الئحة جائزة جملس التعاون يف جمال اإلسكان
إدارة البلديات واإلسكان

متهيد :
إن اللجنة الوزارية ألصحاب املعالي الوزراء املعنيني بشؤون اإلسكان يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية :
 انطالقاً من روح النظام األساسي واعتماداً على أهدافه اليت تتضمنها. وإميان ًا منها بأن اإلسكان من القطاعات اهلامة اليت تعكس رؤية شاملة يف جمال العناية بالفرد اجتماعيا واقتصادياً. وتأكيداً على ضرورة احلفاظ على الطابع العمراني املتميز يف دول جملس التعاون ومتازجها مع احتياجات اجملتمع اخلليجي. وإدراكا منها بأن حتفيز الطاقات العملية إلجراء دراسات الستنباط حلول ومؤشرات خمتلفة تتعلق بقطقاا اإلسقكان وتقؤدإىل حتديثه وتطويره.
 ودعم ًا من اللجنة الوزارية للمشاريع ومراكز األحباث والدراسات املتخصصقة باإلسقكان علقى افقتالئ هي اتهقا اقا يف كلقاألفراد.
 وإميان ًا منها أن اجلهات املتخصصة املعنية بشؤون اإلسكان وكذل األفراد هق األققدر علقى إ قاد احللقول األكثقر مالئمقةلواقع قطاا اإلسكان يف هذه املنطقة.
فقد قررت اللجنة اعتماد جائزة ألفضل املشاريع واألحباث والدراسات يف جمال اإلسكان ،بناءً على الشروط التالية:
املادة األوىل
األهدائ:
تهدئ اجلائزة إىل تشجيع األنشطة واألعمال البحثية اليت تساه يف تطوير قطاا اإلسكان بدول اجمللس ،وتشجيع روح املنافسة بني اجلامعات واملكاتب
االستشارية واملخططني العمرانيني واملعماريني واملهندسني وغريه من أصحاب التخصصات املختلفة إلعداد املشقاريع والبحقوث والدراسقات القيت تسقاعد يف
تطوير قطاا اإلسكان يف ضوء املتغريات املتعددة.
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املادة الثانية
أ .مراكز اجلائزة وقيمتها :
 .1املركز األول (  ) 50ألف ريال سعود .
 .2املركز الثاني (  ) 20ألف ريال سعود ،
 .3املركز الثالث (  ) 10االئ ريال سعود .

ب .شهادات تقدير :
وز هلي ة اجلائزة منح شهادات تقدير للمشاريع واألحباث والدراسات واليت مل تفز باجلائزة .

املادة الثالثة :
مواعيد قيام اجلائزة :
تقام هذه اجلائزة بصفة دورية بالتناوب بني دول اجمللس ،على أن تكون مدة الدورة ال تقل عن سنتني وال تزيد عن ثالث سنوات.
املادة الرابعة :
حجب اجلائزة :
حي هلي ة اجلائزة حجب اجلائزة أو أ من مراتبها طبق ًا للمربرات الواردة يف امللح " ثالثاً " (املرف مع الالئحة).

املادة اخلامسة
شروط منح اجلائزة :
متنح اجلائزة ألفضل املشاريع والبحوث والدراسات يف جمال اإلسكان اليت تساه يف تطوير قطاا اإلسكان بدول اجمللس وف الشروط واحملقاور واآلليقات
الواردة يف احمللقني " أوالً " وثانياً " (املرفقني مع الالئحة).
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املادة السادسة
الرتشيح للجائزة :
 .1يكون ال رتشيح أ عمل لنيل اجلائزة عن طري الوزارات واهلي ات واملؤسسات املعنية بشؤون اإلسكان يف دول اجمللس أو بإرساله مباشرة لألمانة
العامة جمللس التعاون ،وكل حسب ما يت االتفاق عليه يف كل دورة.
 .2أن يكون املرش ح للجائزة مركز حبث او جامعة أو شركة أو مؤسسة أو مكتب استشار أو أ متخصص يف أ جمال يتعل بقطاا اإلسكان يف
دول اجمللس.
 .3تتضمن ملفات الرتشيح الوثائ والرسومات والتفاصيل واألسانيد القيت يرتكقز عليهقا يف الرتشقيح للجقائزة مقع ككقر أاقاء اجلهقات واألفقراد
املشاركني يف تنفيذ املشروا أو الدراسة أو البحث وتعترب امللفات ملكاً لألمانة العامة ال ترد ألصحابها.
 .4حتدد هي ة اجلائزة شروط اجلائزة وأسلوب تقدي التفاصيل والوثائ وامللفات لكل دورة عند اإلعالن عنها.
 .5ميكن لألمانة العامة االستفادة من البحوث املرشحة بالطريقة اليت تراها دون املطالبة حب امللكية الفكرية من أصحاب الرتشيح.

املادة السابعة
هي ة اجلائزة :
 .1يصدر قرار من اللجنة الوزارية لدول اجمللس بتشكيل أعضاء هي ة اجلائزة لدورتني متتاليتني وميكن التجديد هل ألكثر من كل .
 .2تتكون هي ة اجلائزة من سبعة أعضاء لكل دورة بواقع عضو من كل دولة وعضو من األمانة العامة يت افتياره من املختصني يف هذا اجملال.
 .3إكا تعذر حضور عضو ترشح الدولة اليت ينتمي إليها عضواً بديالً.
 .4تتخذ هي ة اجلائزة رئيس ًا من بني أعضائها يكون صوته مرجح ًا يف حالة تساو األصوات.
 .5تتخذ هي ة اجلائزة قراراتها بأغلبية األصوات ويكون اجتماعها صحيحاً حبضور مخسة من أعضائها.
 .6تكون اجتماعات هي ة اجلائزة اقر األمانة العامة أو أ مكان حتدده اهلي ة.
 .7تتحمل كل دولة نفقات عضو هي ة اجلائزة الذ ترشحه طبقا للنظ والقوانني املعمول بها يف كل دولة  ،وتتحمل األمانة العامة نفقات عضو
هي ة اجلائزة الذ ترشحه.
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 .8ال وز ألعضاء هي ة اجلائزة االشرتاك يف اجلائزة.
 .9حي هلي ة اجلائزة أن تستبعد املشاريع والدراسات والبحوث املخالفة ألهدائ وشروط اجلائزة وحمتويات ملف الرتشيح .
 .10على هي ة اجلائزة التقيد بأهدائ وشروط اجلائزة.
 .11القرارات اليت تتخذها هي ة اجلائزة نهائية وال وز االعرتاض عليها أو الطعن فيها.
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وز هلي ة اجلائزة أن تستعني ان تراه مناسباً من املختصني.

املادة الثامنة
إجراءات منح اجلائزة :
 .1تقرتح هي ة اجلائزة موضوا اجلائزة وحماورها لكل دورة.
 .2تتوىل األمانة العامة اإلعداد لإلعالن عن الرتشيح (موضوعها وشروطها واجلوائز ومتطلبات الرتشيح) وتقوم بإرساهلا إىل األجهزة املعنيقة بشقؤون
اإلسكان يف دول اجمللس.
 .3تتوىل األجهزة املعنية بشؤون اإلسكان يف دول اجمللس اإلعالن عن اجلائزة يف أجهزة اإلعالم احمللية والتعمي لدى اجلهات كات العالقة .
 .4تقوم األمانة العامة باإلعالن عن اجلائزة يف موقعها اإللكرتوني .
 .5تقدم مجيع الوثائ الفنية اخلاصة باملشاريع والبحوث والدراسات املرشحة إىل األمانة العامة.
 .6يت تكري الفائزين باجلائزة على هامش اجتماا اللجنة الوزارية.
 .7يت إقرار موضوا اجلائزة التالية واإلعالن عنها يف اجتماا اللجنة الوزارية.
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املادة التاسعة
متطلبات الرتشيح للجائزة :
.1

ب على كل مرشح ان يقدم ملف الرتشيح بصورة واضحة وموثقة جلميع التفاصيل والوثائ واألسانيد.
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ب أن حيتو امللف نسخة إلكرتونية لكامل املواد املقدمة.

 .3تقدم الرسومات إن وجدت مع استعمال النظام املرت يف القياس.
 .4تعترب مجيع الوثائ والصور واملخططات واملواد اليت ترف الف الرتشيح ملكاً لألمانة العامة لالستفادة منها وتبادل اخلقربات القيت قدم أهقدائ
اجمللس.
 .5أن تكون األعمال واملواد املقدمة باللغة العربية.
 .6على املتقدم للجائزة تعب ة االستمارة اخلاصة باملشاركة يف املسابقة.
 .7تستبعد األعمال اليت ال تلتزم بأهدائ وشروط الرتشيح للجائزة.

أحكام عامة :

املادة العاشرة

 .1يف حال إجراء أ تعديل على كل أو بعض أحكام هذه الالئحة ب اتباا اإلجراءات اليت مت اتباعها يف إقرار هذه الالئحة.
 .2تقوم هي ة اجلائزة بوضع شعار للجائزة يعتمده رئيس اهلي ة.

الئحة جائزة جملس التعاون يف جمال اإلسكان

(ملح )
 الشروط/
أوالً  :شروط تقدي األحباث والدراسات واملشاريع يف جمال اإلسكان:
 .1تقدي البحوث باللغة العربية.
 .2أن تتناسب البحوث والدراسات مع البي ة االجتماعية واالقتصادية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 .3أن دم جانب من جوانب اإلسكان يف دول اجمللس.
 .4ميكن أل جهة املشاركة يف أكثر من حبث أو مشروا.
 .5أن ال تزيد صفحات البحث أو الدراسة عن ( )50صفحة فيما عدا الرسومات.
 .6يف حالة التقدم للجائزة اشاريع ب أن يتضمن ملخص وصفي عن املشروا.
 .7حج الكتابة " . " 14
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أن تتوفر نسخة إلكرتونية لكامل حمتوى البحث أو الدراسة أو املشروا.

.9

حي للمتقدم للجائزة تقدي مقطع فيديو توضحي للمشاركة ال يتجاوز "  " 5دقائ .

عنوان جائزة جملس التعاون يف جمال اإلسكان يف دورتها الثانية:
 ( تعزيز الشراكة مع القطاا اخلاص والقطاا غري الرحبي).حمور جائزة جملس التعاون يف جمال اإلسكان يف دورتها الثانية :

-

ابتكار أساليب للتطوير والتمويل اإلسكاني.
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ثانياً  :آلية تقيي الدراسات والبحوث واملشاريع جلائزة جملس التعاون يف جمال اإلسكان:
 .1املعايري العامة ومتثل  %60من الدرجة النهائية للتقيي وتشمل البنود التالية:
 الطاقات العلمية للباحث "  10درجات ".
 العناية باجملتمع اجتماعياً واقتصادياً "  10درجات ".
 االستدامة "  25درجة ".
 التطبيقات العملية للدراسة "  10درجات ".
 إكا كان الباحث فرداً تضائ له "  5درجات " .

 .2معايري فاصة حسب موضوا اجلائزة وتشمل  %40من الدرجة النهائية وحتدد من قبل جلنة التقيي على أن تشمل
 اجلدوى االقتصادية ( 20درجة).
 األصالة للدراسة أو البحث ( 20درجة).
 .3حي هلي ة اجلائزة إعادة توزيع الدرجات وفق ًا ملقتضيات املصلحة العامة.

ثالث ًا  :مربرات عدم منح جوائز املسابقة :
 .1عدم التزام البحوث والدراسات واملشاريع املقدمة اوضوا اجلائزة ،وحماورها.
 .2ضعف احملتوى وعدم االلتزام انهجية البحث العلمي .
 .3يف حالة تقدي الدراسات واألحباث واملشاريع من غري كو االفتصاص.
 .4افتقار الدراسات والبحوث واملشاريع للجانب التطبيقي .
 .5ضعف املراجع العلمية كات الصلة.
 .6القصور يف حتديد اجلدوى االقتصادية.
 .7عدم التطرق للعامل البي ي واالجتماعي يف دول جملس التعاون.
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