diagnostics
2 . Participatory Poverty Assessment
3 . Community Mapping
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آنـان روش هـای انسان شناسـی1 از جملـه مصاحبه هـای نیمـه سـاختارمند2 را بـا کارشناسـان کلیـدی 
آشـنا بـه مسـائل و مشـکالت فقـر و نهادهـا نیـز مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد. هـر چنـد روش PPAهـا  و 
کننـده ایـن از نـوع از مطالعـات  کمـی بـه عنـوان تکمیـل  روش هـای سـنتی تر فقرمشـارکتی تشـخیصی 
کـه روش مشـارکتی را از سـایر روش هـای پژوهـش  قلمـداد می شـوند، دو اصـل اساسـی وجـود دارنـد 
از طریـق  و  پژوهـش،  فراینـد  بـه صـورت فعالـی در  را  یان  پاسـخگو  PPA اول روش  متمایـز می کننـد. 
بـرد روش هـای مشـارکتی و بـاز ـ بسـته  درگیـر می کنـد. دوم، در ایـن روش هـا فـرض می شـود فراینـد  کار
پژوهـش، شـرکت کننـدگان را توانمنـد خواهـد کـرد و باعـث پیگیـری اقدامـات از سـوی آنـان می شـود.

یابی هـای مشـارکتی فقـر از اوایـل دهـه 1990 بسـیار  طراحـی PPA بـه هـدف مطالعـه بسـتگی دارد. ارز
کشـوری مطالعـات PPA را  یابـی فقـر  گزارش هـای ارز متـداول شـده اند. در سـال 1994، فقـط یک پنجـم 
یابی هـای مشـارکتی فقر)PPA(هـا  را مدنظـر قـرار  مدنظـر قـرار داده بودنـد. در سـال 1995، حـدود یک سـوم ارز
گرفته بودند. یابی مشارکتی فقر)PPA(ها را در نظر  دادند و در سال های 1996 و 1998، حدود نیمی از ارز

ارزیابی مشارکتی فقر تانزانیا
یابـی مشـارکتی  دولـت تانزانیـا در سـال 1995 بـا همـکاری دانشـگاه دارالسـالم و   بانـک جهانـی، ارز
آژانـس توسـعه  و  بانـک جهانـی  انجـام داد)2(.  تانزانیـا  نفـر در 87 روسـتای  بـا مشـارکت 6000  را  فقـر 

کردنـد. ژه را تأمیـن  فرامـرزی بریتانیـا3 منابـع مالـی ایـن پـرو

روش شناسی
ری داده هـا  یابـی مشـارکتی فقـر)PPA( از روش هـا و ابزارهـای کمـی و کیفـی گـردآو در مطالعـات ارز
گـرام ون5، مصاحبـه بـا  گروهـی، دیا کـرات  از جملـه مصاحبه هـای اجتماعـی )اجتماع محـور( 4،  مذا
کـه در ایـن  خبـرگان6 و روش هـای پیمایشـی خانوارهـا اسـتفاده شـد. از مهمریـن مسـائل و موضوعاتـی 
مطالعـات شناسـایی شـدند می تـوان بـه دیدگاه هـا و تجربیـات فقـرای تانزانیـا در مـورد فقـر، شـناخت 
از  اسـتفاده  و  روسـتایی، دسترسـی  فقـرای  بـر  آزادسـازی  اثـرات  زمـان،  در طـول  روندهـا  و سـایر  تـورم 
اعتبـارات و پس اندازهـای رسـمی و غیررسـمی نهادهـا، نقـش سـرمایه های اجتماعـی در رفـاه خانوارهـا 

1 . Anthropological Methods
2 . Semi – structured Interviews
3 . British Overseas Development Agency
4 . Community Based
5 . Venn Diagrams
6 . Informant Interviews
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کـرد. یسـت طبیعـی اشـاره  و رابطـه بیـن فقـر و محیـط ز
گیـری مختلفـی بـه همـراه انـواع ابزارهـای مشـارکتی  بـرای پیمایـش خانوارهـا تکنیک هـای نمونـه 
یابـی مشـارکتی  گرفتنـد. بـرای افزایـش اعتبـار  و  تضمیـن ارز بـرای تعییـن هزینه هـا مـورد اسـتفاده قـرار 
فقـر)PPA( 100 روسـتا بـه عنـوان نماینـده کل نواحـی روسـتایی در سراسـر کشـور انتخـاب شـدند. ایـن 
یـزی  برنامه ر کمیسـیون  توسـط  کـه  بودنـد  جامـع  ملـی1  گیـری  نمونـه  چارچـوب  از   بخشـی  روسـتاها 
دولـت تهیـه شـد. دولـت و بانـک جهانـی همـه مطالعـات ملـی کشـور  تانزانیـا در مـورد توسـعه انسـانی 
کار بـه پژوهشـگران امـکان می دهـد یافته هـای خـود را بـه  را  در  ایـن دهکده هـا انجـام می دهنـد. ایـن 
سـطح ملـی تعمیـم دهنـد و  از  ایـن طریـق اطمینـان حاصـل کننـد یافته هـای حاصـل از یـک پیمایـش 
کـرد. بـرای ایـن پیمایـش، ماننـد  را می تـوان بـا یافته هـا و داده هـای حاصـل از سـایر مطالعـات مقایسـه 
کـره  گـروه بحـث و مذا رزی در سـطح ملـی  انتخـاب شـدند. شـش  کشـاو انتخـاب تصادفـی پیمایـش 

کردنـد. از مـردان، زنـان و جوانـان نیـز ایـن موضـوع را هدایـت 
گروه هـای  بـه  شـوند،  روسـتا  وارد   )PPA(فقـر مشـارکتی  یابـی  ارز مطالعاتـی  تیـم  اینکـه  از  پیـش 
اجتماعـی اطـالع داده شـد بنابرایـن رهبـران روسـتاها و اعضـای جوامـع در زمـان حضـور در دهکده هـا  
کـره تحـت تأثیـر  گـروه بحـث و  مذا کردنـد. بـرای اطمینـان از اینکـه اعضـای  بـا اعضـای تیـم مالقـات 
ر تیـم بـا رؤسـا و نخبـگان محلـی مالقـات می کـرد و سـایر  اعضـای قدرتمنـد جامعـه قـرار نگیرنـد، مشـاو

کـره می پرداختنـد. اعضـای تیـم پژوهـش بـا سـایر اعضـای جامعـه بـه بحـث و مذا

ابزارهای گردآوری داده های مشارکتی
z  یابـی بازار یژگی هـای  و و  اجتمـاع  از  نقشـه ای  شـد  تقاضـا  گروه هـا  از  نقشـه:  بازنمایـی 

نقشـه  ی  و ر بـر  ثـروت  وضعیـت  براسـاس  را  خانوارهـا  سـپس  و  نماینـد  ترسـیم  وسـتا  ر
کننـد. ترسـیم 

z  گروه هـای و   PPA تیـم  بیـن  اعتمـاد  اینکـه  محـض  بـه  ثـروت:  رتبه بنـدی  و  فقـر  ویژگی هـای 
روسـتایی به وجـود آمـد، از مـردم درخواسـت شـد پنـج گـروه مختلـف اقتصـادی را  از  ثروتمنـد 
یژگی هـا، مـردم خانوارهـا  تـا بسـیار  فقیـر  تعییـن کننـد. پـس از  توافـق در خصـوص توصیـف و

کردنـد. گروه هـا طبقه بنـدی  را بـا اتیکت هـای رنگـی در ایـن 
z  تجزیـه و تحلیل هـای فصلـی: در ایـن روش از مـردم درخواسـت شـد ماتریسـی رسـم کننـد. بـرای ایـن

منظور ماه ها در محور افقی و منابع یا فعالیت ها در محور عمودی رسـم شـد. بحث ها و مذاکرات  
یـی  مـردم بـا شـرایط فصلـی سـخت طـی سـال مـورد نظـر  بـود. یارو عمدتـًا  حـول  چگونگـی  رو

1 . National Amaster Sample Framework
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z  زمینـه در  کـه  کردنـد  مشـخص  را  تغییراتـی  گروه هـا  روش  ایـن  در  رونـد:  و   قیمـت  تحلیـل 
کاالهـای مهـم در آغـاز فراینـد آزادسـازی )یـک  دسترسـی بـه خدمـات و قیمت هـای غـذا و 

آزاد شـده اند. کاالهـا در سـال 1991  کـه  زمانـی  از  و  قبـل(،  دهـه 
z  نمودار ون: در این روش از گروه ها خواسـته شـد یک دایره بزرگ رسـم کنند. این دایره اجتماع

نشـان  روسـتاها  سـطح  در  را  نهادهـا  و  گروه هـا  نیـز  کوچک تـر  دایره هـای  و  مـی داد  نشـان  را  
یت هـا  مـی داد.  انـدازه دایـره اهمیـت را نشـان مـی داد و از روی هم گـذاری دایره هـا نیـز عضو
تعییـن می شـد و خطـوط بیـن آنهـا نیـز  تعامـل بیـن آنهـا را نشـان می دهـد. بحث هـا نیـز عمدتـًا 
یـت، سـاختار، کارکـرد گروه هـای روسـتایی و   روابـط بیـن آنهـا معطـوف بـود. معطـوف بـه عضو

z  کـه توسـط هنرمنـدان محلـی و اعضـای جامعـه رسـم شـده بـود یـری  شـناخت مسـئله: تصاو
جهت شناسـایی شـماری از مسـائل و مشـکالت مورد اسـتفاده قرار گرفت. در ادامه به مردم 
کـه بـا آنهـا  کننـد  کاغذهـای سـفیدی داده شـد تـا در آن، مسـائل و مشـکالتی را مشـخص 
مواجـه بودنـد و قبـاًل شناسـایی نشـده بودنـد. سـپس شـرکت کننـدگان پنـج مشـکل اصلـی را 
کـه بـر  زندگـی آنـان تأثیـر می گذاشـت. در پایـان نیـز  ایـن مسـائل مشـکالت  کردنـد  مشـخص 

بـه صورتـی عمیق تـر  بررسـی شـدند.
z  یـر یـک یـر آغـاز می شـد. در یـک تصو تشـریح روایـت بـه همـراه شـکاف1: ایـن فعالیـت بـا دو تصو

یـر دیگـر  یـک مزرعـه مولـد و  پـر محصـول ارایـه می شـد.  رزی غیرمولـد و در  تصو کشـاو مزرعـه 
رزی خـود بـه بحـث می پرداختنـد. سـپس  یـر، افـراد دربـاره مـزارع کشـاو بـا اسـتفاده از ایـن تصاو
کـرد.  بـه یـک مزرعـه پربـازده تبدیـل  کم بـازده را  کـه چگونـه می تـوان یـک مزرعـه  بـاره  در ایـن 
کـه در آنهـا محصـوالت و  وضعیـت بوم شـناختی  گونـه ای رسـم می  شـد  یـر بـه  سـرانجام تصاو

رزی - بوم شـناختی ارایـه شـوند. مـزارع در مناطـق کشـاو
z  یر بزرگ تحلیل جنسـیتی2: در این روش از  یکی از هنرمندان محلی درخواسـت شـد سـه تصو

کنندگان درخواسـت  از یک مرد، یک زن و یک زوج زن و مرد نقاشـی کند. سـپس از شـرکت 
یـر کوچک تـر از اشـیای مختلـف، از جملـه زمیـن، خانـه، وسـایل خانـه، فرزنـدان   شـد 30 تصو
یـر مـرد، زن   گـروه خواسـته  شـد ایـن سـه تصو یـر قـرار دهنـد. سـپس از  کنـار  تصاو و نوه هـا را در 
و  زوج را  بـه گونـه ای مرتـب کننـد کـه مشـخص شـود در هنـگام ازدواج چـه کسـی مالـک آنهـا 
خواهـد بـود. در مرحلـه بعـد از مـردم خواسـته شـد مشـخص کننـد  پـس از طـالق، جدایـی یـا 

مـرگ شـوهر، چـه اتفاقـی بـرای ایـن امـوال می افتـد.

1 . Story with a Gap
2 . Gender Analysis
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z  گروه هـا از خبـرگان کلیـدی1: بیشـتر اطالعـات به دسـت آمـده از طریـق  مصاحبـه بـا خبـرگان 
کلیـدی هـم پرسـیده شـد. ایـن خبـرگان شـامل مقامـات رسـمی روسـتاها، معلمـان مدرسـه 
کلیـدی برگـزار  شـد. در  کـره بـا دو  یـا سـه خبـره  و سـایرین بودنـد. در هـر روسـتا، بحـث و مذا

کنتـرل شـدند. کـرات،  اطالعـات دوبـاره  نتیجـۀ ایـن بحث هـا و مذا
z  شـامل خانـوار  قسـمتی  دو  پرسشـنامه  یـک  منظـور  ایـن  بـرای  خانوارهـا:  پیمایشـی  بررسـی 

پیمایش سـرمایه اجتماعی و فقر2 )قسـمت اول( و مدل هزینه و مصرف خانوار3 سـال 1993 
یـن شـد. قسـمت اول پرسشـنامه  بـه ماننـد پیمایـش توسـعه منابـع انسـانی )قسـمت دوم(  تدو
یسـت محیطـی و سـه معیـار  رزی، پس اندازهـا و اعتبـار، مسـائل ز بـر مسـائل اجتماعـی، کشـاو

کیـد داشـت. فقـر  از جملـه رتبه بندی هـای ثـروت و شـاخص دارایی هـای خانـوار تأ
z  اینکـه مقامـات ناحیـه بسـیاری بـه  بـا توجـه  کارگاه هـای آموزشـی در سـطح ناحیـه:  برگـزاری 

یـک   PPA تیـم  هـر  نتیجـه،  در  می گـذارد،  تأثیـر  فقـرا  بـر  کـه  می کننـد  اجـرا  را  برنامه هایـی  از 
کـه در آن بـه صـورت خالصـه در مـورد بررسـی  کـرد  کارگاه آموزشـی در سـطح ناحیـه برگـزار 
برنامه هـا  از  یادگیـری  فقـر،  خصـوص  در  آنـان  دیدگاه هـای  تبییـن  ناحیـه،  رسـمی  مقامـات 
در  مقامـات  ایـن  شـد.  بحـث  میدانـی  مطالعـات  از  اولیـه  یافته هـای  اشـتراک گذاری  بـه  و 
رزی در  کشـاو بازنمایـی و تکنیک هـای تشـریح وضعیـت بـه همـراه شـکاف مرتبـط بـا فقـر و 

کردنـد. مشـارکت  خـود  ناحیـه 

تحلیل داده ها
یابی مشـارکتی فقر با اسـتفاده از تحلیل محتوا4 و یاداشـت های 29 پژوهشـگر  انجام  مطالعات ارز
شـد کـه بیـش از 100 دفترچـه حـاوی سـئواالت را در سـطح دهکده هـا تکمیـل کـرده بودنـد. کار میدانـی 
ری داده هـای  مطالعـات توسـط شـش تیـم انجـام شـد کـه بـه مـدت سـه هفتـه در زمینـه ابزارهـای گـردآو
مؤسسـات  سـایر  و  دارالسـالم  دانشـگاه  از  تیـم  اعضـای  بودنـد.  دیـده  آمـوزش  مختلـف  مشـارکتی 
زنامه هـا  رو فراخـوان  از طریـق  کـه  بودنـد  از پژوهشـگران  زارتخانه هـای دولتـی و شـماری  و و  پژوهشـی 
ارشـد علـوم اجتماعـی  کارشـناس  یـک  توسـط  تیـم  بودنـد. هـر  کـرده  آمادگـی  اعـالم  بـرای همـکاری 
رهبـری می شـد کـه نیمـی از هـر تیـم را مـردان و نیمـی را نیـز  زنـان تشـکیل می دادنـد. کارهـای ایـن تیم هـا 
کارشـناس علـوم اجتماعـی از بانـک جهانـی نظـارت می شـد. در ایـن پیمایـش 1500  نیـز توسـط یـک 

1 . Key Informant Interview
2 . Social Capital and Poverty Survey
3 . Household Expenditure and Consumption Module
4 . Content Analysis
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کردنـد. گزارش هـای منطقـه ای را تهیـه  گردیـد و تیم هـای ناظـر  پرسشـنامه  خانـوار تکمیـل 
ری شـده بودنـد از طریـق روش هـای مشـارکتی،  در ادامـه، تحلیـل محتـوا بـر روی داده هـا جمـع آو
انجـام شـد. در جاهـای مناسـب نیـز  از طریـق تجمیـع گام بـه گام1 داده هـای روسـتایی، آمارهـای الزم 
کردنـد.  کنتـرل  کیفیـت داده هـای پیمایش هـای خانـوار را  تولیـد شـد. تیم هـای مطالعـات میدانـی، 
کـرد. ایـن داده هـا  بـرای  کامپیوتـر  کنیـا داده هـا را وارد  بـی  سـپس یـک شـرکت خصوصـی در شـهر نایرو
تعییـن  بـرای  آمـاری  و تحلیل هـای  یـه  تجز کنتـرل شـدند. سـپس  دوبـاره  یرایـش،  و و   افزایـش دقـت 
گام انجـام شـد . بـرای ایـن منظـور  مـواردی ماننـد  گام بـه  سـازگاری در میـان داده هـا از طریـق روش 

فراوانـی داده،  سـاختن شـاخص و آزمـون مدل هـا انجـام شـد.

یافته ها
کـه در آن  یابـی مشـارکتی فقـر تانزانیـا نمونـه منحصـر به فـردی را  از یـک مطالعـه نشـان می دهـد  ارز
بررسـی های  بـرای  نیـز  نمونه هـا  همـان  از  و  شـد  انجـام  مشـابه  روسـتاهای  در  فقـر  مشـارکتی  یابـی  ارز
روش  دو  هـر  منافـع  و  یافته هـا  مقایسـه  بـرای  کار  ایـن  نتیجـه،  در  شـد.  اسـتفاده  خانوارهـا  پیمایـش 
کمـی بسـیار سـودمند بـود. در ایـن مطالعـه مـوردی، نتایـج دو روش، بـه اسـتثنای یافته هـای  کیفـی و 
دسترسـی بـه آب آشـامیدنی و وضعیـت خانوارهـای دارای سرپرسـت زن، بسـیار شـبیه هـم بودنـد. 
یابـی مشـارکتی فقر،یافته هـا و اطالعـات مفصلـی را بـا جزئیـات کامـل در زمینه هـای مختلـف  نتایـج ارز

کـه قبـاًل در مطالعـات از آنهـا صرف نظـر می شـده اسـت. کـرد  ارایـه 
کـه تـورم قیمت هـا در نواحـی روسـتایی باعـث  کـرد  یابـی مشـارکتی فقـر  آشـکار  کلـی ارز یافته هـای 
شـده اسـت نیـاز بـه اعتبـارات مالـی در نواحـی روسـتایی و تمایـل مـردم بـه پس انـداز  در ایـن مناطـق 
گـردد. ایـن مطالعـه نشـان داد، هـر چنـد بسـیاری از فقـرای تانزانیـا بـه دلیـل حـذف یارانه هـای  بیشـتر 
دولتـی بـا مشـکل مواجـه شـده اند، ایـن کار فرصت هـای آنـان را بـرای بهبـود معیشـت ، بـه جـای تکیـه بـه 
یارانه هـا، بیشـتر کـرده اسـت. در توصیـف گروه هـای مختلـف دارای ثـروت، شـاخص مالکیـت زمیـن 
یژگـی عنـوان شـد. در ایـن بررسـی، فقـر بـا مؤلفه هایـی ماننـد عدم دسترسـی  همـواره بـه عنـوان اولیـن و
کـودکان بـه خانـه همسـایه بـرای خـوردن غـذا و عملکـرد  بـه وعده هـای غذایـی مناسـب، فرسـتادن 
رزی،  رنـده فقـر نیـز عمدتـًا مشـکالت کشـاو ضعیـف مـدارس تعریـف می شـد. شـش عوامـل به وجـود آو

بیمـاری یـا ضعـف بهداشـت و کسـالت عنـوان  شـد.
از  سـطحی  هـر  در  خانـوار  سرپرسـت  زنـان  داد  نشـان  خانـوار  پیمایـش  بررسـی های  چنـد،  هـر 
 هزینـه بهتـر فعالیـت می کردنـد، یافته هـای حاصـل از مشـارکتی فقـر عکـس ایـن قضیـه را نشـان داد؛

1 . Step – by – step Aggregation
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کـه زنـان سرپرسـت خانـوار در هـر سـطحی در مقایسـه بـا مـردان سرپرسـت خانـوار از رفـاه   به گونـه ای 
از تمکـن مالـی کمتـری برخـوردار بودنـد. عـالوه بـر ایـن، تحلیل هـای بیشـتر نشـان داد زنـان سرپرسـت 
آسـیب پذیرتر  و  کـرده  تجربـه  را  بیشـتری  ناامنـی  و  داشـتند  اختیـار  در  کمتـری  دارایی هـای  خانـوار 
بودنـد. بـا ایـن وجـود، بـه نظـر می رسـید زنـان سرپرسـت خانـوار  در مقایسـه بـا مـردان سرپرسـت خانـوار، 
یـژه در زمینـه تجـارت خـرد، از راهبردهـای  از  دارایی هـای  انـدک خـود بـه نحـو بهتـری بهـره می برنـد و به و
یـاد  ز تـرک تحصیـل دختـران  بـه دالیـل مختلـف، احتمـال  موفق تـری اسـتفاده می کردنـد. همچنیـن 
بـودو آمـوزش پسـران سـرمایه گذاری بهتـری قلمـداد می شـد. بـرای زنـان، طـالق و جدایـی بزرگ تریـن 
مشـکل مالـی قلمـداد می شـد. علی رغـم وجـود قوانیـن و مقـررات رسـمی بـرای حمایـت از زنـان بـرای 
از طـالق  پـس  زنـان  کـم در جامعـه،  بـه دلیـل وجـود عرف هـای سـنتی حا از حـق ارث،  برخـورداری 

بسـیار نیازمنـد و فقیـر می شـدند.
قـرار  یـک مشـکل مدنظـر  بـه عنـوان  بـه آب  پیمایـش خانـوار، عـدم دسترسـی   ایـن  در   همچنیـن 
یت هـای  اولو فهرسـت  صـدر  در  سـالم،  آب  بـه  دسترسـی  عـدم  مشـکالت  وجـود،  ایـن  بـا  نگرفـت. 
شناسـایی شـده از طریـق روش  هـای مشـارکتی قـرار داشـت. مقایسـه های بیشـتر اطالعـات حاصـل 
کارکـرد  از دو مجموعـه از داده هـا نشـان داد پیمایش هـای خانـوار،  ابعـاد فصلـی دسترسـی بـه آب و 

نامطمئـن آب را منعکـس سـاخته اسـت.
یکـی از مهم تریـن یافته هـای ایـن پژوهـش، بررسـی سـهم سـرمایه اجتماعـی در درآمدهـای خانوارهـا 
بوده اسـت. بررسـی نشـان داد یک واحد افزایش در انحراف معیار سـرمایه  اجتماعی در سـطح روسـتا، 
باعـث افزایـش هزینه هـا بـه میـزان حداقـل 20 تـا 30 درصـد بـه ازای هـر فـرد شـده اسـت. بـا مقایسـه هـر 
انحـراف معیـار  بـرای رفتـن بـه مدرسـه در مـدت سـه سـال بـه ازای هـر فـرد، افزایـش درآمـد بـه میـزان 

پنج درصـد محاسـبه شـد.

ارزیابی مشارکتی فقر ویتنام
کشـور  یابـی مشـارکتی فقـر در  کمـک مالـی و هدایـت بانـک جهانـی، چهـار ارز بـا  در سـال 1999 

بـه اجـرا درآمـد: یـر  ز بـه شـرح  کننـده  کمـک  کمـک سـازمان های غیـر دولتـی و نهادهـای  بـا  یتنـام  و
z  یابـی کشـور سـوئد1( ایـن ارز یتنـام )بـا همـکاری  برنامـه توسـعه روسـتایی مناطـق روسـتایی و

کـه  ر دسـت انجـام شـد  مشـارکتی فقـر در دو ناحیـه اسـتان Lao cai، در نواحـی مرتفـع و دو
یـادی از جمعیـت آن را  اقلیت هـای قومـی تشـکیل می دادنـد. بخـش ز

1 . Vietnam – Sweden Mountain Rural Development Program
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z  ایـن در  شـد.  انجـام  بریتانیایـی  غیردولتـی  سـازمان  یـک  توسـط  کـه  اجرایـی  کمـک  برنامـه 
یابی هـای مشـارکتی فقـر در شـش ناحیـه از اسـتان Ha Tinh در مناطـق سـاحلی  مطالعـه، ارز

کـه منطقـه ای توفان خیـز و محـروم از مواهـب طبیعـی اسـت. شـمال مرکـزی انجـام شـد 
z  اجـرا Tva vinh یابی هـای مشـارکتی فقـر را در دو ناحیـه در اسـتان اکسـفام GB مطالعـات ارز

کـرد. ایـن نواحـی منطقـه ای سـاحلی اسـت کـه بخـش اعظـم جمعیـت آن را اقلیت هـای قومـی 
تشـکیل می دهنـد و مشـکالت فقـدان زمیـن در حـال افزایـش اسـت.

z  یابـی مشـارکتی فقـر را  در سـه ناحیـه فقیـر کـودکان1 )بریتانیـا( مطالعـات ارز صنـدوق نجـات 
کـرد. در شـهر Ho chi minh هماهنـگ 

روش شناسی
ایـن  همـه  در  شـدند.  مسـتقر  محـل  در  پژوهـش،  اجـرای  و  یـزی  برنامه ر مسـئول  اجرایـی  نهـاد  چهـار 
یـن  یابی هـای مشـارکتی فقـر از  تکنیک هـای متـداول اسـتفاده شـد. بـر ایـن اسـاس، بـرای تسـیهل و تدو ارز
گرفتنـد. فراینـد طرحریـزی مطالعـات از  چشـم انداز ملـی، موضوعـات و مباحـث مشـترک مـورد توجـه قـرار 
طریـق دانـش نهـادی تیم هـای مطالعاتـی PPA  و تجربه هـای آنـان در زمینـه فنـون مشـارکتی تسـهیل شـد. 
همـه تیم هـا از انواعـی از ابزارهـای پژوهـش، از جملـه بحث هـای گروهـی متمرکـز، مصاحبـه نیمه سـاختارمند 
یـان و رتبه بنـدی  رتبه بندی هـای ثـروت/ رفـاه، ماتریـس و رتبه بنـدی ترجیحـات و امتیازبنـدی، نمـودار جر
کامـل در مثـال تانزانیـا بحـث شـد(.  نهـادی و نمودارهـای ون اسـتفاده شـد )در ایـن خصـوص بـه صـورت 
گـروه مطالعاتـی PPA هـا بـرای بررسـی بیـش از هـزار خانـوار مشـارکت  در مجمـوع، در ایـن پیمایـش چهـار 
کار کردنـد. همـه تیم هـا بـه صـورت مجـزا  کردنـد. همـه تیم هـای پژوهشـی بـه صـورت مجـزا بـا زنـان و مـردان 

کردنـد. کار  کـودکان  کردنـد و دو تیـم نیـز بـه صـورت مجـزا بـا  بـا سـالمندان مصاحبـه 

مقایسه نتایج: ارزیابی فقر مشارکتی و  پیمایش  استانداردهای زندگی مردم ویتنام
یتنـام، مطالعـات  ر پیمایـش کمـی خانوار هـا در و یابـی مشـارکتی فقـر و همزمـان بـا دومیـن دو در ارز
مـوارد موضوعـات  برخـی  در  تحلیـل شـد.  و  یـه  تجز نیـز  یتنـام  و مـردم  زندگـی  اسـتانداردهای  بررسـی 
پژوهشـی PPA  و داده هـای پیمایش هـای اسـتانداردهای زندگـی هم پوشـانی داشـتند. امـا اطالعـات 
کمـی، روندهـای  و  پیمایـش خانـوار می توانسـتند مکمـل هـم باشـند. داده هـای  PPA هـا  نتایـج   و 
مختلـف شـاخص ملـی را بـه صـورت کمـی آشـکار می کـرد در حالـی کـه مطالعـات مشـارکتی کیفـی، 

ایـن روندهـا و علـل فـراز و نشـیب آنهـا را توصیـف می کـرد.

1 . Save the Children
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یافته هـای دو روش در دو زمینـه تفـاوت داشـتند. ابتـدا، ایـن پیمایش هـا نشـان داد خانوارهـای دارای 
سرپرست زن از نظر سرانه هزینه ها وضعیت بدتری در مقایسه با خانوارهای دارای سرپرست مرد  داشتند. 
گـزارش PPA هـا در  وضعیـت بدتـر و آسـیب پذیرتری قـرار داشـتند.  همچنیـن، زنـان سرپرسـت خانـوار در 
دوم، بـر اسـاس ایـن بررسـی های پیمایشـی، دامنـه و ماهیـت فقـر شـهری موضـوع مهمـی قلمـداد نمـی شـده 
گرفتـه بـود. از دیگـر یافته هـای  کیـد قـرار  گـزارش PPA هـا بسـیار مـورد تأ اسـت. بـا ایـن وجـود، فقـر شـهری در 
ایـن مطالعـه می تـوان بـه افزایـش بدهـی و افـراد فاقـد زمیـن، تقاضـا بـرای فرصت هـای شـغلی غیرکشـاورزی، 
آسـیب پذیری ناشـی از مشـکالت بهداشـتی، فقـدان اطالعـات در زمینـه تصمیمـات و برنامه هـای دولـت، 

کـرد. کـودکان در خانوارهـا اشـاره  ناهنجاری هـای داخلـی، و آسـیب پذیری زنـان و 

مشارکت دولت و ایجاد اعتماد
کننـده و  کمـک  یـادی بیـن بانـک جهانـی، نهادهـای دولتـی، سـایر نهاد هـای  کارهـای مشـترک ز
 PPA هـا بـه اجـرا درآمـد. نتایـج ایـن مطالعـات و یافته هـای   PPA سـازمان های غیردولتـی در زمینـه 
گـروه فقـر1 در فراینـد درگیـر شـد.  کار  یتنـام از طریـق  گسـترده منتشـر شـده اسـت. دولـت و بـه صـورت 
کار و امـور  زارت  یـزی و سـرمایه گذاری، و زارت برنامه ر گـروه، از نماینـدگان بانـک جهانـی، و کار  ایـن 
امـور  کمیتـه  آمـار عمومـی،  اداره  زارت دارایـی،  و توسـعه روسـتایی، و رزی  کشـاو زارت  اجتماعـی، و

یتنـام تشـکیل شـد. روسـتایی و اقلیت هـای قومـی، اتحادیـه زنـان و بانـک دولتـی و
کارگـروه ملحـق شـده  بودنـد،  بـه ارزش هـا و یافته هـای PPA هـا  کـه بـه  در ابتـدا برخـی از مقامـات دولتـی 
مشـکوک بودنـد؛ امـا برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی، ارایـه مطالـب، برگـزاری جلسـات بـا دولت هـای محلـی و 
ژه صـدای فقـرا باعـث افزایـش اعتمـاد بـه روش شناسـی و یافته هـای پژوهـش  برقـراری ارتبـاط آنـان بـا پـرو
گروه طی  کار  گزارش PPA  بیشـتر ماهیت دولتی داشـت. اعضای  در بین مقامات دولتی شـد. البته 
کردنـد. در ایـن جلسـات در مـورد روش شناسـی و  فراینـد مطالعـات PPA، هـر مـاه یـک جلسـه برگـزار 
یابـی فقـر، بررسـی و بازنگـری شـد. همچنیـن  یـس اولیـه ارز یافته هـای پژوهـش بحـث می شـد و پیش نو
یابـی مشـارکتی فقـر بـرای برگـزاری کارگاه هـای  اعضـای کارگـروه و بـه هـر چهـار اسـتان تحـت بررسـی ارز
کردند.بـا توجـه بـه  کـره در خصـوص یافته هـای PPA، و پـس از تکمیـل مطالعـات سـفر  بحـث و مذا
اهمیـت اشـاعه یافته هـای ایـن پژوهـش، بـرای حمایـت و پشـتیبانی دولت هـای محلـی و افزایـش تعلـق 
خاطـر مقامـات رسـمی محلـی بـه یافته هـای ایـن پژوهـش و طـرح پرسـش ها در خصـوص پژوهـش یـاد 
شـده، کارگاه هـای آموزشـی متعـددی برگـزار شـد. البتـه مشـارکت بانـک جهانـی و کارگـروه فقـر در ایـن 
زمینـه بسـیار حائـز اهمیـت بـود. برگـزاری جلسـات بانـک جهانـی بـا مقامـات محلـی در مراحـل اولیـه 

1 . Poverty Working Group
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گاهـی آنـان در مـورد بـا مطالعـات در سـطح محلـی شـد و ایده هـا و نگرش هـای  پژوهـش باعـث افزایـش آ
یـت بـه اشـتراک گـذاری اطالعـات شـد.در یکـی از  نهادهـای کمـک کننـده و دولـت مرکـزی باعـث تقو
یابـی نشـان داد در نتیجـه یافته هـای  یابـی شـد. ایـن ارز کارگاه هـای آموزشـی، اثـرات PPA هـا  ارز ایـن 
نواحـی،  فقیـر،  از جملـه اجتماعـات  نگـرش همـه دسـت اندرکاران  و  PPA،دانـش، درک  مطالعـات 
اسـتان ها، دولـت مرکـزی و سـازمان های غیـر دولتـی متحـول شـده اسـت. از مهم تریـن ایـن تحـوالت 
گفتگـو بـا افـراد  ره و  می تـوان بـه درک بهتـر ماهیـت و عوامـل ایجـاد فقـر، افزایـش تعهـد در زمینـه مشـاو
گرایـش بیشـتر بـه مسـائل و مشـکالت حسـاس  یـزی و پایـش،  فقیـر و پژوهش هـای مشـارکتی، برنامه ر
گروه هـای اجتماعـی و افزایـش تقاضـا  گرفتـن برخـی از  ماننـد خشـونت های داخلـی و در حاشـیه قـرار 

بـرای خدمـات بهتـر، برنامه هـا و دمکراسـی اشـاره کـرد.

مطالعات بیشتر و تحوالت اساسی
یابـی فقـر مشـارکتی، مطالعـات بیشـتر  و  تغییـرات سیاسـی در کشـور  آغـاز  در نتیجـه یافته هـای ارز

یـر اشـاره کـرد: شـد. از مهم تریـن ایـن تحـوالت می تـوان بـه مـوارد ز
z  در یکـی از گزارش هـای بازنگـری بخـش بهداشـت، هزینه هـای بـاالی مراقبت هـای بهداشـتی

مطالعه شـد.
z  افزایـش بهداشـتی،  مراقبت هـای  یـاد  ز هزینه هـای  دولتـی،  هزینه هـای  ر  مـرو گـزارش  در 

کمک هـای داوطلبانـه  یـاد آمـوزش بـرای فقـرا و شـهریه ها و  درآمدهـای محلـی، هزینه هـای ز
بررسـی شـد. پژوهـش در سـطح اجتماعـات  یافته هـای  بـا  مرتبـط 

z  ،فقـدان دسترسـی خانوارهـای فقیـر بـه اطالعـات در مـورد حقـوق قانونـی و اطالعات انـدک
کاهـش فقـر دولـت بـه  کـه بایـد در راهبـرد  گرفـت  بـه عنـوان مسـائل اساسـی مـورد توجـه قـرار 

کیـد شـود. آن تأ
z  در بـرای مناطـق مسـکونی معیارهـای جدیـدی    Ho Chi Minh نواحـی شـهر  از  برخـی  در 

گرسـنگی و  یشـه کنی  یـت، فعالیت هـای ر گرفتـه و معیارهایـی بـرای مهاجریـن فاقـد هو نظـر 
کاهـش فقـر ارایـه شـد. فعالیت هـای 

z  Tra Vinn رزی در مطالعـه ای نیـز در خصـوص محدودیت هـای توسـعه بخش هـای غیرکشـاو
انجام شـد.

z .مطالعه ای در زمینه در حاشیه ماندن اقلیت های قومی در نواحی روستایی انجام شد
z  یـی و مواجهـه بـا تنش هـا و رخدادهـای جوامـع یارو گیرتـر  و جامـع تـری بـرای رو روش هـای فرا

کـه دولـت بایـد بـه آنهـا کمـک کنـد. توسـعه داده شـد 
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پروژه ارزیابی مشارکتی فقر اوگاندا
کـرات ایـن کشـور  بـا راهبـرد کمـک کشـوری  یابـی مشـارکتی فقـر در  اوگانـدا طـی مذا ایـده اجـرای ارز
یزی هایـی را  کشـور، برنامه ر بانـک جهانـی1 در سـال 1998 مطـرح شـد )4(. بـه دنبـال آن، دولـت ایـن 
ژه از سـوی  یابـی مشـارکتی فقـر اوگانـدا )UPPAP(2 آغـاز کـرد. منابـع مالـی اولیـه ایـن پـرو ژه ارز بـرای پـرو
اداره توسـعه بین المللی بریتانیا )DFID( 3، بانک جهانی و برنامه عمران سـازمان ملل متحدد تأمین 

یـر اعـالم شـد: ژه بـرای مـدت سـه سـال طراحـی و اهـداف آن بـه شـرح ز شـد. ایـن پـرو
فعالیت هـای  یـت  تقو طریـق  از  سیاسـی  تصمیم هـای  بـا  فقـر  تحلیل هـای  رابطـه  برقـراری  الـف( 

و سـازمان های مدنـی جامعـه  ناحیـه ای(  و  مرکـزی  دولـت )در سـطح  فقـر  یابـی مشـارکتی  ارز
کمی استفاده شده در پایش فقر ب( افزایش داده ها و راستی آزمایی داده های 

ژه اعـالم کـرد. بـرای ایـن منظـور  از 9   بـه دنبـال آن اکسـفام موافقـت خـود را بـه عنـوان شـریک اجرایـی پـرو
کمیتـه فنـی UPPAP ملحـق شـده  نهـاد پژوهشـی و سـازمان غیـر دولتـی محلـی دعـوت بـه عمـل آمـد تـا بـه 
یابی هـا در سـال 1998 در 36 نقطـه روسـتایی و شـهری  ر ارز و پژوهـش مشـارکتی را اجـرا نماینـد. اولیـن دو
یـزی و توسـعه اقتصـادی )کـه در  زارت برنامه ر ژه PPA باعـث شـد و در 9 ناحیـه شـروع شـد. یافته هـای پـرو
قـرار  یـت اول سیاسـت های دولـت  اولو را در  کار فقـر  زارت دارایـی ادغـام شـد(، دسـتور  سـال 1998 در و

کلیـدی در موفقیـت PPA  اوگانـدا شناسـایی شـد. دهـد و  ایـن بـه عنـوان عامـل 

روش شناسی
برنامـه   نمونه هـای شـاخص  بـه عنـوان  ناحیـه محـروم   9 در  نقطـه شـهری  و 12  روسـتا  حـدود 44 
کشـور اوگانـدا انتخـاب شـدند. در هـر ناحیـه، حداقـل یـک شـهر و سـه  UPPAP بـرای بررسـی فقـر در 

جامعـه روسـتایی انتخـاب شـدند. پژوهـش بـرای تهیـه PPA نیـز شـامل بحث هـای گروهـی، مطالعـات 
مـوردی و مصاحبه هـای حضـوری بـا نخبـگان و خبـرگان بـود.

یافته ها
کـه سـابقًا توجـه چندانـی بـه  کانـون توجـه قـرار داد  پژوهـش مشـارکتی PPA چندیـن موضـوع را در 
از  نبوده انـد.  برخـوردار  یـت  چندانـی در چشـم انداز سیاسـت گذاری  اولو از  و  نمی شـد  آنهـا معطـوف 

یـر  را  برشـمرد: مهم تریـن ایـن مسـائل و مشـکالت می تـوان مـوارد ز

1 . World Bank Country Assistance Strategy
2 . Uganda Participatory Poverty Assessment Project
3 . Department for International Development
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z  اهمیـت پاسـخگویی بـه در خواسـت های بومـی بـرای نیازهـای محلـی. بـر اسـاس ایـن بررسـی
گروه هـای خاصـی مبتـال بـه  کشـور  اوگانـدا جغرافیایـی اسـت و  مشـخص شـد پدیـده فقـر در 

آن هسـتند.
z  یـان  اطالعـات در زمینـه سیاسـت های دولـت، هـم در اهمیـت گـردش اطالعـات. گـردش جر

سـطوح مختلـف دولـت و هـم بیـن دولـت و اجتماعـات بسـیار کـم بـوده اسـت. کشـور اوگانـدا 
بـه ایـن حـق قانونـی چنـدان توجـه نداشـت.

z  اهمیت مشارکت اجتماعات. در همه اجتماعات، مردم عالقه و تمایل خود را برای مشارکت
در سیاست گذاری تأثیرگذار بر زندگی آنان، اعالم کردند. اما عدم اطالع رسانی و بی اعتمادی 

باعث شد سازوکارهایی برای این منظور وجود نداشته باشد.

واکنش های سیاست گذاری به ارزیابی مشارکتی فقر
یافته هـای  کـرد.  را آشـکار  فقـر   یابـی مشـارکتی   ارز فراینـد  ردهای  ژه، دسـتاو پـرو اول  فـاز  گـزارش   
یـن اسـناد اصلـی دولتـی از جملـه بازنگـری  گسـترده ای بـرای تدو یابـی مشـارکتی فقـر بـه صـورت  ارز
گـزارش دو سـاالنه1 وضعیـت فقـر  مـورد  DEAP سـال 2000-1999، بودجـه سـاالنه سـال 2000-1999 و 

در  اولیـن عامـل  بـه عنـوان  را  فقـر  رزی،  کشـاو نوسـازی  برنامـه  گرفـت. در حـال حاضـر  قـرار  اسـتفاده 
همچنیـن  و  محدودیت هـا  بـر  غلبـه  بـرای  بیشـتر  مداخله هـای  بـر   دلیـل  همیـن  بـه  و  گرفـت  نظـر 

دارد. کیـد  تأ فقـر  کاهـش  بـرای  یت بندی هـا  اولو
چارچـوب هزینه هـای میـان  مـدت2، از یافته هـای PPA بـرای بازنگـری برنامه هـای سـرمایه گذاری 
عمومـی و نحـوه هزینـه  منابـع عمومـی و تخصیـص منابـع دولتـی بـرای تأمیـن آب سـالم در پاسـخ بـه 

کـرد. یت هـای مـردم فقیـر، اسـتفاده  اولو
بهداشـت  و  آمـوزش  بخـش  برنامه هـای  بازنگری هـای  در  فقـر  مشـارکتی  یابـی  ارز یافته هـای  از 
در سـال 1999  را  فقـر خـود  گـزارش دو سـاالنه  اولیـن  فقـر3  پایـش  و  تحلیـل  واحـد  اسـتفاده شـد.  نیـز 
از  و غیردولتـی  و تحلیل هـا در خصـوص منابـع دولتـی  روندهـا  آخریـن  گـزارش  ایـن  کـرد. در  منتشـر 
یـن شـاخص هایی ماننـد  جملـه نتایـج و یافته هـای PPA ارایـه شـد. عـالوه برایـن، واحـد یـاد شـده تدو
کیـد داشـت. بـه  گـزارش PPA بـر اهمیـت آنهـا تا کـه  کـرد  آسـیب پذیری، مخاطـره و امنیـت  را آغـاز 
دنبـال آن شـاخص های فقـر شناسـایی شـده توسـط فقـرا از طریـق PPA، در پیمایش هـای ملـی خانـوار 

گرفـت. نیـز مـورد توجـه قـرار 
1 . Poverty State Report
2 . Mid-term Expenditure Framework
3 . Poverty Monitoring and Analysis Unit
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گـزارش  PPA  مـورد توجـه قـرار  یژگی هـا، نیازهـای محلـی یـا منطقـه ای نیـز در  در پاسـخ بـه ایـن و
یه هـای بهر ه بـرداری  ژه بـود کـه می توانسـت رو یژگی هـای ایـن پـرو گرفتنـد. انعطاف پذیـری نیـز  از  دیگـر و
از منابـع را تغییـر دهـد. همچنیـن، صنـدوق اقـدام فقـر1، پایـش بهره بـرداری مشـروط از کمک هـا و اثـرات 
یـژه در نـه ناحیـه ای کـه مطالعـات در آنهـا انجـام  آن بـر فقـرا را بازنگـری کـرد. دولت هـای محلـی نیـز، بـه و

یابـی مشـارکتی فقـر  را  آغـاز کردنـد. شـد، نهادینـه کـردن اصـول ارز
کارکنـان دولتـی را در زمینـه  گاهـی سیاسـتمداران و  گـزارش PPA، درک و آ کالن تـر،  در سـطحی 
کـرات، خالصه سـازی مسـتندات، ارایه هـای عمومـی،  دغدغه هـا و مسـائل فقـرا از طریـق گفتگـو و مذا
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی، و اشـاعه از طریـق رسـانه های گروهـی افزایـش داد. عـالوه برایـن، گـزارش 
PPA  باعـث افزایـش بینـش و دیدگاه هـای فعالیت هـا و اقدامـات کاهـش فقـر، توجـه بـه شـکاف های 

منطقـه ای، بردبـاری بیشـتر در خصـوص طـرح مسـائل حسـاس ماننـد فسـاد در همـه سـطوح دولتـی 
شد.

عـالوه برایـن، گـزارش PPA برخـی از پرسـش های حیاتـی را در بیـن سـازمان های غیردولتـی در مـورد 
کـرد. سـازمان های مدنـی جامعـه از یافته هـای PPA بـرای حمایـت و  ژه هـا مطـرح  طراحـی و اجـرای پرو
یابـی  مشـارکت در فراینـد بازنگـری PEAP بهـره بردنـد. مؤسسـات پژوهشـی نیـز همسـو کـردن اصـول ارز

مشـارکتی  فقـر  را بـا فعالیت هـا و کارهـای خـود آغـاز کردنـد.

فاز دوم
بـرای  ظرفیت سـازی  از  حمایـت  هـدف  بـا  اوگانـدا  فقـر  مشـارکتی  یابـی  ارز ژه  پـرو فـاز  دومیـن 
کـه در اولیـن  یـزی مشـارکتی در سـطح ناحیـه انجـام شـد. از سـازمان های غیـر دولتـی محلـی  برنامه ر
همـان  بـه  فرایندهـا  اسـتمرار  و   پیگیـری  منظـور   بـه  شـد  درخواسـت  داشـتند،  مشـارکت  ژه  پـرو فـاز 
ژه PPA بازنگـری  مناطقـی بازگردنـد کـه قبـال در آن پژوهـش را انجـام دادنـد. اهـداف اصلـی فـاز دوم پـرو
کانال هـای  کمـک بـه شناسـایی بهتریـن  یت هـا، بررسـی برنامه هـای اقـدام اجرایـی اجتماعـات،  اولو
طریـق  از  منابـع  بـه  دسترسـی  چگونگـی  خصـوص  در  اجتماعـات  گاهـی  آ افزایـش  منابـع،  یـان  جر

اعـالم شـد. فعالیت هـا  و همچنیـن سـایر  سـازوکارهای دولتـی 

1 . Poverty Action Fund
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ارزیابی فقر گوآتماال
یابی فقر گوآتماالGUAPA( 1( برنامه مستمر چند ساله تحلیلی، فنی و حمایتی است که هدف  ارز
آن ارایه درکی بهتر از ابعاد چندگانه فقر است. این برنامه، فقر و محرومیت را تبیین، و سیاست های 
که سه  کشوری است  گوآتماال یکی از اولین مطالعات  یابی فقر  مرتبط با آن را ارایه می دهد )5(. ارز
فرصت ها،  را شامل   2000-2001 توسعه جهانی سال  گزارش  در  فقر  کاهش  رکن اصلی مطرح شده 
می سال  در  ژه  پرو این  کرد.  توصیف  کیفی  و  کمی  داده های  از  استفاده  با  امنیت  و  توانمندسازی 
جهانی  بانک  کشوری  کمک  برنامه  و  راهبردها  ین  تدو به  جانبه،  همه  بررسی  این  شد.  آغاز   2001
و  مسئولیت  ارتقای  برای  همکار  نهادهای  در  ظرفیت سازی  و  نهادی  توسعه  و  کرد  خواهد  کمک 

پایداری را ارتقا خواهد داد.

گردآوری اطالعات در خصوص ابعاد چندگانه فقر
و  بی عدالتـی  فقـر،  اسـتمرار  و  ایجـاد  باعـث  کـه  فرایندهایـی  درک  بـرای  گوآتمـاال  فقـر  یابـی  ارز
اسـتفاده  کیفـی  و اطالعـات  الگوهـا  زمینـه  اسـتناج در  و  نتیجه گیـری  بـرای  محدودیـت  می شـوند، 
می کنـد. منبـع اصلـی داده هـای کمـی پیمایـش سـنجش اسـتانداردهای زندگـیENCOVI( 2( اسـت. 
کیفیـت فقـر3  بـرای 10 پیمایـش  کمـی براسـاس بررسـی محرومیـت و  کیفـی از داده هـای  اطالعـات 
ری شـد کـه از پنـج گـروه مختلـف اقلیـت قومـی  سـنجش اسـتانداردهای زندگـی از روسـتاهایی گـردآو
یابـی شـد  یـه و تحلیـل فقـر و نابرابـری ارز در آن سـکونت داشـتند، ابعـاد چندگانـه فقـر نیـز از طریـق تجز
و بـرای ایـن منظـور سـه رکـن اصلـی یعنـی فرصت هـا، آسـیب پذیری و توانمندسـازی بررسـی شـدند.

تجزیه و تحلیل بنیادی فقر و نابرابری4
در اولین مرحله تحلیل ENCOVI، نمیرخ5 و توصیفی از فقر و نابرابری و تحلیل عوامل تعیین کننده 
فقـر ارایـه شـد. بـرای ارایـه نیمـرخ فقـر و نابرابـری، از شـاخص های پولـی فقـر، شـاخص های اجتماعـی 
یربناهـا( و توصیف هـای کیفـی مبتنـی بـر درک اجتماعـات اسـتفاده  غیرپولـی )بهداشـت، آمـوزش و ز
شـد. از داده هـای بررسـی پیمایشـی اسـتانداردهای زندگـی )ENCOVI( بـرای تهیـه شـاخص های رفـاه 

1 . Guatemala Poverty Assessment
2 . Living Standards Measurement Survey
3 . Qualitative Poverty and Exclusion Study
4 . Basic Analysis of Poverty and Inequality
5 . Profile
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پولـی1 و شـناخت وضعیـت نابرابـری اسـتفاده شـد. عوامـل تعییـن کننـده فقـر و نابرابـری نیـز بـا اسـتفاده 
یابـی شـد. ایـن تحلیل هـای کمـی بـا اسـتفاده از اطالعـات کیفـی  از تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره ارز

در مـورد درک اجتماعـات از فقـر، عوامـل فقـر، موفقیـت و نابرابـری،  تکمیـل شـد.

فرصت ها
بـه  فرصت هـا  ایجـاد  مختلـف  زمینه هـای  و  موضوعـات  زمینـه  در  پایـه  مقـاالت  از  مجموعـه ای 
یشـه کنـی فقـر تهیـه شـد. ایـن موضوعـات شـامل معیشـت و فقـر،  آمـوزش و  عنـوان یـک عامـل کلیـدی ر
فقـر، بهداشـت، سـوء  تغذیـه و فقـر، فقـر و تأسیسـات خدماتـی مـدرن، حمایت هـای اجتماعـی، حمـل 

و نقـل، محرومیـت و آسـیب پذیری بودنـد.

آسیب پذیری
شـده  یـاد  مطالعـه  دارنـد.  رابطـه  عامـل  چندیـن  بـا  امنیـت  و  آسـیب پذیری  گوآتمـاال  کشـور  در 
یژگی هـای فقـر، شـرایط  گروه هـا را از جملـه و یژگی هـای ایـن  گروه هـای آسـیب پذیر را شناسـایی، و و
در  نیـز  بررسـی هایی  برایـن،  عـالوه  هسـتند،  رو  روبـه  آنهـا  بـا  کـه  کـرد  تعییـن  یسـک هایی  ر و  زندگـی 
مـورد مخاطـره و تکانه هـا2، مهاجرت هـای غیررسـمی و سـازوکارهای مقابلـه و مدیریـت مخاطـره و 

پذیرفـت. صـورت  اجتماعـی  حمایتـی  مداخله هـای 

توانمندسازی
کرد: یر را تبیین  ین ز در مورد با توانمندسازی، GUAPA عناو

z  درک فقـر و محرومیـت: ایـن مفاهیـم شـامل درک خانوارهـا و اجتماعـات از محرومیـت، نهادهـا
یت ها  و تعامل با مقامات رسـمی و شـرایط زندگی، تغییرات این مسـائل در طول زمان، و اولو

و آمـال و آرزوهـا بـرای آینـده بـود.
z  ــواع و مقــدار ســرمایه اجتماعــی در ســطوح ســرمایه اجتماعــی: ایــن مســائل شــامل: الــف(  ان

خانــوار و جامعــه، ب(  روابــط اجتماعــی بــا جهــان خــارج از جملــه ســایر جوامــع و مؤسســات 
ــا  ــد درگیری ه ــی )مانن ــرمایه اجتماع ــر س ــی ب ــران های اجتماع ــایر پیش ــرات س ــمی، ج(  اث رس
کامیابــی و،  و منازعــات، بحران هــا و غیــره(، د(  همبســتگی بیــن ســرمایه اجتماعــی و فقــر/ 

بردهــای ســرمایه اجتماعــی بودنــد. کار هـــ( 

1 . Monetary Welfare Indicators
2 . Shocks
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z  ،سـایر مسـائل نیـز شـامل اظهـار نظـر، مشـارکت، مسـائل شـهروندی و برخوردهـا و تعارضـات
جـرم و جنایـت، خشـونت و عدالـت بودنـد.

یافته ها
یابـی فقـر گوآتمـاال از شـدت فقـر در ایـن کشـور حکایـت داشـت. حـدود نیمـی از مـردم ایـن کشـور  ارز
کـدام مناطـق زندگـی  در فقـر زندگـی می کننـد. بیـش از 81 درصـد فقـرا و 93 درصـد  فقـرای شـدید در  
یـر پنـج سـال مبتـال بـه  کـودکان ز یکـه 44 درصـد  می کننـد. سـوء  تغذیـه بسـیار شـایع اسـت، بـه طور

کوتاهـی قـد هسـتند.
بیسـت  می شـود.  شـناخته  درآمدهـا  یـع  توز منظـر  از  کشـورها  نابرابرتریـن  زمـره  در  گوآتمـاال  کشـور 
کشـور بـه  درصـد بـاالی جمعیـت برخـوردار و ثروتمنـد، حـدود 45 درصـد از سـهم مصـرف را در ایـن 
کشـور  خـود اختصـاص می دهنـد. نابرابـری در برخـورداری از دارایی هـا عامـل اصلـی نابرابـری در ایـن 
کشـور  اسـت و ضعـف آمـوزش علـت نیمـی از ایـن نابرابـری اسـت. الگوهـای مالکیـت زمیـن در ایـن 

در زمـره نابرابرتریـن الگوهـا در جهـان شـناخته می شـود.

فرصت ها
رشـد  چنـد  هـر  هسـتند.  مضیقـه  در  شـدت  بـه  معیشـت  و  فرصت هـا  بـه  دسترسـی  نظـر  از  فقـرا 
ره 1950 تـا 2000، حـدود 3.9 درصـد در سـال بـوده اسـت، ایـن  گوآتمـاال طـی دو کشـور  اقتصـادی در 
که بیشـترین شـاغلین  رزی  رشـد تأثیر چندانی بر فقرا نداشـته اسـت و بخش های خاص مانند کشـاو
کمتـر  فقیـر را بـه خـود اختصـاص مـی داد، از ایـن رشـد منتفـع نشـده  اسـت. حـدود دو سـوم افـراد فقیـر 

یافـت می کننـد. از حداقـل دسـتمزد حقـوق در

آسیب پذیری
کشـور بـه شـدت نسـبت  گوآتمـاال، فقـرای ایـن  کشـور  کمبـود شـدید دارایی هـای پایـه در  بـه دلیـل 
بـه  فقـرا  از  درصـد   86 و  فقیـر  شـدت  بـه  افـراد  درصـد   88 حـدود  هسـتند.  آسـیب پذیر  تکانه هـا  بـه 
کـه ایـن نسـبت بـرای طبقـه متوسـط 83 درصـد  شـدت نسـبت بـه تکانه هـا آسـیب پذیرید؛ در حالـی 
اسـت. عـالوه برایـن، اثـرات تکانه هـا نـه تنهـا بـر درآمـد افـراد تأثیـر می گـذارد، باعـث کاهـش دارایی هـای 
برنامه هـای  آمـوزش می شـود.  و  رفـاه اجتماعـی، بهداشـت  کاهـش  روان شـناختی،  اثـرات  اجتمـاع، 
روی  تکانه هـا  کـه  زمانـی  در  علـت  همیـن  بـه  هسـتند؛  کارآمـد  نا و  ضعیـف  اجتماعـی  حمایـت 
می دهنـد، کمک هـای دولتـی بـه فقـرا نمی رسـد. بنابرایـن فقـرا مجبـور می شـوند بـا کاهـش مصـرف یـا 
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کـرد حـدود یـک  کشـوری اعـالم  گـزارش  کنند)راهبـرد  سـایر شـکل های خودیـاری بـا تکانه هـا مبـارزه 
کاهـش  پنجـم فقیرتریـن اقشـار جامعـه در نتیجـه ایـن تکانه هـا حـدود 40/9 درصـد از مصـرف خـود را 
یـی بـا ایـن تکانه هـا می تـوان بـه عرضـه بیشـتر نیـروی کار،  یارو داده انـد(. از مهم تریـن اقدامـات بـرای رو

کـرد. کـردن پس اندازهـا از بانـک اشـاره  فـروش یـا رهـن دارایی هـا یـا خـارج 

توانمندسازی
ضعـف بخـش عمومـی مهم تریـن مانـع فعالیت هـا و اقدامـات دولـت گوآتمـاال بـرای بهبـود شـرایط زندگـی 
گیـر اسـت. از مهم تریـن ایـن مشـکالت می تـوان بـه ضعـف پایـه مالیاتـی، مدیریـت  و توسـعه اجتماعـی فرا
کارآمـد  نا یی  کـرد منابـع عمومـی، پاسـخگو کارآمـد هزینه هـای عمومـی، هدف گـذاری ضعیـف هزینـه  نا
کـرد. فسـاد نیـز در زمـره جدی تریـن مشـکالت قلمـداد می شـود. خانوارهـا در بررسـی  و تمرکـز شـدید اشـاره 
کردنـد.  گوآتمـاال رتبه بنـدی  پیمایشـی ENCOVI، فسـاد و ضعـف دولـت را بـه عنـوان دومیـن عامـل فقـر در 
یی،  گوآتمـاال از منظـر اظهـار نظـر مـردم و پاسـخگو کشـور  کلیـدی حکمرانـی،  بـا اسـتفاده از شـاخص های 
ناآرامـی سیاسـی و قوانیـن و مقـررات، بـه عنـوان بدتریـن کشـور در آمریـکای جنوبـی رتبه بنـدی شـده اسـت.
نابرابری هـای  و  اسـت  شـده  متمرکـز  خاصـی  اجتماعـی  گروه هـای  دسـت  در  بیشـتر  اجتماعـی  سـرمایه 
مـردان،  و  زنـان  بیـن  نابرابـری  همچنیـن  اسـت.  روسـتایی  نواحـی  از  بیـش  شـهری  نواحـی  در  اجتماعـی 
یـاد بـوده اسـت. فقـرا ارتباطـات تنگاتنگـی در بیـن  افـراد معمولـی و فقیـر و افـراد باسـواد و بی سـواد بسـیار ز
کـرده بودنـد )سـرمایه اجتماعـی پیونـدی(  بـا ایـن وجـود، ارتبـاط سـرمایه اجتماعـی آنـان  دهکده هـا برقـرار 
بـا سـایر جوامـع یـا سـایر نهادهـای رسـمی، بسـیار ضعیـف اسـت. نـرخ مشـارکت در سـازمان های روسـتایی 

در روسـتاها )18 درصـد( سـه برابـر بیـش از روابـط افـراد و جوامـع بـا سـایر جوامـع بـوده اسـت.

یادداشت های پایانی
1. This introductory section draws on Narayan with others 2000 and Robb 
2000; for more information, see also Norton and others 2001.
2. This section draws on Narayan 1997.
3. This section draws on Turk 2001; World Bank 1999, 2000, 2001a.
4. This section draws on Narayan with others 2000 (p. 26); Robb 2000; 
World Bank 2001b.
5. This section draws on Clert and others 2001; Lindert 2000; World Bank 
forthcoming.
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(Footnotes)
1 . Downward Accountability
2 . Learning by Doing
3 . Poor People’s Membership-based Organization
4 . Simputer
5 . Simple, Inexpensive, Multilingual Computer
6 . United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
7 . International Women’s Tribune Center
8 . International Development Research Center
9 . Rural Women in Africa Ideas for Earning Money
10 . NGO Women to Women
11 . Indian Superme Court
12 . UN World Conference on Women
13 .Women Action
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