








فهرست

اردن ................................................................................................. 7
  وزارت برنامه ریزی و همکاری های بین المللی اردن  9

اندونزی ............................................................................................15

  وزارت برنامه ریزی توسعه ملی اندونزی  17

بریتانیا ...............................................................................................23
  دپارتمان تحلیل گری دولت بریتانیا  25

بلژیک ..............................................................................................29

  دفتر برنامه ریزی فدرال بلژیک  31

پاکستان .............................................................................................39
  وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات پاکستان  41

ترکیه ................................................................................................51
  وزارت توسعه ترکیه  53

چین ..................................................................................................65

  کمیسیون اصالح و توسعه ملی چین  67

روسیه ...............................................................................................73
 75  )ASI( آژانس ابتکارهای راهبردی روسیه  

  مرکز تحلیلی دولت فدراسیون روسیه   83
  مؤسسه توسعه معاصر روسیه  91



فرانسه ...............................................................................................97
 کمیساریای عمومی آینده نگری و راهبردی؛ فرانس استراتژی  99

فیلیپین .............................................................................................103

 سازمان ملی اقتصاد و توسعه  105
 آکادمی توسعه فیلیپین  109

کرهجنوبی .......................................................................................113

 مؤسسه توسعه کره  115

هلند ................................................................................................121
 شورای علمی سیاست  دولتی هلند  123

128  )CPB( دفتر تحلیل سیاست  اقتصادی هلند 

هند .................................................................................................135
 مؤسسه ملی تحول هند  137

مالزی  .............................................................................................145

 مؤسسه مطالعات توسعه صباح  147



اردن





9اردن

وزارتبرنامهریزیوهمکاریهایبینالمللی1اردن
چشمانداز

مأموریت

»کمک به توسعه جامعه اردن از نظر نیازهای فعلی و پیش بینی شدۀ کشور در راستای بهبود استانداردهای زندگی 
مردم از طریق برنامه ریزی مشارکتی در هر دو سطح محلی و ملی؛ و هماهنگی و ارائه کمک های مورد نیاز از طریق 

چارچوب یکپارچه با همکاری شرکا«.

ارزشها

  کار گروهی؛ 

  پیشرفت مستمر؛ 

  تعهد و وفاداری؛ 

  شفافیت؛ 

  ابتکار و نوآوری؛ 

  همکاری، هماهنگی و یکپارچگی با شریک.  

اهدافملی

تحقق نرخ رشد پایدار جهت تضمین استانداردهای زندگی مطلوب برای تمامی شهروندان؛ . 1

سرمایه گذاری های . 2 ارتقای  و  خارجی  سرمایه  امکان جذب  طوری که  به  سرمایه گذاری جذاب  محیط  ایجاد 
داخلی را فراهم آورد؛ 

حفظ ثبات مالی و پولی، کنترل کسری بودجه و ایجاد نظام مالی کارآمد و کم خطر؛ . 3

کاهش میزان فقر و بیکاری و ایجاد نظام مؤثر حفاظت اجتماعی؛ . 4

ایجاد تعادل بین توسعه استان ها با اجرای تمرکززدایی؛ . 5

1.Ministry of Planning and International Cooperation

بهسمتتوسعههمهجانبهوپایدار
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بهبود سطح خدمات ارائه شده به شهروندان و رعایت انصاف در توزیع آن ها؛ . 6

پرورش نسلی که قادر به خالقیت و نوآوری با بهره وری باال باشند؛ . 7

گسترش کارآیی، استقالل و یکپارچگی سیستم قضایی. . 8

اهدافراهبردی»نقشهراهبرد«
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چارتسازمانی
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دپارتمانهاوواحدها

دپارتمانها

واحدها

وظایف 

الف(همکاریهایبینالمللی

- تدوین سیاست ها و روندهای مربوط به گسترش و توسعه روابط با سازمان های مالی بین المللی و اهداکنندگان با 
هماهنگی متولیان ذیربط و با تأکید بر نقش محوری وزارتخانه در این زمینه؛ 

- تأمین، هماهنگی و مدیریت بودجه مورد نیاز جهت پروژه های توسعه ای از منابع مالی متفاوت از طریق وام های 
در  سرمایه  مالی  مدیریت  به عالوه  کمک ها  هماهنگی  وکارهای  ساز  توسعه  و  فنی  کمک های  و  گرنت  آسان1، 

راستای برنامه ها و پروژه های توسعه ای مطابق اولویت های ملی و راهبردهای اهداکنندگان؛

- انجام اقدامات الزم جهت بهره گیری از طرح ها و برنامه های راه اندازی شده توسط اهداکنندگان و سازمان های 
مالی بین المللی؛ 

- همکاری با وزارت دارایی در مراحل متعدد مدیریت بدهی دولتی؛ 

- ایفای نقش به عنوان رابط بین اهداکنندگان و سازمان های مالی بین المللی و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی. 

ب(برنامهریزی

این  اجرای  جهت  نیاز  مورد  برنامه های  توسعه  و  اجتماعی  و  اقتصادی  کلی  سیاست های  تدوین  در  مشارکت   -
سیاست ها؛

1.  Soft loans
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سایر  و  اجتماعی، جمعیت شناختی  اقتصادی،  اطالعات  انواع  تعیین  در  آمار1  دپارتمان  با  هماهنگی  و  - همکاری 
اطالعات آماری مورد نیاز دولت جهت پروژه ها و برنامه های توسعه ای متعدد؛

- نظارت بر برنامه های توسعه ملی از طریق بهبود بخش های متعدد به منظور تحقق اهداف و اولویت های آن ها؛

- توسعه برنامه ها و ساز وکارهای مربوط به ایجاد ظرفیت های سازمانی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که در زمینه 
اجرای پروژه ها و برنامه های توسعه ای در سطح ملی و محلی در استان ها و شهرداری ها در راستای تضمین انسجام و 

اجرای برنامه های ملی فعالیت دارند؛

- مشارکت در ارتقای توسعه محلی به منظور ایجاد تعادل زیاد بین توسعه استان ها و حمایت از طبقه متوسط، مقابله 
با فقر و بیکاری و بهبود استانداردهای زندگی شهروندان کشور؛

- بهبود سیاست های توسعه ای و ارتقای مشارکت فعال در کل فرایند توسعه و تقویت نقش سازمان های جامعه مدنی 
در اجرای وظایف آن ها در راستای جامعه محلی؛

- طراحی و تحلیل رویکرد علمی جامع و یکپارچه در چارچوبی عملی جهت بررسی موضوع توسعه در استان ها در 
راستای به حداقل رساندن شکاف توسعه ای و تحقق اولویت های توسعه ای تعیین شده توسط جوامع محلی، هم سو با 

مزایای نسبی و رقابتی که امکان فرصت های شغلی را فراهم می آورند. 

برخیازاقداماتوزارتبرنامهریزیوهمکاریهایبینالمللیاردنعبارتنداز:
2)OGP(مشارکتدولتباز

شفافیت،  ترویج  به  دولت ها  جدی  تعهد  تضمین  آن  هدف  که  است  چندجانبه  ابتکار  یک  باز  دولت  مشارکت 
توانمندسازی شهروندان، مبارزه با فساد و توسعه فناوری های جدید برای تقویت حاکمیت می باشد. این مشارکت دارای 
یک کمیته راهبری است که متشکل از نمایندگانی از دولت ها و سازمان های جامعه مدنی است. عضویت در مشارکت 
دولتی باز مستلزم تأیید و پذیرش اعالمیه دولت باز3 از سوی کشورهای متقاضی، ارائه برنامه عمل کشور که با مشارکت 

و مشاوره عموم جامعه تدوین شده است و تعهد به تهیه گزارش مستقل و مستمر از روند پیشرفت آنها می باشد. 

مشارکت دولت باز به طور رسمی در 20 سپتامبر 2011 با امضای اعالمیه دولت باز توسط 8 کشور بنیان گذار )برزیل، 
اندونزی، مکزیک، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، بریتانیا و ایاالت متحده( و ارائه برنامه عمل کشوری آنها شروع به 
کار نمود. تاکنون 67 کشور دیگر نیز به جمع اعضای این مشارکت پیوسته اند. به طور کلی، بیش از 70 کشور عضو و 
15 دولت محلی )غیرملی( در بیش از 2,500 تعهدنامه به ارتقای باز بودن و پاسخگوبودن دولت های خود متعهد شده اند. 

وزارت  پیوست.  مشارکت  این  به  باز  دولت  مشارکت  به  تقاضانامه خود  تسلیم  با  سال 2011  در  نیز  اردن  کشور 

1. Department of Statistics 
2. Open Government Partnership 
3. Open Government Declaration 
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برنامه ریزی و همکاری بین الملل این کشور نهاد رسمی جهت انجام هماهنگی های الزم و پیگیری عضویت و حضور 
اردن در این مشارکت است. در سال 2018 این وزارت خانه واحد دولت باز را جهت انجام امور حوزه مشارکت دولت 

باز و پیگیری حضور اردن در آن ایجاد نمود.

راهبردملیتأمینمالیخرد

با ریاست وزیر برنامه ریزی و همکاری بین الملل و گروه مشورتی کمک به فقرا )CGAP(1 یک کمیته تأمین مالی 
خرد تشکیل شد و به آن وظیفه تدوین راهبرد ملی توسعه تأمین مالی خرد محول شد )برای دهه اول 2000(. این کمیته 
با دستورات و راهبردهای وزیر در سال 2005 شروع به فعالیت نمود و برنامه عمل و راهبردهای ایجاد تأمین مالی خرد 

را طراحی کرد. 

ابتکارآگاهی

تولید  در  اردن  شهروندان  و  اقتصاددانان  بین المللی،  کارشناسان  دولت،  سران  و  مقامات  گذشته،  دهه  طول  در 
گنجینه ای از اطالعات درباره چالش ها و فرصت های اردن سهیم بوده اند. چنین برنامه ها و راهبردهایی همه جنبه های 
توسعه اردن از کاهش فقر، افزایش اشتغال، اصالح دولت تا ایجاد محیطی سازنده برای رشد کسب و کار و کارآفرینی 

را پوشش می دهند. 

وزارت برنامه ریزی و همکاری های بین الملل این گنجینه را در یک پورتال مرکزی گرد آورده است که دسترسی 
به آن برای همه آزاد است. انتظار می رود با دسترسی آزاد همگان -شامل شهروندان، مقامات دولتی، سیاست گذاران، 
امکان بحث و بررسی آگاهانه و  این گنجینه  به  اصحاب رسانه، دانشجویان، سرمایه گذاران و خیرین و کارآفرینان- 

تصمیم گیری بهتر برای دولت و کسب و کارها ایجاد شود. 

منبع:

 http://www.mop.gov.jo/#

1. Consultative Group to Assist the Poor 
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وزارتبرنامهریزیتوسعهملیاندونزی

وزارت برنامه ریزی توسعه ملی اندونزی1 مسئولیت کمک به رئیس  جمهور کشور در زمینه تدوین سیاست و هماهنگی 
برنامه های توسعه ای را بر عهده دارد. تهیه برنامه توسعه ملی بلند مدتNational RPJP( 2(، تعریف چشم انداز، مأموریت 
و ارائه برنامه کاری در قالب برنامه توسعه ملی میان مدت، تهیه برنامه کاری دولتRKP( 3(، هماهنگی، تدوین و ارزیابی 

برنامه توسعه ملی و حمایت از تأمین بودجه ملی از جمله وظایف وزارت مذکور به شمار می آیند.

چشمانداز

واجدشرایط

برنامه ریزی صورت گرفته به منزله مرجع/ دستورالعمل منطقه ای در وزارتخانه و یا سازمان محسوب می شود . 1
و وزارتخانه یا سازمان بر اساس آن برنامه خود را تدوین کرده و برنامه ها و فعالیت های خود را اجرا می کند. 

سازمانی که اصول حکمرانی خوب و شایسته را اجرا می کند. . 2

همافزایی

برنامه ریزی صورت گرفته و روند تأمین بودجه به طور هماهنگ بین بخش های متعدد در سطوح مرکزی و محلی 
و بین منطقه ای اجرا می شود. 

قابلیتاعتبار

با ساز و کار  و  دانش(  و  بر شواهد  مبتنی  )برنامه ریزی  داده های موجود  و  اطالعات  دانش،  اساس  بر  برنامه ریزی 
مشارکتی و آینده نگر صورت می گیرد. 

1.Ministry of National Development Planning (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional)
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (National Long‐Term Development Plan)
3.Rencana Kerja Pemerintah (Government Work Plan)

»تبدیلشدنبهیکسازمانبرنامهریزیتوسعهملی
کهواجدشرایط،مبتنیبرهمافزاییومعتبرباشد«
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مأموریت

تدوین و تعیین سیاست های مربوط به برنامه ریزی، تأمین بودجه، مقررات و مؤسسات در راستای توسعه ملی . 1
هماهنگ ) منطقه ای، بین منطقه ای، میان کارکردی، وظایف میان دولتی و بین سطوح مرکزی و منطقه ای(؛ 

کنترل روند اجرایی برنامه ها و فعالیت ها در راستای تسهیل اقدامات توسعه ای وزارتخانه ها، سازمان ها و مناطق . 2
مطابق راهبردها و سیاست های توسعه ملی؛

تحقق حکمرانی خوب و شایسته در وزارت برنامه ریزی توسعه ملی. . 3

هدف

در راستای تحقق چشم انداز و اجرای مأموریت فوق الذکر، فعالیت های وزارت برنامه ریزی توسعه ملی اندونزی طی 
5 سال آینده بر دو هدف زیر استوار است: 

تحقق برنامه توسعه ملی واجد شرایط، مبتنی بر هم افزایی و معتبر؛. 1

تحقق حکمرانی خوب و شایسته در وزارت برنامه ریزی توسعه ملی.. 2

برنامهراهبردی

برنامه راهبردی وزارت برنامه ریزی توسعه ملی اندونزی )2019-2015( در »مقررات وزارت برنامه ریزی توسعه ملی 
اندونزی در ارتباط با برنامه راهبردی آن طی سال های 2019-2015 به شماره 2، مورخ 2017« تصریح شده است.

وظایفونقشها

-سیاستگذاریوتصمیمگیری

 تهیه برنامه های توسعه ملی؛

 تهیه پیش نویس هزینه و درآمد؛ 

 نظارت و ارزیابی روند اجرایی برنامه های توسعه ملی؛ 

 تصمیم گیری در مدیریت مسائل فوری و مقیاس گسترده متناسب با شرایط. 

-اتاقفکر

 ارزیابی و تدوین سیاست ها در حوزه برنامه ریزی توسعه ملی و سایر سیاست ها؛ 

 تقویت ظرفیت برنامه ریزی در سطوح مرکزی و منطقه ای در ایجاد ساز وکارهای نوآورانه و خالق برای تأمین 
بودجه؛

 برنامه ریزی مشارکتی از طریق همکاری با دانشگاه ها، سازمان های کارشناسی و سازمان های جامعه مدنی. 
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-هماهنگکننده

 هماهنگی و تدوین سیاست در حوزه  برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی، خط مشی سیاستی بخشی، فرابخشی 
و  سازمانی  نظارتی،  چارچوب های  زیرساخت،  منطقه ای،  و  ملی  کالن  اقتصاد  چارچوب های  فرامنطقه ای،  و 

بودجه یابی و کنترل و نظارت بر اجرای برنامه توسعه ملی. 

 هماهنگی جهت جستجو برای منابع تأمین مالی داخلی و خارجی و همچنین تخصیص بودجه؛ 

تأمین تسهیالت و  مالی و  تأمین  برنامه توسعه ملی و  به  اجرای سیاست های مربوط  تطبیق روند   هماهنگی و 
طراحی زیرساخت؛ 

 هماهنگی فعالیت های راهبردی برای رسیدگی به مسائل فوری و مقیاس گسترده.

-مدیریت

 مدیریت اسناد برنامه ریزی از جمله گرنت و وام های خارجیPHLN( 1(؛ 

 تهیه و مدیریت گزارش های نظارت بر روند اجرای برنامه های توسعه ای؛ 

 تهیه و مدیریت گزارش ارزیابی؛ 

 راهنمایی و خدمات اداری عمومی. 

ساختارسازمانی

مطابق قانون وزارت برنامه ریزی توسعه ملی به شماره 4 مورخ 2016،  ساختار سازمانی وزارت مذکور شامل وزیر 
برنامه ریزی توسعه ملی/ ریاست سازمان برنامه ریزی توسعه ملی، دبیرخانه اصلی، ستادهای کارشناسی، بازرس کل و 9 

معاونت با حوزه فعالیت خاص خود و 3 مرکز می باشد. 

1. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (Foreign Loans and Grants)
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نمونهایازاقدامات وزارتبرنامهریزیتوسعهملیاندونزی:تدویننقشهراهتوسعهبلندمدت
اندونزی)2025تا2005(

توسعه ملی مستلزم مجموعه ای از اقدامات مستمر است که همه جنبه های اجتماعی، ملی و منطقه ای تحقق اهداف 
ملی را در بر می گیرد. این مجموعه اقدامات شامل فعالیت های توسعه ای مستمر و بی وقفه  هستند که در جهت ارتقای 
رفاه مردم به سرعت پیشرفت می کنند. این گونه برنامه ها ضمن کمک به تحقق نیازهای کنونی مردم، تالش می کنند 

آسیبی به ظرفیت نسل های آینده برای تحقق نیازهای خود وارد نکنند. 

و  آن شرایط  در  است که  ماده   9 و  فصل   5 از  متشکل   )2005-2025( اندونزی  بلندمدت  توسعه  راه  نقشه  قانون 
محتوای نقشه  راه تعیین شده است، ضمن اینکه نظارت و ارزیابی اجرای آن در سطح ملی و منطقه ای نیز در آن لحاظ 
شده است و امکان تطبیق برنامه های ملی و منطقه ای موجود را با این قانون و ضمیمه الحاقی )حاوی افق، رسالت و مسیر 

توسعه بلندمدت 2025-2005( آن فراهم می کند. 

منبع:

(https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/visi( وزارت برنامه ریزی توسعه ملی 
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دپارتمانتحلیلگریدولتبریتانیا

دپارتمان تحلیل گری دولت )GAD(1 یک نهاد مشورتی در حوزه خطر و عدم قطعیت است که به مطالعات تحلیلی 
بازنشستگی،  تأمین اجتماعی و حقوق  قبیل  از  به سازمان های بخش دولتی در موضوعاتی  ارائه توصیه های سیاستی  و 
واقع،  در  می پردازد.  مالی(  تأمین  و  جمعیت شناسی  حوزه  )در  کیفیت  تضمین  و  مدل سازی  و  سرمایه گذاری  و  بیمه 
در  و جمعیت شناسی  مدل سازی خطر  و  ارزیابی خطر سرمایه گذاری  و  تحلیل   واحد  این  اصلی کارشناسان  تخصص 
سرمایه گذاری های سازمان های دولتی و غیردولتی است. این نهاد دارای 160 نفر پرسنل در 2 دفتر است که اغلب آنها 
ارزیابان و تحلیل گران مجرب و یا کارآموز هستند. دفتر اصلی آن واقع در مرکز لندن است و دفتر دیگر در منطقه 

ادینبورگ2 قرار دارد. 

وظایفومسئولیتها: این دپارتمان به عنوان مشاور و تحلیل گر بخش دولتی )در داخل و خارج از کشور( و نیز 
سازمان های بخش خصوصی )در صورتی که با منافع و اهداف تعیین شده دولت تناقضی نداشته باشد( فعالیت می کند. 

دپارتمان تحلیل گری دولت در 3 حوزه به مطالعات تحلیلی و ارزیابی می پردازد:

-حقوقبازنشستگیوتأمیناجتماعی: بخش اعظم فعالیت های دپارتمان تحلیل گری دولت در این بخش 
انجام می شود، از جمله ارائه توصیه های سیاستی به دپارتمان های دولت؛ توصیه به حامیان، مدیران و هیئت های امناء 
طرح ها )تأمین اجتماعی و بازنشستگی(؛ طراحی و برنامه ریزی طرح ها؛ محاسبه هزینه های طرح های بازنشستگی؛ 
نرخ  تهیه جدول های  مالی3؛  راه اندازی طرح های کمک  و  طراحی  دولتی؛  بخش  بازنشستگی  اصالح طرح های 
سال   5 )هر  بیمه4  ملی  صندوق  مالی  وضعیت  ارزیابی  کارکنان؛  منصفانه  انتقال  سیاست  درآمد؛  کاهش  ساالنه 
نهادهای دولتی )در  اثرات مالی تصمیمات سیاستی  باب  یکبار(؛ پیش بینی های جمعیت شناسی و توصیه هایی در 

حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی(.

-بیمهوسرمایهگذاری: در این بخش مطالعات تحلیلی و ارزیابی در حوزه مدیریت و تحلیل خطر به ویژه 
در زمینه سرمایه گذاری و بیمه انجام می شود. برخی از خدمات این بخش عبارتند از: ارزیابی بدهی های احتمالی؛ 
ارزیابی  وسیع؛  تأثیر گذاری  و  ضعیف  وقوع  احتمال  با  رویدادهای  برای  مالی  راه حل های  باب  در  توصیه هایی 
طرح های بیمه اجباری و تحلیل اثر تغییرات اقلیمی و درباره سرمایه گذاری خدماتی از قبیل: انتخاب مدیر صندوق 

مالی؛ کمی سازی و مدل سازی خطر پروژه و خطر شرکت. 

1. Government Actuary Department 
2. Edinburgh
3. Financial Assistance Scheme 
4. National Insurance Fund 
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-مدلسازیوتضمینکیفیت: دپارتمان تحلیل گری دولت توصیه هایی در زمینه مدل سازی جمعیتی و مالی 
و دیگر خدمات مدل سازی سفارشی انجام می دهد. خدمات این بخش شامل تضمین مدل، توصیه و کمک، کلیه 

خدمات مدل سازی از طراحی تا ارائه خروجی های معنادار می باشد. 

خدمات: دپارتمان تحلیل گری در حوزه های سه گانه مسئولیت ها و وظایف خود به سازمان ها و دپارتمان های دولتی 
و غیردولتی خدماتی را در قالب پروژه های مطالعاتی و تحلیلی ارائه می کند. برخی از این پروژه ها عبارتند از:

1)UKGI( طراحی و تهیه مدل وام های دانشجویی برای سازمان سرمایه گذاری های دولت بریتانیا 

 بررسی مستقل مدل سازی مراقبت های بلند مدت برای دپارتمان )وزارت( بهداشت

برنامه شرکت های  اسپید2 )یک بررسی مستقل از مدل سازی خطر که   بررسی راهبرد خطر تأمین مالی فاز 1 
توسط مشاوران بیرونی شرکت انجام شده بود(

 بررسی مدل مورد استفاده سازمان ظرفیت خطر آفریقا )ARC(3 به سفارش دپارتمان توسعه بین الملل به منظور 
تحلیل قدرت مالی این سازمان و کمک به دپارتمان توسعه بین الملل در تصمیم گیری برای همکاری با آن )2014(. 

 بررسی پنج ساله صندوق ملی بیمه )2010( 

 مطالعات موردی امنیت اجتماعی برای بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و خاورمیانه

ساختارسازمانی: در رأس دپارتمان تحلیل گری هیئت مدیره آن قرار دارد که شامل 6 عضو اجرایی و سه عضو 
غیراجرایی است و ساالنه حداقل 8 بار تشکیل جلسه می دهد. اعضای اجرایی این هیئت عبارتند از:

مارتین کلیرک4-تحلیل گر ارشد دولت

کالین ویلسون5-معاون تحلیل گر ارشد دولت

سو ویویان6-رئیس خدمات بازنشستگی دولتی

استفان هامفری7-ریاست بخش تحلیل های تخصصی

راب مکینتاش8-مدیر بخش مالی و عملیات های حمایتی

وندی دبینت9-مدیر منابع انسانی

1. UK Government Investments 
2. High Speed Ltd
3. African Risk Capacity  
4. Martin Clarke
5. Colin Wilson
6. Sue Vivian
7. Stephen Humphrey
8. Rob Mackintosh
9. Wendy Dabinett
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البته، چند کمیته و هیئت دیگر تحت این هیئت قرار دارند که عبارتند از:

-کمیتهتحلیلوتضمینخطر1: ریاست این کمیته برعهده یکی از اعضای غیراجرایی هیئت مدیره است و 
مستقیماً به مدیر حسابداری2 و هیئت مدیره پاسخگو می باشد. ریاست کمیته یک گزارش ساالنه در مورد کارهای 

کمیته به مدیر حسابداری ارائه می کند. این کمیته در ماه حداقل 3 بار تشکیل جلسه می دهد. 

-هیئتتغییر: در واقع مکانیسمی برای بهبود عملکرد و کارایی دپارتمان تحلیل گری دولت است. 

-کمیتهحمایتیعملیاتها: حوزه کاری این کمیته مسائل عملیاتی از جمله محیط زیست، فناوری اطالعات، 
تضمین امنیت و حفظ اطالعات می باشد. 

-مدیریتمنابعانسانی: مسئول مسائل کارکنان است که مستقیماً در برابر مدیر حسابداری پاسخگوست. 

نمونههایاجراییازفعالیتهایدپارتمانتحلیلگریدولتبریتانیاعبارتنداز:

اتحادیههای با مذاکرات به کمک برای بازنشستگی حقوق و پرداخت الگوهای مدلسازی 
کارگری

را  کارکنان  مزایای  و  حقوق  پرداخت  گزینه های  از  نمونه ای  است  کرده  درخواست  دولتی  سازمان  یک  اخیرا 
به منظور  باشد.  اختیار داشته  اتحادیه های کارگری اطالعات کافی در  با  این سازمان در مذاکرات  تا  مد لسازی کنیم 
بسته های  کرده ایم.  مدلسازی  را  افراد  بازنشستگی  مزایای  روی  مختلف  شغلی  مسیرهای  تاثیر  سازمان،  این  به  کمک 
مختلف از نظر سهم بیمه شونده و مزایای بیمه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند و با دیگر طرح های بازنشستگی بخش 
خصوصی یا دولتی سنجیده شدند. این مدلسازی به آن سازمان کمک نمود شناخت بهتری از اثر مالی گزینه های مختلف 
داشته باشد. همچنین، به کارمندان کمک می کند تا دید روشن تری نسبت به ارزش کلی بسته های پیشنهادی داشته باشند. 

مدلسازیتاثیرسقف95,000پوندیرویپرداختخسارتتعدیل/اخراجنیرو

در سال 2015، دولت به منظور تعیین یک سقف 95,000 پوندی برای کل مبلغ پرداخت خسارت تعدیل/اخراج نیرو 
در بخش دولتی به مشورت نشست. نهادهای دولتی به بازبینی شرایط تعدیل/اخراج نیروی خود با توجه به پیشنهادات 
مطرح شده پرداختند. با مدلسازی تاثیر طرح پیشنهادی، می توانیم به مشتریان خود در درک بهتر تاثیر تغییرات شرایط 

تعدیل/اخراج نیرو کمک نماییم. 

با استفاده از داده های طرح و داده های حسابداری نهاد های دولتی می توان اثر پروپوزال ها )طرح های پیشنهادی( را 
سنجید و الگوهای مختلف را آزمود تا اثر طیفی از تغییرات را بررسی نمود. به عنوان مثال، می توان میزان صرفه جویی 
در صورت اعمال سقف 95,000 پوندی روی کل مزایا را سنجید. همچنین، میزان ]صرفه جویی در[ هزینه در صورت 

1. Audit and risk assurance committee
2. Accounting officer 
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افزودن حداقل حقوق به هر یک از اجزاء مزایای بیمه تا سقف 95,000 پوند، میزان صرفه جویی در صورت اعمال سقف 
حقوق به هر یک از اجزاء مزایای بیمه و میزان صرفه جویی از طریق اعمال محدودیت سنی برای دریافت مزایای افزوده 

بازنشستگی را می توان سنجید. 

بازبینیشرایط

بازنشستگی می شود. پیشنهادات ما عبارت  بازنشستگی شامل تغییرات در پرداخت ها، مزایا و حقوق  بازبینی طرح 
است از: 

- اثرات هزینه کارفرما برای طیف وسیعی از گزینه های احتمالی بازنشستگی

- اثرات تغییرات روی گروهی از افراد به عنوان نمونه

- ارائه یک نمونه صفحه )شیت( اکسل از محاسبات برای مشتریان تا داده های طرح )بیمه/بازنشستگی( خود را 
در آن وارد کنند و میران هزینه و صرفه جویی و اثرات را محاسبه نمایند. 

- و راهنمایی هایی درباره مسائل عملی و اجرایی

مشتریان از ما ارقام کلی و تخمینی برای محاسبه حجم اثرات روی هزینه های کارفرما و اشخاص را درخواست 
می کنند. به عنوان مثال، یک تغییر در مزایا ممکن است حدود 100 میلیون یا 1 میلیارد پوند صرفه جویی داشته باشد. 
به طور کلی، ماهیت مدلسازی ما تخمینی است و الزم است برای محاسبات نهایی جزئیات بیشتر و دقیق تری مورد 

استفاده قرار گیرد. 

منابع

https://www.gov.uk/government/organisations/government-actuarys-department
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دفتربرنامهریزیفدرالبلژیک

دفتر برنامه ریزی فدرال )FPB(1با هدف ارائه مشاوره به سیاست گذاران به انجام مطالعات تحلیلی و پیش بینی درباره 
مسائل حوزه سیاست های اقتصادی، اجتماعی/اقتصادی و زیست محیطی می پردازد و چگونگی بکارگیری نتایج این 
مطالعات در فرایندهای توسعه پایدار را بررسی می کند. این نهاد در اکتبر سال 1959 و تحت عنوان دفتر برنامه ریزی2 
تأسیس شد. هدف آن تهیه چارچوب سیاست اقتصادی بلژیک از طریق ارائه پروپوزال هایی به کمیته هماهنگی های 
اقتصادی اجتماعی بود. در سال 1970 با تصویب قانونی عنوان این دفتر به دفتر طرح ریزی3 تغییر کرد و در روند کار 
از  نظام مند تر شد.  منطقه ای،  تمرکز  اقتصادی جایگزین شد و رویکرد آن ضمن  با طرح های  اقتصادی  برنامه های  آن 
سال 1980 این دفتر رویکرد گذشته خود را به کلی تغییر داد و روی پیش بینی های اقتصادی و مطالعات سنجش اثر4 در 
حوزه های مختلف متمرکز شد. در سال 1994 نیز همراه با چهارمین دوره اصالحات دولتی، بار دیگر نام این نهاد تغییر 

کرد و دفتر طرح ریزی فدرال نامیده شد )البته در این گزارش از عنوان دفتر برنامه ریزی فدرال استفاده می شود(.

بین المللی  نهاد تجارب و مطالعات خود را در اختیار دولت، مجلس، شرکای اجتماعی و سازمان های ملی و  این 
از  خود  مطالعات  در  و  است  عمومی  منافع  حفظ  و  شفافیت  استقالل،  بر  مبتنی  برنامه  ریزی  دفتر  رویکرد  می گذارد. 
نتایج )سنجش میزان صحت پیش بینی ها و تحلیل ها( بهره  با کیفیت باال، روش های علمی و ارزیابی تجربی  داده های 

می گیرد. این نهاد با انتشار نتایج مطالعات خود به روند دموکراتیک کشور کمک می نماید. 

دفتر برنامه  ریزی فدرال دارای گواهی ایی ام ای اس )طرح حسابرسی و مدیریت زیستی اتحادیه اروپا(5 و عنوان 
شرکت سازگار با محیط زیست6 )3 ستاره( به خاطر سیاست های زیست محیطی خود است. 

فعالیت های دفتر برنامه ریزی فدرال در 3 گروه پیش بینی، تحلیل و تحقیق قرار می گیرند که شامل موارد زیر هستند:

1. Federal Planning Bureau 
2. Programming Bureau
3. Planning Bureau

اثرات  از  اعم  است  گرفته  انجام  دیگر(  پروژه  نوع  هر  یا  مداخله ای،  )تحقیقاتی،  پروژه های  اثرات  تحلیل  منظور   Impact Studies   .4
پیش بینی شده، غیرپیش بینی شده، منفی یا مثبت. 

5. EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme)
6. Ecodynamic Enterprise Label 
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مطالعاتآیندهنگر)پیشبینی(

 پیش بینی های اقتصادی کوتاه مدت برای دولت فدرال جهت تدوین بودجه

 افق اقتصاد بلژیک در دوره های 5 ساله که شامل تحلیل شاخه های اصلی صنعت، اشتغال و تأمین مالی دولت 
در آینده می شود

 پیش بینی های بلندمدت از تحوالت جمعیتی جامعه و اثرات مالی پیرشدن جمعیت

 افق تولید و مصرف انرژی و نیز پیش بینی وضعیت انتشار گازهای گل خانه ای

 افق بلندمدت تقاضا در بخش حمل و نقل کاال و مسافر

مطالعاتتحلیلی

قانون  اقدامات سیاستی مانند اصالحات  اثرات اجتماعی/اقتصادی   تحلیل های آینده نگر و گذشته نگر درباره 
به  شتاب دادن  مانند  ساختاری  یا  اقتصادی  کالن  روندهای  و  نفت  قیمت  افزایش  مانند  بحران ها  بازنشستگی، 

پیشرفت های فناورانه 

 تحلیل اثرات سیاست های حوزه آب و هوا و انرژی اروپا روی سیستم انرژی و اقتصاد بلژیک

 سناریوهای جایگزین برای توسعه پایدار به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در افق بلندمدت دولت فدرال

 تحلیل های گذشته نگر درباره چالش ها و راهبردهای توسعه پایدار

تحقیقات

جمله  از  بلژیک  اقتصاد  درباره  آماری  اطالعات  نیز  و  زیست محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  شاخص های   
جدول های ورودی/خروجی، گزارش های محیط زیستی و شاخص های جابه جایی و حمل و نقل

 ابزارهای تصمیم گیری جهت کمک به سیاست گذاری فدرال در حوزه جابه جایی و حمل و نقل

با نهادهای تحقیقاتی بلژیکی و خارجی و نیز مشارکت در فعالیت های سازمان های   همکاری های موضوعی 
بین المللی مانند کمیسیون اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل

بخش اعظم فعالیت های دفتر برنامه ریزی فدرال توسط مرجع قانون گذار تعیین و تعریف شده است و در غیر این 
صورت به درخواست دولت، مجلس یا دیگر شرکا به انجام مطالعات و تحقیقات می پردازد. همچنین، این نهاد 

می تواند به طور مستقل پروژه هایی را در چارچوب قراردادهای تحقیقاتی با شرکای مختلف انجام دهد. 

از  مجموعه ای  همواره  بلژیک  اقتصاد  جاری  وضعیت  ارزیابی  منظور  به  فدرال  برنامه ریزی  دفتر  شاخصها: 
شاخص های اقتصادی را رصد و بروزرسانی می کند. این شاخص ها شامل شاخص های اقتصاد کالن بلژیک، اتحادیه 

اروپا و 3 کشور همسایه )آلمان، فرانسه و هلند( و شاخص های صنعت حمل و نقل می شوند. 
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شاخصهایاقتصادی: در این بخش گزارش هایی از وضعیت کلی اقتصاد بلژیک، 3 کشور همسایه آن و نیز 
اتحادیه اروپا ارائه می شود. در برخی از شاخص ها برای آنکه دید بهتری از وضعیت آنها در مقایسه با سایر نقاط جهان 
ناخالص  تولید  از:  عبارتند  اقتصادی  مقایسه می شوند. شاخص های  ژاپن  و  متحده  ایاالت  با شاخص های  فراهم شود، 

داخلی، شاخص های اطمینان، تورم، بازار کار، حساب جاری، شاخص های تأمین مالی دولتی و بازارهای مالی. 
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شاخصهای2020اروپا: در ژوئن سال 2010، شورای اروپا راهبرد تازه ای برای اصالحات ساختاری تصویب 
نیز  تعیین شد. کشورهای عضو  اروپا  اتحادیه  پایدار و جامع کل  برای رشد هوشمند،  اهدافی  به موجب آن  کرد که 
متناسب با این راهبرد برنامه ها و راهبردهای ملی خود را تهیه نموده اند. اهداف راهبرد 2020 در 5 حوزه مشخص شده اند: 

اشتغال، تحقیق و توسعه، انرژی و تغییرات آب و هوا، آموزش، فقر و محرومیت اجتماعی.
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موضوعات: مطالعات و تحلیل های دفتر برنامه ریزی فدرال حول 11 موضوع اصلی است که عبارتند از: 

انرژی، تحلیل ها و گزارش های اقتصادی/زیست محیطی، اقتصاد بین الملل، بازار کار، تحلیل ها و پیش بینی های اقتصاد 
کالن، تأمین مالی دولتی، گزارش ها و تحلیل های بخشی، رفاه و حمایت اجتماعی، مطالعات جمعیتی و آینده نگر، توسعه 

پایدار و حمل و نقل. 

پرسنلدفتربرنامهریزیفدرال: این دفتر دارای یک تیم مدیریت به سرپرستی آقای فیلیپ دونای به عنوان 
کمیسر می باشد که اعضای آن شامل افراد زیر می شود.  

Philippe Donnay)کمیسر(   
Béatrice Duquet (مسئول دفتر کمیسر) 
Jan Verschooten)معاون کمیسر(   
Beatrix Elsen (مسئول دفتر معاون کمیسر)

Hubert Castelain ( مشاور پیشگیری و افسر ایمنی آتش ) 
Patricia Delbaere (EMAS مشاور)  
Henri Pinoy (مشاور پیشگیری) 

عالوه بر تیم مدیریت، دفتر برنامه ریزی فدرال در هر یک از موضوعات مطالعاتی و تحقیقاتی دارای تیم های مجزایی 
از کارشناسان و محققان است که به تهیه گزارش ها و مطالعات می پردازند. فهرست این تیم ها و اعضای آن به همراه 

نمایه شغلی آنها در سایت دفتر برنامه ریزی فدرال موجود است. 

شرکا: دفتر برنامه ریزی فدرال دارای ارتباط نزدیکی با بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی حوزه اطالعات و 
تحلیل اقتصادی است. این دفتر تالش می کند با همه سازمان هایی که در حوزه های مطالعاتی آن فعال هستند، ارتباط 
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و همکاری داشته باشد. در همین راستا، این دفتر به طور مرتب در جلسات کمیته های مشترک با سازمان های ملی و 
بین المللی شرکت می کند:

- در سطح بین المللی با سازمان های بین المللی مانند اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کمیسیون 
توسعه پایدار سازمان ملل همکاری می کند.

- در سطح ملی با شورای مرکزی اقتصاد )CEC(1، شورای ملی کار، مؤسسه حساب های ملی، شورای عالی آمار 
)HCS(2، شورای عالی تأمین مالی، شورای عالی اشتغال و غیره همکاری می کند. 

دفتر برنامه ریزی فدرال با گروه های علمی نیز ارتباط نزدیک دارد:

- اعضای دفتر به طور مداوم در فعالیت های آموزشی )تدریس( و برنامه های تحقیقاتی حضور دارند.

- تیم های دفتر با دانشگاه های مختلف به عنوان بخشی از پروژه های تحقیقاتی ملی، منطقه ای و اروپایی همکاری 
می کنند. 

- کارآموزهای دانشگاهی سطح باال می پذیرد.

- در فعالیت های خود از کارشناسان خارج از دفتر نیز کمک می گیرد. 

دفتر برنامه ریزی فدرال با شبکه ها و گروه های کاری زیر نیز همکاری دارد:
3)AIECE( انجمن مؤسسات توسعه اقتصادی اروپا -

4)ENEPRI( شبکه مؤسسات تحقیقات سیاست اقتصادی اروپا -
5)EU KLEMS( قابلیت تولید در اتحادیه اروپا -

6)HERMREG( مدل چند بخشی و چند منطقه ای -
7)NEMESIS( مدل اقتصادی جدید برای محیط زیست و اجرای راهبردهای توسعه پایدار -

8)SIMPATIC( تحلیل اثر اجتماعی سیاست های حوزه چالش های نوآوری فناورانه -

مطالعاتوتحلیلها:برخی از مطالعات و گزارش هایی که در دفتر برنامه ریزی انجام گرفته اند، عبارتند از:

- مدل جمعیت چندمنطقه ای در سطح اروپا )مدلی برای جمعیت مبتنی بر مهاجران بر اساس داده های اتحادیه 

1. Central Economic Council 
2. High Council of Statistics 
3. Association of European Conjuncture Institutes
4. European Network of Economic Policy Research Institutes
5. Productivity in the European Union
6. Multiregional and multisectoral model
7. New Econometric Model for Environment and Strategies Implementation for Sustainable Development
8. Social Impact Policy Analysis of Technological Innovation Challenges
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اروپا( )2018(

- آینده انرژی پاک در بلژیک؛ ارزیابی اثر چارچوب انرژی و آب و هوا 2030 )2018(

- افق بودجه ای 2023-2018 نهادهای فدرال )2018(

- شاخص های مکمل تولید ناخالص داخلی 2018

- پیش بینی های جمعیت 2060-2016؛ تحلیل های حساسیت، سناریوهای جایگزین و اثر اجتماعی و بودجه ای 
)2018(

- گزارش هزینه های حمایت های زیست محیطی 2014-2015

- گزارش گروه کاری سالخوردگی1 کمیته سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا؛ بلژیک )2017(

ضمیمه1:سوابقشغلیفیلیپدونای،کمیسردفتربرنامهریزیفدرال

2014/5: کمیسر دفتر برنامه ریزی فدرال

2013/10-2011/12: رئیس دفتر )واحد سیاست گذاری عمومی و واحد راهبردهای داخلی( )2012/9-2013/2( 
معاون نخست وزیر و وزیر کشور و فرصت های برابر

2011/12-2008/12: رئیس دفتر )واحد سیاست گذاری عمومی( معاون نخست وزیر و وزیر اشتغال و فرصت های 
برابر و مسئول سیاست پناهندگی و مهاجرت

2008/11-2008/1: معاون رئیس ستاد 2نخست وزیر و وزیر اشتغال و فرصت های برابر

 3)FEB( 2007/12-2006/4: اقتصاددان ارشد فدراسیون شرکت های بلژیک

و  مالی  اقتصادی،  مشاور  و   4)CEPESS( اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  مطالعات  مرکز  مدیر   :2004/9-2006/3
بودجه رئیس حزب دموکرات اُمانیست5 

2004/9-1999/12: اقتصاددان بانک Degroof Luxembourg )مدیریت دارایی(

 منبع:
http://www.plan.be/index.php?lang=en

1. Aging Working Group
2. Deputy Chief of Staff 
3. Fédération des Entreprises de Belgique
4. Centre d’études Politiques, Economiques et Sociales
5. Centre Démocrate Humaniste
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وزارتبرنامهریزیتوسعهواصالحاتپاکستان

برنامه ریزی  وزارت  نظارت  تحت  که  است  مالی  و  دولتی  سیاست گذاری  نهاد  یک  برنامه ریزی1،  شورای 
راستای  در  دولتی  سیاست گذاری  و  پژوهشی  مطالعات  وظیفه  و  می کند  عمل  پاکستان2  اصالحات  و  توسعه 
از  دارد.  عهده  بر  پاکستان3  دارایی  وزارت  کنار  در  را  عمومی  زیرساخت های  گسترش  و  ملی  اقتصاد  رشد 
ملی  اقتصاد  برنامه ریزی شدۀ  و  متمرکز  بسیار  سالۀ  پنج  برنامه های  تدوین  زمینه  در  مذکور  شورای   ،1952 سال 
جایگزین  میان مدت  توسعه  چارچوب  با  ساله  پنج  برنامه های  اگرچه  است.  کرده  ایفا  بسزایی  نقش  پاکستان 
دولتی4 بخش  توسعه  برنامه های  تدوین  می کند.  ایفا  را  اصلی  نقش  برنامه،  توسعه  در  همچنان  شورا   شده اند، 

 )PSDP( نیز حوزه فعالیت شورای برنامه ریزی محسوب می شود. ریاست شورا که بر عهده نخست وزیر کشور می باشد 
و معاون و مشاور علمی شورا از جمله اعضای ذی نفوذ آن به شمار می آیند ]1[. 

تاریخچهشکلگیری

وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات پاکستان در ابتدا در سال 1948 به صورت هیئت چند نفره ای به منظور توسعه 
این کشور تأسیس شد. سپس در سال 1957، این نهاد با ریاست نخست وزیر این کشور به هیئت ملی برنامه ریزی تغییر نام 
یافت. پس از آن نیز با گذشت چند سال این هیئت توان داخلی خود را افزایش داده و با رهبری رئیس جمهور پاکستان 

در سال 1961 به شورای برنامه ریزی کشور تبدیل شد.

در سال 1982 بار دیگر این نهاد ساختار درونی خود را تغییر داد و شروع به بازسازی و تعریف مجدد وظایف خود 
نمود. در این زمان شورا با ریاست وزیر دارایی به کار خود ادامه داد.

در نهایت، در سال 2013 این شورا به عنوان یک نهاد برنامه ریزی شروع به تحول و تعریف مجدد اهداف و وظایف 
خود کرد و وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات نام گذاری شد. از آن زمان تا به حال این وزارتخانه تحت رهبری و 

هدایت نخست وزیر این کشور فعالیت دارد ]2[.

1. Planning Commission
2. Ministry of Planning, Development and Reforms
3. Ministry of Finance
4. Public Sector Development Programs
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مأموریت]1[

اهدافراهبردی]1[ 

ساختارسازمانی

در نمودار زیر ساختار این وزارتخانه نشان داده شده است ]1[.

مدیریتتوسعهاجتماعیواقتصادیپاکستانبهصورتراهبردیوپایدار
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چشمانداز]1[

سندچشمانداز2025

چشم انداز 2025 پاکستان بر پذیرش تحول، پیشرفت و ایجاد فرصت های جدید با تکیه بر نقاط قوت استوار است. 
این وزارتخانه معتقد است اگر منابع کشور به درستی مدیریت شوند، پاکستان می تواند به عنوان یک کشور بزرگ و 

قدرت اقتصادی در منطقه ظاهر شود.

این وزارتخانه برنامه های توسعه ملی کشور را تدوین و روند اجرایی آن را ارزیابی می کند. ضمن ارزیابی وضعیت 
اقتصادی کشور به منظور تدوین سیاست های اقتصادی مناسب، ارزیابی منابع انسانی به منظور تقویت این منابع و همچنین 
توجه ویژه به مناطق روستایی کشور، وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات درصدد رونق کسب و کار پاکستان و 

تقویت پایه های رفاه جامعه از طریق راهبرد سال 2025 می باشد ]2[.  

تبدیلپاکستانبهببربعدیآسیا
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سند چشم انداز 2025 چهار نقش کلیدی ایفا می کند: این سند حاوی مجموع نظرات عمومِی متولیان ملی و بین المللی 
درباره روند آتی کشور است؛ سند مذکور، سندی آرمانی حاوی اهداف و انتظارات آتی کشور بوده که در قالب نقشه 
انسانی، اجتماعی و اقتصادی اجرا می شود؛ سند چشم انداز  جامع عینی و راهبرد منسجم کشور برای پیشرفت متعادل 
2025، چارچوبی مفهومی برای احیای رشد پایدار و همه جانبه، ارائه مزایا برای همه شهروندان کشور، تقویت مبنای 
توسعه و توانمندسازی کشور در تحقق اهداف توسعه ای بین المللی در چارچوب زمانی مورد نظر و تحقق سطح باالیی از 
توسعه انسانی و استقالل ملی مرتبط با درآمد باال تا قبل از صدمین سالگرد تشکیل پاکستان محسوب می شود؛ در نهایت، 
این سند حاوی یک مفهوم و رویکرد بومی برای تحقق اهداف مورد توافق در سطح جهان از جمله اهداف توسعه هزاره 

و سایر اهدافی است که باید مورد حمایت پاکستان در عرصه بین المللی قرار گیرد ]1[. 

چارچوبرشدوتوسعه

بر اساس فرآیند مشورتی ملی، در سند چشم انداز 2025 پنج عامل محرک و هفت رکن توسعه به شرح زیر تصریح 
شده است ]1[: 
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 وظایفواختیارات

وظایفوزارتبرنامهریزیتوسعهواصالحاتپاکستان

چندین مسئولیت کلی برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است که به آن ها اشاره می شود:

تقسیم وظایف به درستی در میان نهادهای دولتی در ایاالت برای جلوگیری از تکرار و موازی کاری؛. 1

بهبود ظرفیت های سازمانی از طریق شناسایی مهارت ها در موضوعات مختلف در تمام مؤسسات و سازمان های . 2
دولتی؛

اصالح قوانین کسب و کار در جهت کارایی، حمایت از مشتری، کاهش هزینه ها و شفافیت؛. 3

طراحی و تدوین خدمات عمومی؛. 4

الزام قانونی برای اجرای طرح ها ]2[.. 5

اختیاراتوزارتبرنامهریزیتوسعهواصالحات

این وزارتخانه به منظور اجرای بهتر وظایف خود، اختیاراتی دارد که در ادامه به آن ها اشاره شده است:

تحقیق و مطالعه در مورد مسائل مختلف کشور؛. 1

تشکیل کمیته های تخصصی؛. 2

برگزاری جلسه برای بررسی و گفت و گو در مورد چگونگی اجرای این طرح ها و تعیین مسئوالن ذیربط برای . 3
اجرای این برنامه ها ]2[.
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پیوست

وزارتبرنامهریزیتوسعهواصالحاتپاکستانبرایپیشرفتاقتصادی

 وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات پاکستان، مشکالت اساسی این کشور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی را 
مورد بررسی قرار می دهد و در هر زمینه ای برنامه هایی را در راستای بهبود شاخص ها تدوین می کند.

را  خود  اقتصادی  رشد  اصالحات،  و  توسعه  برنامه ریزی  وزارت  برنامه های  اجرای  با  است  توانسته  پاکستان 
این کشور  اقتصادی در 10 سال گذشته  باالترین نرخ رشد  به عنوان  این رقم  برساند.  5/3 درصد  به  در سال 2017 

بی سابقه بوده است.

دامداری،  بخش های  همچنین  و  است  داشته  درصدی   4/1 رشد  نرخ  پاکستان  کشاورزی  بخش  اساس،  این  بر 
ماهیگیری و جنگلداری به ترتیب شاهد رشد 3/4، 1/2 و 14/5درصدی بوده اند. اجرای برنامه های وزارت برنامه ریزی 

توسعه و اصالحات پاکستان، در افزایش رشد این بخش های اقتصادی اثرگذار بوده است.

در ادامه، تعدادی از برنامه های تدوین شده توسط وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات پاکستان مورد بررسی 
قرار می گیرد.

برنامهتوسعهخدماتبخشعمومی

منظور سرمایه گذاری در  به  بودجه  خود  منابع و  از  تا  نموده است  ملزم  را  نهادهای دولتی  و  برنامه شرکت ها  این 
راستای توسعه خدمات بخش عمومی استفاده نمایند. برنامه توسعه خدمات بخش عمومی دولت یکی از الزامات رشد 

اقتصادی و اجتماعی پاکستان است.

جمعیت

عواقب  که  می شود  فقر  افزایش  موجب  محدود  منابع  بر  فشار  پاکستان،  همچون  باال  جمعیت  با  کشورهای  در 
و  توسعه  برنامه ریزی  برنامه های وزارت  از  تحمیل می کند. یکی  اجتماعی کشور  و  اقتصادی  بر ساختار  ناخوشایندی 

اصالحات پاکستان تدوین سیاست ملی جمعیت است که بر عهده شورای برنامه ریزی این وزارتخانه است. 

سالمت

نظارتی- سیستم های  ایجاد  می دهد.  انجام  را  فعالیت هایی  نیز  فقرا  بهداشتی  مراقبت های  بحث  در  وزارتخانه  این 
پزشکی، واکنش به بحران های بهداشتی، طرح ملی واکسیناسیون و بهبود سالمت نوزادان از برنامه های این وزارتخانه 

محسوب می شود. 

نیرویکار،اشتغالوتوسعهمهارتها

توسعه مهارت ها یکی از الزامات تحول اقتصادی و اجتماعی است. از این رو، وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات 
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پاکستان به منظور ارتقای آموزش فنی و حرفه ای جوانان برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده است.

این برنامه ها امکان پرورش نیروی کارآمد برای کشور و در نهایت ارتقای اجتماعی و اقتصادی کشور را فراهم 
می آورند. با اجرای برنامه های توسعه مهارت ها و افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در سال گذشته، نرخ بیکاری پاکستان 

2 درصد کاهش پیدا کرده است.

فقر

کاهش فقر یکی از محورهای اصلی برنامه های وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات پاکستان محسوب می شود و 
در این راستا، این وزارتخانه برنامه هایی همچون طرح وام جوانان و توانمندسازی زنان را در دستور کار خود قرار داده 

است. 

بهبودوضعیتاقتصادیمناطقکمترتوسعهیافته

طی دو سال اخیر، 42 میلیارد روپیه معادل 380 میلیون دالر برای پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص داده 
شده است. با اجرای این برنامه توسط وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات پاکستان، امکانات مناطق کمتر توسعه یافته 

این کشور بهبود یافته است. 

امنیتغذاییوتوسعهکشاورزی

پاکستان کشوری با منابع آبی محدود است. از این رو، برنامه این وزارتخانه برای بحران آب پاکستان بر 5 محور 
استوار است: حفاظت از منابع آبی؛ مدیریت آب های زیرزمینی؛ ساخت سدهای کوچک، متوسط و بزرگ؛ حفاظت از 

زیر ساخت ها؛ و تحقیق و توسعه در این زمینه به منظور افزایش بهره وری.

دولت پاکستان برای دستیابی به اهداف مذکور 38 میلیارد روپیه معادل 340 میلیون دالر را در فاصله  سال های 2015 
تا 2017 اختصاص داده است.

با هدف حمایت از محصوالت کشاورزی و تخصیص  این وزارتخانه یک بسته سیاستی  نیز  در بخش کشاورزی 
بودجه بیشتر برای ثبات بازار محصوالت کشاورزی ارائه داده است که نتایج مثبتی را در پی داشته است.

تحصیالتتکمیلی

وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات پاکستان برای بخش آموزش عالی برنامه هایی همچون افزایش سطح دسترسی 
به آموزش عالی را در دستور کار خود قرار داده است. 

و  تحصیلی  بورس  ارائه  آن،  گسترش  و  جدید  دانشگاه  ایجاد  همچون  طرح هایی  فوق،  هدف  تحقق  راستای  در 
افزایش امکانات دانشگاه ها تدوین شده و در دستور کار قرار گرفته است.
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بخشتولید،معدنوتجارت

بخش صنعتی پاکستان با چالش های بسیاری مواجه است. از جمله این چالش ها می توان به عدم وجود سیاست های 
صنعتی، فناوری قدیمی، تعامل ضعیف دانشگاه و صنعت و هزینه باالی تولید اشاره کرد. وزارت برنامه ریزی توسعه و 

اصالحات پاکستان در این زمینه نیز پروژه هایی را در جهت احیای بخش صنعت آغاز کرده است.

کریدوراقتصادیچین-پاکستان

کریدور اقتصادی چین-پاکستان به عنوان یکی از پروژه های مهم این وزارتخانه محسوب می شود. این پروژه عالوه بر 
این که به چین و پاکستان کمک خواهد کرد، بر ایران، افغانستان، هند و دیگر کشورهای منطقه نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت. 

از مزایای این طرح می توان به افزایش ارتباطات و مبادالت پاکستان با کشور چین و دیگر کشورهای منطقه اشاره کرد.

همچنین، وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات برنامه هایی را در زمینه جوانان و ورزش، تأسیس ورزشگاه برای 
حکومتی،  و  نهادی  اصالحات  مسکن،  پرداخت ها،  تراز  بهبود  سرمایه،  بازار  و  پولی  مالی،  بازارهای  توسعه  جوانان، 
انرژی، آب، تغذیه، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، علم و فناوری،  حمل و نقل، فناوری اطالعات و ارتباطات تدوین 

کرده است. اجرای این برنامه ها در سال های اخیر به بهبود شاخص ها منجر شده است ]3[.

منابع:

http://pc.gov.pk/web/ministry ،1[ وزارت برنامه ریزی توسعه و اصالحات پاکستان[

]2[ پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی )مقاومتی نیوز(،

http://moqavemati.net/45665 ،)3[ پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی )مقاومتی نیوز[

http//:moqavemati.net/45394/ 
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وزارتتوسعهترکیه

با توجه به دانش حاصله طی 50 سال گذشته، وزارت توسعه ترکیه همواره به راهبری فعالیت های توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی  این کشور اهتمام داشته است. با تغییر ساختار سازمان برنامه ریزی دولتی که در سال 1960 تأسیس 
شده بود، وزارت توسعه در سال 2011 مطابق حکم وزارتی به شماره 641 با هدف اجرای فعالیت های توسعه ای ترکیه 
تأسیس شد. وزارت توسعه در زمینه تدوین راهبردها و برنامه های مبتنی بر تحقق توسعه پایدار و افزایش رفاه اجتماعی 

در شرایط اجتماعی و اقتصادی متغیر فعالیت دارد. 

چشماندازتوسعه

کشور ترکیه ضمن تالش برای تحقق اهداف و راهبردهای بلندمدت در راستای توسعه خود، به سیاست های مبتنی 
بر انسان و منطبق با یکدیگر به عنوان مهم ترین ابعاد سیاستی توجه دارد. 

کشور ترکیه بر اساس رویکرد توسعه همه شمول و پایداری عمل می کند و در واقع رویکرد آن مبتنی بر اولویت های 
راهبردی و دیدگاه کل نگر بوده و بر پتانسیل و الزامات کشور برای این که به کشوری اجتماعی تبدیل شود، تمرکز دارد.

 مبتنی بر انسان

 رویکردی منسجم نسبت به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 همه شمول و کل نگر

 مشارکتی 

 مبتنی بر اولویت های راهبردی

مأموریت

اقشار جامعه  به دولت و راهبری تمامی  ارائه توصیه های الزم  با رویکردی مشارکتی و  برنامه ریزی فرآیند توسعه 
ترکیه  توسعه  مأموریت وزارت  باثبات،  و  پایدار  توسعه  ترکیه و تحقق  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  ترغیب  منظور  به 

محسوب می شود. 

چشمانداز

چشم انداز وزارت توسعه ترکیه این است که به عنوان نهادی پیشتاز و نوآور به برنامه ریزی و راهبری روند توسعه 
با رویکردی کل نگر پرداخته و با تأکید بر هماهنگی و توسعه سیاستی و راهبرد و براساس خصوصی سازی عمل  کند. 
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وظایفاصلیوزارتتوسعه

- هماهنگی با سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در زمینه سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

- تدوین برنامه های توسعه ای، برنامه های میان مدت، برنامه های ساالنه و برنامه های سرمایه گذاری؛

- توسعه سیاست ها و راهبردهای اقتصاد کالن، بخشی، موضوعی و منطقه ای و همچنین تدوین برنامه های عملیاتی؛

- تبیین اولویت های راهبردی ترکیه جهت اختصاص منابع دولتی به سرمایه گذاری های دولتی و مدیریت منابع؛

- هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی روند اجرایی برنامه ها و سیاست ها و راهبردهای مربوطه؛

- ایجاد ساختار سازمانی و عملکرد در بخش دولتی و انجام اقدامات الزم جهت هماهنگی های اصلی و راهنمایی 
در حوزه های برنامه ریزی و مدیریت راهبردی سازمانی؛

و  پروژه ها  اجرای  و  هماهنگی  جهت  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصه  در  بین المللی  همکاری های  به  کمک   -
همکاری های توسعه ای چند جانبه و دو جانبه؛

- هماهنگی در زمینه تبدیل ترکیه به جامعه اطالعاتی؛

- اجرای مطالعات توسعه ای؛

- هماهنگی سازمان های توسعه و آژانس های توسعه در منطقه. 

محیطکاریومنابعانسانی

برنامه ها و سیاست های توسعه ای ترکیه بر اساس دیدگاهی مشارکتی و کل نگر تدوین می شوند. محیط کاری وزارت 
توسعه در راستای ترغیب توانمند سازی شخصی و آموزش مستمر و آزاداندیشی شکل گرفته است.

در  است.  داشته  مبادرت  دولتی  بخش  برای  آموزش  بستر  ایجاد  به  همواره  خود  فعالیت  بدو  همان  از  وزارتخانه 
هستند.  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای  کارمندان  تعداد  بیشترین  تحصیالت،  با سطح  ارتباط 
فعالیت کارشناسی و حرفه ای از اهمیت قابل توجهی در وزارت توسعه برخوردار است و این که نزدیک به نیمی از کل 
کارمندان را کارشناسان برنامه ریزی تازه کار و کارشناسان برنامه ریزی ]مجرب[ در بر گرفته اند، مصداق این امر است. 
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توزیعکارمندانبرحسبسطحآموزشی

توزیعکارمندانبرحسبموقعیتشغلی
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ساختارسازمانی

وزارت توسعه شامل سازمان مرکزی و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور است. ساختار سازمانی وزارت توسعه 
شامل وزیر، معاون وزیر، معاون دوم وزیر و چهار قائم مقام وزیر است. وزارتخانه از هشت اداره کل، مرکز توسعه 

تحقیقات، 38 دپارتمان، واحد مشاوره حقوقی، واحد مطبوعات و روابط عمومی و دفتر دستیار اجرایی است.

دفتر نمایندگی در خارج از کشور مشتمل بر معاون نمایندگی در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا 
و همچنین مشاوران توسعه در کشورهای متعدد است.

خدماتدبیرخانهبرایشوراهاویاکمیتهها

 شورای عالی برنامه ریزی 

 شورای پول و اعتبار و هماهنگی1 

 شورای اقتصادی و اجتماعی

 شورای عالی توسعه منطقه ای و کمیته توسعه منطقه ای

سازمانهایوابسته

توسعه  سازمان   ،)GAP( آناتولی3  شرقی  جنوب  ]پروژه[  منطقه ای  توسعه  سازمان   ،)TÜİK( ترکیه2  آمار  سازمان 
]پروژه[ شرق آناتولیDAP( 5( و سازمان توسعه  ]پروژه[ جلگه های کنیاKOP( 4(، سازمان توسعه منطقه ای  منطقه ای 
می شوند.  محسوب  توسعه  وزارت  به  وابسته  سازمان های  جمله  از   )DOKAP( سیاه6  دریای  شرق  ]پروژه[  منطقه ای 

آژانس های توسعه به عنوان سازمان های وابسته به وزارت توسعه عمل می کنند. 

1. Money-Credit and Coordination Council 
2. Turkish Statistical Institute
3.  Southeastern Anatolia Project Regional Development Administration
4.  Konya Plains Project Regional Development Administration
5.  Eastern Anatolia Project Regional Development Administration
6. Eastern Black Sea Project Regional Development Administration 
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اسنادسیاستیتوسعهسطحباال

راهبردبلندمدت2023

دریافت سهم  می گیرد:  بر  در  را  زیر  اهداف  اطالعاتی،  به جامعه  ترکیه  تبدیل  بر  مبتنی  بلندمدت1  توسعه  راهبرد 
باالتری از خروجی دنیا، بهبود کیفیت زندگی، مشارکت در تصمیمات در سطح منطقه ای و جهانی و کمک به علم و 

تمدن سازی.

راهبرد توسعه بلندمدت با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، غنای فرهنگی و پیشرفت های صورت گرفته در حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی ترکیه بر این اساس شکل گرفته است که این کشور به یکی از ده اقتصاد برتر جهان تا سال 2023 

مقارن با صدمین سالگرد جمهوری ترکیه تبدیل شود. 

 برخیازاهدافراهبردبلندمدت2023

تولید ناخالص داخلی: 2 تریلیون دالر آمریکا

سرانه درآمد: 25,000 دالر آمریکا

صادرات: 500 میلیارد دالر آمریکا

تورم و نرخ سود تک رقمی

نرخ بیکاری: 5 درصد

هزینه تحقیق و توسعه: 3 درصد تولید ناخالص داخلی

برنامهتوسعه

برنامه های توسعه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی کل نگر و مشارکتی تدوین می شوند که همسو با اهداف بلندمدت 
بوده و تعادل بین بخشی در آن ها لحاظ شده است.

در دوران تهیه پیش نویس برنامه، کمیته های مهارت ویژهÖİK( 2( تشکیل شدند که در جلسات و کارگاه های متعدد 
گرد هم می آمدند. این کمیته ها، دیدگاه های سیاست اقتصادی و اجتماعی، توصیه ها و اهداف گروه های متعدد جامعه 

را در برنامه لحاظ می کردند.  

ترکیه تاکنون ده برنامه توسعه را تدوین کرده است. 

1. The Long-Term Development Strategy
2. Special Expertise Committees
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ساختاربرنامهدهمتوسعه

برنامههایدارایاولویتجهتایجادتغییراتاساسی

برنامه افزایش بهره وری تولید. 1

برنامه کاهش وابستگی به واردات. 2

 برنامه افزایش پس انداز داخلی و اجتناب از اتالف3. 

برنامه مرکز مالی بین المللی استانبول. 4

برنامه  عقالنی کردن هزینه های عمومی. 5

برنامه افزایش کیفیت درآمدهای عمومی. 6

برنامه بهبود شرایط کسب و کار و سرمایه گذاری. 7

برنامه بهبود کارآیی بازار کار. 8

برنامه کاهش اقتصاد غیر رسمی. 9

برنامه توسعه زیرساخت های آماری. 10
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برنامه تجاری سازی در حوزه های فنی دارای اولویت . 11

برنامه توسعه فناوری و تولید داخلی از طریق تدارکات دولتی. 12

برنامه تولید انرژی مبتنی بر منابع داخلی. 13

برنامه بهبود بهره وری انرژی. 14

برنامه افزایش بهره وری مصرف آب در کشاورزی. 15

برنامه تحول ساختاری صنایع مرتبط با بهداشت و درمان. 16

برنامه بهبود سالمت گردشگری. 17

برنامه ایجاد تغییرات اساسی از حمل و نقل تا لجستیک. 18

برنامه توسعه مهارت های پایه و حرفه ای. 19

برنامه جذب منابع انسانی واجد صالحیت. 20

برنامه سالمت و پویایی. 21

برنامه محافظت از ساختار خانواده و جمعیت پویا. 22

برنامه بهبود ظرفیت سازمانی در سطح محلی. 23

برنامه رقابت طلبی و انسجام اجتماعی در راستای گسترش بازسازی شهری. 24

برنامه بهبود زیرساخت همکاری های بین المللی برای توسعه. 25

برنامهمیانمدت

برنامه میان مدت با هدف تحقق اهداف راهبردِی تصریح شده در برنامه توسعه، تدوین شده است و در واقع یک 
سند سیاستی و نقشه  راه  محسوب می شود که در راستای پیشبرد سیاست های دولتی و اختصاص منابع و افزایش قابلیت 

پیش بینی برای بخش دولتی و خصوصی طرح ریزی شده است.

برنامه میان مدت به عنوان سند سیاستی جدیدی است که در قانون شماره 5018 در چارچوب اصالحات مدیریت 
مالی دولتی تصریح شده است. این برنامه با ارائه مبنایی سالم برای تداوم پیشرفت های اخیر در حوزه های اجتماعی و 

اقتصادی موجب افزایش اعتماد و ثبات کشور شده است. 

در این برنامه میان مدت که برای مدت سه سال تهیه شده است، هر سال براساس نتایج اجرایی ساالنه برنامه و تغییرات 
صورت گرفته در شرایط عمومی تجدیدنظر می شود.

برنامهساالنه

و  دیدگاه ها  می شود.  تدوین  توسعه،  برنامه های  در  شده  تصریح  سیاست های  و  اهداف  به  توجه  با  ساالنه  برنامه 
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را  توسعه  برنامه  نظام مند  روش  که  ساالنه  برنامه  در  می شود.  لحاظ  برنامه  این  در  نیز  ذیربط  سازمان های  پیشنهادات 
توسط شورای  و  پیگیری شود  است  قرار  در آن سال  تصریح می شود که  و سیاست هایی  اهداف  می گیرد،  پیش  در 
اهداف و  با  منطبق  باید  نهادهای دولتی  برنامه های کاری  و  بودجه  تأیید می شود.  برنامه ریزی و شورای وزیران  عالی 

سیاست های برنامه توسعه ساالنه باشند. به عالوه، برنامه ساالنه از طریق گزارشات تکمیلی نظارت و ارزیابی می شود.

برنامهسرمایهگذاری

اعتبارات تخصیصی که به سرمایه گذاری های دولتی توسط بخش ها و نهادها اختصاص داده شده اند، در برنامه های 
سرمایه گذاری ارائه می شوند. 

این برنامه سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بخش ها و نهادهای زیر را در بر می گیرد:

 نهادهای دولتی مرکزی

 شرکت های اقتصادی دولتی
 نهادهای با تنخواه گردان1

 نهادهای تأمین اجتماعی

 ایل بانک ترکیه

 نهادهای فعال در حوزه خصوصی سازی 

اولویت های  و همچنین  بین بخشی  و  بخشی  تعادل های  به  نظر  با  و  با رویکردی کل نگر  برنامه های سرمایه گذاری 
منطقه ای تهیه می شوند.

از  پس  می شود.  تدوین  مرکزی2  دولت  بودجه  قانون  مطابق  و  توسعه  وزارت  توسط  دولتی  سرمایه گذاری  برنامه 
تصمیم شورای وزیران، این برنامه در روزنامه رسمی ظرف 15 روز از تاریخ رسمیت یافتن قانون بودجه منتشر می شود.

اعتبارات تخصیصی به پروژه ها توسط بخش ها و نهادها و همچنین روش های تأمین مالی، مبلغ کل هزینه های سال 
قبل، هزینه های پروژه ها، مکان ها، ویژگی ها و تاریخ آغاز و اتمام پروژه ها در برنامه سرمایه گذاری قید می شوند.

رویکردتوسعهمنطقهایجدید

در ترکیه، یک سیاست توسعه منطقه اِی چند وجهی با توجه به شرایط و پتانسیل هر منطقه تدوین می شود و با تأکید 
بر اهداف تحول ساختاری در سطح محلی اجرا می شود. 

از یک طرف، اقداماتی جهت سرعت بخشیدن به روند پیشرفت در مناطق نسبتاً توسعه نیافته در دست اقدام است و 
از طرف دیگر، پیشرفت و پویایی رقابتی تمام مناطق به منظور افزایش بیشتر اهداف در مقیاس ملی شدت گرفته است.  
1. Revolving funds 
2. Central Government Budget Law



بررسی نهادهای توسعه و پیشرفت در کشورهای مختلف 62

در چنین چارچوبی، رویکرد توسعه منطقه ای جدید ترکیه که این کشور را به عنوان منطقه ای افقی پوشش می دهد، 
بر افزایش رقابت طلبی از طریق استفاده حداکثری و بهره گیری از پتانسیل بالقوه محلی و توزیع منصفانه منابع تأکید کرده 

و کارآفرینان و نقش آفرینان محلی را در اولویت قرار داده و به توسعه منابع انسانی توجه خاصی دارد.

سازمانهایتوسعهمنطقهای

سازمانتوسعهمنطقهای]پروژه[جنوبشرقیآناتولی

سازمان توسعه منطقه ای ]پروژه[ جنوب شرقی آناتولیمطابق حکم وزارتی شماره 388 مورخ 1989 با هدف توسعه 
سریع مناطق تحت پوشش پروژه جنوب شرقی آناتولی و سرمایه گذاری و ارائه خدمات مرتبط با برنامه ریزی، زیرساخت، 

صدور مجوز، ساخت مسکن، صنعت، معدن، انرژی و حمل و نقل در این منطقه تأسیس شد.

به عالوه، انجام اقدامات الزم جهت بهبود سطح تحصیلی و آموزش ساکنان این منطقه و همچنین ایجاد هماهنگی 
بین سازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله وظایف آن محسوب می شود.

سازمان توسعه منطقه ای ]پروژه[ جنوب شرقی آناتولیمسئولیت نظارت، ارزیابی و هماهنگی برنامه عملیاتی پروژه 
مذکور را در مرحله اجرای آن به عهده دارد. 9 استان اداری شامل آدیامان، باتمان، دیاربکر، غازی عینتاب، کیلیس، 
ماردین، سیرت، شانلی اورفا و شیرناک تحت پوشش پروژه جنوب شرقی آناتولی هستند که تقریباً 10 درصد کل منطقه 

ترکیه را از نظر جمعیت و مساحت دربرمی گیرند. 

جنوب  منطقه  منابع  به  توجه  با  شد.  تأسیس   2011 سال  در  که  بوده  ترکیه  توسعه  وزارت  به  وابسته  سازمان  این 
شرقی آناتولی، پروژه جنوب شرقی آناتولی با هدف بهبود استانداردهای زندگی و سطح درآمد ساکنان منطقه، حذف 
نابرابری های منطقه ای و کمک به تحقق اهداف ملی مبنی بر پیشرفت اقتصادی و ثبات اجتماعی طرح ریزی شده است. 

سازمانهایتوسعهمنطقهای]پروژه[شرقآناتولی،]پروژه[شرقدریایسیاه،]پروژه[جلگههایکنیا

با اهداف زیر تأسیس شدند: هماهنگی روند اجرای پروژه های در محل1 در  سازمان های منطقه ای در سال 2011 
مناطقی که پروژه های توسعه اجرا می شوند، اجرای تحقیق، برنامه ریزی، طرح ریزی پروژه ها، نظارت، ارزیابی و هماهنگی 

موردنیاز از طریق سرمایه گذاری ها و بدین ترتیب، تسریع روند توسعه مناطقی که در آن ها پروژه ها اجرا می شوند. 

استان  بر 13  مشتمل  و  است  واقع شده  ارزوروم  در  آناتولی  ]پروژه[ شرقی  منطقه ای  توسعه  مرکزی سازمان  دفتر 
آغری، اردهان، بینگول، بیتلیس، االزیغ، ارزینجان، هکاری، ایغدیر، کارس، ملطیه، موس، تونج ایلی و وان می باشد.

دفتر مرکزی سازمان توسعه منطقه ای ]پروژه[ شرق دریای سیاه در گیرسون واقع شده است و 7  استان آرتوین، 
بایبورت، گوموش خانه، اُردو، ریزه، سامسون و ترابزون را دربرمی گیرد.  

1. On-site 
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دفتر مرکزی سازمان توسعه منطقه ای ]پروژه[ جلگه های کنیا در کنیا واقع شده است و 3 استان قرامان )کارامان(، 
آق سرای و نیغده را در برمی گیرد.

برنامههاوپروژههایمهمتحتسرپرستیوزارتتوسعهترکیه

)IFC(1مرکزمالیبینالمللیاستانبول

نظر  در  اولویت  به عنوان  نهم )2013- 2007(  توسعه  برنامه  در  مالی  بین المللی  مرکز  به یک  استانبول  تبدیل شهر 
گرفته شد. در این راستا، پروژه مرکز مالی بین المللی استانبول در برنامه ساالنه 2009 به عنوان اولویت اجرا شد و رسالت 

هماهنگی روند تهیه سند راهبرد به وزارت توسعه محول شد.

)SODES(2برنامهحمایتاجتماعی

یکپارچه سازی  روند  و  انسانی  سرمایه  توسعه  منظور  به  اجتماعی  توسعه  برنامه  به عنوان   2008 سال  در  برنامه  این 
از  متغیر  اجتماعی  ساختار  و  بیکاری  فقر،  مهاجرت،  مشکالت  سریع  رفع  شد.  راه اندازی  محروم  مناطق  در  اجتماعی 
اهداف این برنامه به شمار می آیند. برنامه حمایت اجتماعی دارای سه عنصر ایجاد اشتغال، شمول اجتماعی و مشارکت 

گروه های محروم در فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی است.

)SUKAP(3پروژهآبآشامیدنیوزیرسازیفاضالب

 این پروژه با هماهنگی وزارت توسعه ترکیه جهت سرمایه گذاری در شهرهایی که جهت تأمین بودجه در پروژه های 
آب آشامیدنی و فاضالب با مشکل مواجه هستند، در سال 2010 اجرا شد. 

)KÖYDES(پروژهحمایتاززیرساختهایروستایی

 پروژه حمایت از زیرساخت های روستایی4با حمایت فنی وزارت توسعه تهیه شده است. رفع مشکالت مستمر در 
ارتباط با آب آشامیدنی و ساخت جاده در مناطق روستایی هدف این پروژه محسوب می شود و در 51 استان ترکیه به 

غیر از شهرهای بزرگ اجرا می شود. 

برنامهحمایتازقطبهایرشد

برنامه حمایت از قطب های رشد5 که عمدتاً در حوزه برنامه توسعه نهم )2013- 2007( اجرا شد، یکی از اولویت های 
سیاست منطقه ای به شمار می آید.

حمایت از مراکز شهری که به عنوان مراکز رشد در مناطق کمتر توسعه یافته عمل می کند، هدف این پروژه محسوب 

1. Istanbul International Financial Center
2. Social Support Program
3. Drinking Water and Sewerage Infrastructure Project
4. Project for Supporting the Infrastructure of Villages
5. Growth Poles Support Program
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می شود. در واقع، بهبود ظرفیت های گردشگری و دیده شدن آثار تاریخی شهر محور اصلی این برنامه قلمداد می شود.
برنامهحمایتاززیرساختتحقیقاتی1

وزارت توسعه ترکیه از ایجاد مراکز پژوهشی در دانشگاه ها و نهادهای دولتی و توسعه ظرفیت های مراکز پژوهشی 
نیز  مرکزی  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  و  پیشرفته  موضوعی  تحقیقاتی  مراکز  با  ارتباط  در  می کند.  حمایت  موجود 
در  و  منطقه ای  و  ملی  اولویت های  راستای  در  دولتی و خصوصی  نیازهای بخش  رفع  منظور  به  تحقیقاتی  زیرساخت 
مکان هایی که مورد نیاز است، ایجاد می شود. عالوه بر این ها، توسعه منابع انسانی برای ایجاد زیرساخت تحقیقاتی پایدار 
برای استفاده محققان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه ها و همچنین کمک به مشارکت و همکاری دانشگاه 

و صنعت هدف این برنامه محسوب می شود. 

راهبردجامعهاطالعات

اطالعات،  جامعه  به  ترکیه  تبدیل  آن چشم انداز  در  که  است  اصلی  سیاستی  سند  شامل  اطالعات2  جامعه  راهبرد 
سیاست هایی که قرار است در میان مدت اتخاذ شوند، راهبردهایی که قرار است پیگیری شوند، و شیوه هایی است که 
قرار است در دستور کار لحاظ شوند، تصریح شده است. برنامه عملیاتی و راهبرد جامعه اطالعات در چنین ساختاری 

در فاصله سال های 2010- 2006 تهیه و اجرا شده اند. 
توسعهپایدار3

وزارت توسعه ترکیه به دنبال افزایش رفاه اقتصادی جهت توسعه با ثبات و پایدار، تضمین برابری اجتماعی، محافظت 
بین نهادهای خصوصی و  بر هماهنگی  از محیط زیست به صورت کل نگر و متعادل است. همچنین، وزارت مذکور 

دولتی و سازمان های غیر دولتی تأکید دارد. 

)KİP(برنامههایهمکاریبرایتوسعه

برنامه های همکاری برای توسعه4 به طور مؤثر بر درخواست های همکاری کشورهای در حال توسعه و کشورهای 
کمتر توسعه یافته و همچنین نهادینه سازی همکاری میان نهادهای کشورهای ذیربط در زمینه توسعه و پیشرفت متمرکز 

است.

منابع:

http//:www.mod.gov.tr/Pages/Index.aspx

1. Research Infrastructure Support Program
2. Information Society Strategy
3. Sustainable Development
4. Development Cooperation Programs
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کمیسیوناصالحوتوسعهملیچین

معرفی

برنامه ریزی  بین کشورهای آسیایی »کمیسیون  برنامه ریزی توسعه در  نهادهای  تأثیرگذارترین  از مهم ترین و  یکی 
دولتی« است که در سال 1952 در جمهوری خلق چین تأسیس شد؛ نهادی که در سال 1998 به کمیسیون اصالح و 
توسعه ملی چینNDRC( 1( تغییر نام یافت و در سال 2003 نیز با پیوستن اداره تجدید ساختار اقتصادی و تعدادی از 
دپارتمان های کمیسیون منحل شده تجارت و اقتصاد به آن، تقویت شد و تا به امروز نیز به حضور تأثیرگذار خود در 

اقتصاد چین ادامه داده است. ]1[

کمیسیون اصالح و توسعه ملی از سال 2003 میالدی تاکنون با مطالعات گسترده در حوزه های مختلف مسئولیت 
کنترل اقتصاد و رصد دقیق مسائل اجتماعی کشور را به منظور پیشرفت در عرصه های مذکور برعهده دارد. این کمیسیون 
اصالح و توسعه ملی تحت نظارت دولت چین است که وظیفه برنامه ریزی و اداره اقتصاد کشور را بر عهده دارد و از 
ماه فوریه سال 2017 توسط هی لیفنگ رهبری شده است. در واقع، مطالعه گسترده به منظور تدوین سیاست های توسعه 
اقتصادی و اجتماعی، حفظ تعادل، بازسازی و هدایت سیستم های اقتصادی در چین هدف اصلی کمیسیون اصالح و 

توسعه ملی است. در حال حاضر، این کمیسیون دارای 26 دفتر اداری و 890 کارمند است. ]2[

وظایفاصلی

کمیسیون  این  و  نمی شود  محدود  توسعه  برنامه های  تدوین  به  تنها  چین  ملی  توسعه  و  اصالح  کمیسیون  کارکرد 
وظایف متعدد دیگری را نیز بر عهده دارد. به طورکلی، 16 کارکرد اصلی برای کمیسیون اصالح و توسعه ملی چین 

تعریف شده است:

بلندمدت . 1 و  میان مدت  ساالنه،  برنامه های  و  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  ملی  استراتژی های  اجرای  و  تدوین 
توسعه؛ 

نظارت بر روندهای کالن اقتصادی و توسعه اجتماعی و ارائه اطالعات، پیش بینی ها و یا هشدارهای الزم؛. 2

ارائه خالصه ای از وضعیت مالی و پولی کشور و مشارکت در تدوین سیاست های مالی، پولی و نیز سیاست های . 3
مرتبط با زمین های عمومی؛ 

هدایت، ارتقاء و هماهنگ سازی تجدید ساختار نظام اقتصادی؛ . 4
 1. National Development and Reform Commission 
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برنامه ریزی کلی برای پروژه های زیربنایی و بهبود بهره وری؛ . 5

پیشبرد اصالحات اقتصادی استراتژیک و سازماندهی سیاست های جامع صنعتی؛ . 6

سازماندهی برنامه های حوزه های مهم اقتصادی، صنعتی و شهرسازی؛ . 7

حفظ توازن و کنترل کاالهای اساسی از طریق تدوین برنامه هایی برای نظارت بر حجم صادرات و واردات . 8
آن ها؛

هماهنگ نمودن سیاست های توسعه اجتماعی با سیاست های ملی توسعه اقتصادی؛ . 9

انتشار . 10 کاهش  و  انرژی  صرفه جویی  روند  هماهنگ سازی  و  نظارت  طریق  از  پایدار  توسعه  استراتژی  ترویج 
گازهای گلخانه ای؛ 

سازماندهی روند تدوین استراتژی ها، برنامه ها و سیاست های کلیدی جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی؛. 11

تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی؛ . 12

سازماندهی و تدوین برنامه هایی برای بسیج منابع و عوامل اقتصادی در زمان مقتضی؛ . 13

انجام امورات روزانه مرتبط با کمیسیون بسیج دفاعی چین؛ . 14

انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای دولتی چین؛ . 15
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ساختار 
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ساختاربرنامهتوسعهکمیسیوناصالحوتوسعهملیچین

تا 2020تا 20092012

GDP 135,000 یوان80,000 یوان60,000 یوانسرانه

GDP 60 درصد53 درصد 50 درصدسهم بخش خدمات از

بنادراهداف ظرفیت زیرساخت ها

بار: 811 میلیون تن

کانتینر: 32 میلیون 
TEU )معادل واحد 20 

فوت(1 

فرودگاه: 64 میلیون 
مسافر

بزرگراه: 3,000 کیلومتر

راه آهن: 100,1 کیلومتر

بنادر

بار: 900 میلیون تن

 TEU کانتینر: 47 میلیون

فرودگاه: 80 میلیون مسافر

راه آهن 2,200 کیلومتر
بنادر

بار: 1/4 میلیارد تن
TEU کانتینر: 72 میلیون

فرودگاه: 150 میلیون مسافر

تقویت توانمندی های نوآوری 
مستقل

ساخت 100 مرکز تحقیق و توسعه 
جدید شامل مرکز ملی نوآوری صنایع 

فناوری پیشرفته شنژن2، مرکز داروسازی 
جنوب چین3 و جزیره زیستی بین المللی 

گوانگجو4

85 درصد80 درصد76 درصدنرخ شهرنشینی

منبع: کمیسیون  اصالح1 و توسعه ملی چین، دولت محلی گوانگجو

نمونهایازاقداماتکمیسیوناصالحوتوسعهملیچین

سیزدهمینبرنامهپنجسالهچین

کمیسیون اصالح و توسعه ملی چین برنامه های پنج ساله ملی چین را با کمک وزرا و دیگر ذینفعان ذی ربط تدوین 
می کند که باید به تصویب کنگره ملی خلق چین برسد تا قابل اجرا باشد. 

سیزدهمین برنامه پنج ساله  ملی چین مشتمل بر سیاست های کلیدی اجتماعی و اقتصادی این کشور برای دوره -20
2016 است. این برنامه بر مبنای دستاوردهای برنامه دوازدهم اجرا می شود و چارچوب اجرای اصالحات ملی خواهد 
بود که دولت شی جین پینگ52 معرفی کرد. برنامه سیزدهم مدل رشد اقتصادی چین را متحول خواهد نمود به نحوی که 

رشد پایدارتری را برای اقتصاد کشور رقم بزند. 
1. Twenty-foot Equivalent Unit
2 Shenzhen National Hi-Tech Industries Center
3. South China Medicine Creation Center
4. Guangzhou International Biological Island
5.  Xi Jinping
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پنج ساله سیزدهم، کمیسیون مذکور درخواست های دانشگاه ها، مؤسسات  برنامه  به منظور آماده سازی پیش نویس 
مطالعات  مرحله  در  مشارکت  جهت  را  بین المللی  سازمان های  و  صنعتی  انجمن های  بزرگ،  شرکت های  تحقیقاتی، 
مقدماتی بررسی و از میان آنها شرکای خود را انتخاب می نماید. تاکنون، برخی از وزارت  خانه ها و سازمان های دولتی 

چین نهادهای مورد نظر خود برای مشارکت در تهیه پیش نویس برنامه را انتخاب نموده اند. 

طرحهاوبرنامهها

نهاد  این  دست  به  اخیر  سال های  در  توسعه  پنج ساله  برنامه های  بر  عالوه  که  مهمی  برنامه های  و  طرح ها  جمله  از 
قدرتمند و تأثیرگذار به انجام رسیده است، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 تدوین کلیات طرح اصالح و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه موسوم به دلتای رود پِرل1 که منطقه ای به مساحت 
حدود 40 هزار کیلومترمربع است و شهرهای صنعتی مهمی همچون شنژن و گوانگژو در آن واقع شده اند )2008 
الی 2012(؛ در سال 2008، کمیسیون اصالح و توسعه ملی چین یک برنامه توسعه 12 ساله که اهداف توسعه را برای 
چین تا سال 2020 مشخص می کرد، ارائه نمود. هدف برنامه توسعه بهبود شرایط اجتماعی/اقتصادی و زیست محیطی 
کشور از طریق ارتقا سطح صنعتی در زنجیره ارزش با استفاده از یک رویکرد سازگار با محیط زیست است. انتظار 
می رود سرانه تولید ناخالص داخلی تا سال 2020 به 135,000 یوان برسد. اهداف دیگر در جدول زیر قابل مشاهده 
است. دولت قصد دارد خوشه های صنعتی را مدرن سازی نماید و ضمن ترویج صنایع خدماتی مدرن، منابع بیشتری 
از  از صنایعی که مورد حمایت ویژه دولت هستند، عبارتند  برخی  اختصاص دهد.  نوآورانه  توسعه  به تحقیق و 
بانکداری و تأمین مالی، خدمات نمایشگاهی و کنفرانس، لجستیک، خدمات اطالعات، علم و فناوری، گردشگری 
پتروشیمی،  انرژی تجدیدپذیر و  مانند خودرو، تجهیزات  پیشرفته  تولید  فرایندهای کسب و کار،  برون سپاری  و 

فناوری پیشرفته مانند شبه رساناها و الکترونیک و کشاورزی مدرن. 

 بررسی شرایط حاضر و سیاست های حوزه انرژی در چین و تأکید بر ضرورت انجام اصالحات ساختاری در 
این حوزه و ایجاد توازن بین توسعه بخش انرژی و مسائل زیست محیطی )2007(؛

مصوبه  به موجب   2006 سال  )از  دالر  میلیون   100 از  باالتر  خارجی  سرمایه گذاری های  برای  مجوز  صدور   
شورای دولتی چین(؛

 تهیه کلیات طرح توسعه فناوری حفاظت از ذخایر آبی با همکاری وزارت علوم و فناوری، وزارت منابع آب، 
وزارت سازندگی و وزارت کشاورزی )2005(.]1[

منابع
http://otaghiranonline.ir/news/11898/ 1[پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران[

http://moqavemati.net/44169/ 2[ پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی[

1.  Pearl River Delta
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روسیه
1)ASI(آژانسابتکارهایراهبردیروسیه

این سازمان به اجرای پروژه های راهبردی در حوزه های کسب و کار، مسائل اجتماعی، نظام منابع انسانی و آموزش 
و پرورش فنی و حرفه ای کمک می کند. از جمله دستاوردهای این نهاد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

به کمک انجمن ها و اتحادیه های صنفی، این آژانس رتبه بندی ملی محیط سرمایه گذاری مناطق روسیه را به صورت 
استانداردهای منطقه ای سرمایه گذاری در دوسوم مناطق روسیه اجرا شده است و  تاکنون  انجام داده است.  آزمایشی 
ملی  و کار  ابتکار کسب  اجرای  برای  اقدامات الزم  از  نیمی  اجرا هستند. همچنین،  نهایی  مرحله  نیز در  مناطق  دیگر 
)NBI(2 انجام گرفته است. در نتیجه این گونه اقدامات بانک جهانی از روسیه بابت کاهش موانع اداری کسب و کار 
تقدیر نموده است و در حال حاضر رتبه راه اندازی کسب و کار روسیه 62 است. حضور مناطق روسیه در مسابقات 

جهانی مهارت نیز پیشرفت بسیاری داشته است. 

اطلس  است  توانسته  اسکولکوو  مدیریت  دانشکده  کارشناسان  کمک  به  راهبردی  ابتکارهای  آژانس  همچنین، 
حرفه های جدید را ایجاد کند که به طور مستمر بروزرسانی نیز می شود. با ایجاد صندوق ویژه حمایت از افراد دچار 

ناتوانی بینایی و شنوایی نیز گام بزرگی در چارچوب خدمات اجتماعی برداشته است. 

ساختار

کل  مدیر  عضویت  با  و  جمهور  رئیس  ریاست  به  نظارتی  هیئت  یک  دارای  روسیه  راهبردی  ابتکارهای  آژانس 
دبیر شورای مدنی3 روسیه، رئیس سازمان دولتی  از جمله  نهادها و سازمان های ذی ربط  از  نمایندگانی  این آژانس و 
اقتصادی خارجی  امور  بانک توسعه  بازرگانی روسیه و رئیس  اتاق صنعت و  شرکت های کوچک و متوسط، رئیس 
است. در کنار این هیئت نظارتی، هیئت کارشناسی حضور دارد که متشکل از نمایندگانی )حداکثر 100 نفر( از جامعه 
کسب و کار، جامعه علمی و مقامات دولتی است که وظیفه آنها بررسی کارشناسی و تخصصی پروژه ها و ابتکارها و 
ارائه توصیه هایی درباره دستور کار جلسات هیئت نظارتی و پروژه های راه حل های پیشنهادی هیئت نظارتی است. در 

چارچوب فعالیت های هیئت کارشناسی گروه های کاری زیر تشکیل می شود: 

1. Agency for Strategic Initiative 
2. National Business Initiative 

3. شورای مدنی یاCivic Chamber یا نهاد مشورتی مدنی است که متشکل از 164 نماینده است و وظیفه آنها بررسی پیش نویس قوانین مجلس 
و نظارت بر فعالیت های مجلس، دولت و دیگر نهادهای وابسته به فدراسیون روسیه است. 
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و  منطقه ای  توسعه  فعالیت های  جوان،  متخصص  پرسنل  تربیت  اجتماعی،  ابتکارهای  کار،  و  کسب  پروژه های   
پروژه های سیستمی

حوزههایفعالیت

1( ایجاد شرایط جهت پیشگام شدن در دنیا: به این منظور سه ابتکار اجرا شده است:

 ابتکار ملی فناوری

 کمک های سرمایه گذاری برای شرکت های متوسط

 تأمین نیروی انسانی جهت رشد صنعتی

2( ایجاد بنیادی جهت پیشگامی بلندمدت: در این راستا دو ابتکار اجرا شده است:

 مدل جدید آموزش مکمل برای کودکان

 وجهه مثبت کارآفرینان و متخصصان در جامعه روسیه
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3( بهبود فضای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران: در این راستا سه ابتکار شکل گرفته است:

 ابتکار ملی کسب و کار

 رتبه بندی ملی فضای سرمایه گذاری در مناطق روسیه

 کیفیت جدید زندگی برای افراد ناتوان 

ابتکارها

1.بهبودفضایسرمایهگذاری: آژانس ابتکارهای راهبردی مجموعه ای از پروژه ها را در حوزه ایجاد شرایط 
مطلوب برای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری به فدراسیون روسیه و بهبود کارایی گروه های مدیریت منطقه ای اجرا 

می کند.

نقشهراههایابتکارملیکسبوکار: این نقشه راه ها در واقع برنامه عمل هایی هستند که توسط گروه های 
کاری ابتکار ملی کسب و کار  تهیه می شوند و هدف آنها بهبود فضای سرمایه گذاری در روسیه است. این نقشه راه ها 
که با حکم دولت روسیه تأیید می شوند در جهت تسهیل، کاهش هزینه و تسریع رویه های کسب و کار در فدراسیون 
روسیه هستند. هدف نهایی این نقشه راه ها قرارگرفتن روسیه در بین 20 کشور برتر در فضای سرمایه گذاری تا سال 

2018 است. 

یکپارچگی  تضمین  منظور  به  کاری  گروه  یک  اقتصادی  توسعه  و  یکپارچگی  دولتی  کمیسیون  کاری:  گروه
راهبردی همکاری روسیه با بانک جهانی ایجاد کرده است تا رتبه راه اندازی کسب و کار روسیه را بهبود بخشد. این 
گروه موظف است اقدامات الزم جهت تسهیل راه اندازی کسب و کار و کاهش هزینه های مرتبط با آن را اجرا نماید. 

این گروه ضمن نظارت بر اجرای قانون، مشکالت موضوعی که اصالحات را تهدید می کنند، شناسایی می نماید. 

رتبه ملی محیط سرمایه گذاری منطقه ای: این رتبه بندی ناظر بر سنجش اقدامات مقامات منطقه ای در جهت ایجاد 
نتایج بررسی های داده های کارآفرینی  بر اساس  این رتبه بندی  فضای کسب و کار مطلوب است. اغلب شاخص های 
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محلی و منطقه ای است. مرحله آزمایشی این رتبه بندی در سال 2014 انجام شد و اولین رتبه بندی کامل و سراسری نیز 
در سال 2015 اجرا شد. 

استانداردسرمایهگذاریمنطقهای: این پروژه  یکی از پروژه های مهم آژانس ابتکارهای راهبردی در جهت 
ایجاد فضای سرمایه گذاری مطلوب در روسیه است. این استاندارد شامل 15 تجربه موفق سرمایه گذاری در مناطق پر 
رونق روسیه است. این استانداردها به کسب و کارها کمک می کنند تا نظر مقامات تصمیم گیرنده را به پروژه های خود 

جلب نمایند. 

2.توسعهمهارتهاجهترشدصنعتی: آژانس ابتکارهای راهبردی به کمک این راهبرد به تأمین نیروی انسانی 
صنعتی با استفاده از نسل جدیدی از کارگران و مهندسان برای افق سال 2020 می پردازد. به دنبال دستور رئیس جمهور 

در پیام ساالنه در تاریخ 4 دسامبر 2014، وظایف زیر برای این آژانس تعریف شد:

ایجاد یک سیستم  کنترل کیفیت آموزش کارکنان؛ معیارهای کیفیت آموزشی در نتیجه شرکت گروه های بخشی 
و منطقه ای در مسابقات ملی مهارت از جمله مسابقه ملی مهارت روسیه بدست می آیند.

طراحی و تأیید اقداماتی در جهت بهبود نظام آموزش فنی و حرفه ای در مقطع متوسطه که مستلزم تهیه معیارهای 
کیفی نظام آموزشی در 50 حرفه و تخصص دارای بیشترین تقاضا مطابق استانداردهای بین المللی و فناوری های پیشرفته 

تا سال 2020 است. 

3.ابتکارملیفناوری)NTI(1: این ابتکار شامل برنامه ایجاد بازارهای کاماًل جدید و ایجاد شرایط پیشگامی 
فناورانه روسیه در سطح جهانی تا سال 2035 است. اجرای ابتکار ملی فناوری یکی از وظایف کلیدی است که توسط 
رئیس جمهور به این آژانس محول شده است. بر اساس دستور رئیس جمهور بایستی پیش بینی گردد طی 10 تا 15 سال 
آینده روسیه با چه چالش هایی روبرو خواهد بود و راه حل های ابتکاری برای اطمینان از امنیت ملی، کیفیت زندگی و 

توسعه بخش های جدید فناوری کدامند.

این ابتکار شامل راه حل های نظام مند برای تعریف فناوری های کلیدی است:

 تغییرات ضروری در قوانین و مقررات، اقدامات مؤثر مالی و توسعه منابع انسانی

 گزینش فناوری ها بر اساس روندهای اصلی توسعه جهانی و اولویت فناوری های شبکه ای خواهد بود. افراد به 
عنوان مصرف کننده نهایی محور گزینش هستند. 

توسعه ابتکار ملی فناوری مستلزم موارد ذیل خواهد بود:

 مشارکت تیم های طراحی و خالق؛ شرکت های فناوری دارای رشد سریع و آماده جذب پیشرفت های جدید؛ 
دانشگاه های پیشتاز؛ مراکز تحقیقاتی انجمن های کسب و کار بزرگ؛ مؤسسات توسعه ای، جوامع تخصصی و 

1. National Technology Initiative
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حرفه ای؛ و وزارت خانه  های مرتبط است. 

ماتریس ابتکارملیفناوری مفاهیم کلیدی ذیل را به ارمغان می آورد:

 بازارها، فناوری ها، زیرساخت ها و مؤسسات

”Foresight Fleet“

 “Foresight Fleet”  به نقطه عطف طراحی و مونتاژ "نقشه های راه" ابتکار ملی فناوری در سال 2015 تبدیل 
شد.

 در سال 2015، بیش از 600 نفر از میان کارآفرینان فناوری، سرمایه گذاران خطرپذیر، دانشمندان، نمایندگان 
مؤسسات علمی توسعه و محیط زیست، انجمن های صنفی و اجتماعی، رهبران شرکت ها در اقتصاد بخش واقعی 
فناورانه  بالقوه و تهیه نقشه راه  برای شرکت های  بازارهای  به طراحی  به مدت 5 روز  و نهادهای اجرایی فدرال 

روسیه پرداختند تا آنها را برای حضور در بازار تا سال 2035 آماده نمایند. 

برنامه ها حول آنها تعریف و طراحی  بازار تعریف شده است که  ابتکار چندین گروه  در این  بازار: گروههای
می شوند:

- شبکه انرژی: برق توزیعی از برق شخصی تا شبکه هوشمند و شهر هوشمند

- شبکه غذا: سیستم تولید شخصی و تحویل آب و غذا

- شبکه امنیت: سیستم های امنیتی جدید شخصی

- شبکه سالمت: پزشکی شخصی

- شبکه هوایی: سیستم های توزیعی پهبادها

- شبکه دریایی: سیستم های توزیعی حمل و نقل دریایی بدون سرنشین

- شبکه خودرو: شبکه توزیعی مدیریت غیرانسانی خودروها

- شبکه مالی: ارز و سیستم های مالی غیرمتمرکز  

- شبکه عصب: عناصر مصنوعی توزیعی ذهنیت و خودآگاهی 

گروهفناوریها:فناوری های مورد حمایت این ابتکار عبارتند از:

 شبیه سازی و طراحی دیجیتال، مواد جدید، فناوری های افزایشی، ارتباطات کوانتومی، سنسورها، مکابیوترونیک، 
سیستم های  و  مصنوعی  هوش  بزرگ،  داده  نرونی،  فناوری های  سنتزی،  زیست شناسی  و  ژنومیکس  بیونیک، 

کنترل، منابع جدید انرژی و پردازنده ها
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4.فناوریهایجدیدبرایکیفیتزندگیجدیدافرادمعلولوناتوان

5.یکمدلآموزشیمکملبرایکودکان:این ابتکار به منظور ایجاد یک نظام آموزشی پایدار چندبعدی 
برای آموزش مکمل و فرارسمی برای کودکان از طریق مشارکت بخش  های دولتی و خصوصی است. 

اهدافاینابتکارعبارتنداز:

حفظ و توسعه زیرساخت آموزش مکمل. 1

اجرای نسل جدیدی از برنامه های توسعه ای و آموزشی مکمل برای کودکان. 2

ایجاد یک نظام انگیزشی جدید برای کودکان. 3

تضمین دسترسی آزاد کودکان و والدین به همه نهادهای آموزش مکمل صرف نظر از نوع مالکیت آنها. 4

تهیه نقشه مراکز منابع پایه منطقه ای که با مشارکت شرکت های صنعتی بزرگ انجام می شود. . 5

یکی از برنامه هایی که در قالب این ابتکار اجرا شده است توسعه نظام بهبود سالمت و تفریح کودکان است. این 
برنامه به صورت آزمایشی در دوره 2015-2013 در شش منطقه از روسیه اجرا شد. به منظور تشخیص نیازهای توسعه 
نظام سالمت و تفریح کودکان، تحلیل های سازمانی، پژوهش آماری و حقوقی انجام شده است و بر اساس نتایج آنها 
برای هر یک از مناطق آزمایشی سناریوهای متفاوتی در قالب مشارکت های بخش خصوصی و بخش دولتی طراحی و 
اجرا شده است. به طور کلی، سطح پوشش این برنامه آزمایشی 40 درصد از کودکان مناطق آزمایشی بوده است که 
در اردوها و برنامه های بهبود سالمت شرکت داشته اند. به طور میانگین هزینه صدور گواهی هر یک از کودکان حاضر 

در این برنامه 11,000 روبل بوده است.

6.گسترشداوطلبی: در دسامبر سال 2016، هیئت نظارت آژانس ابتکارهای راهبردی "ابتکار گسترش داوطلبی 
با کمک  تا  با آن، رئیس جمهور به شورای مدنی فدراسیون روسیه دستور داد  در مناطق" را تصویب نمود. همزمان 
آژانس ابتکارهای راهبردی نقشه راه توسعه داوطلبی را تهیه نماید. سطح پوشش برنامه های داوطلبی شامل طیف متنوعی 
از فعالیت های مردم از کمک هدفمند به افراد آسیب پذیر )داوطلبی اجتماعی( تا حمایت از محیط زیست )داوطلبی 
استاندارد  راهبردی  ابتکارهای  آنها می شوند. آژانس  از سن و جنسیت جذب  فارغ  مردم  زیست محیطی( می شود که 
حمایت داوطلبی را برای مناطق تعریف کرده است. این استاندارد بر اساس تجارب موفق دولت در حمایت از داوطلبی 

در داخل و خارج تهیه شده است. در نتیجه این استاندارد:

- همه رده های سنی )با توجه به انگیزه های آنها( دسترسی برابر به فرصت های دواطلبی دارند. 

- منابع کسب و کارها، سازمان های غیرانتفاعی و آموزشی در اجرای برنامه های داوطلبی مشترک تجمیع می شود. 

- بهره وری فعالیت های داوطلبی افزایش می یابد. 
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- منابع مالی فرابودجه ای به بخش اجتماعی جذب می شود.

اجرای این استاندارد شامل 9 مرحله است:

بین منطقه ای  تبادل  برای  مشترک  اطالعاتی  فضای  یک  واقع  در  مخزن  این  مناسب:  راهحلهای مخزن .7
بهترین تجارب جهت توسعه مناطق فدراسیون روسیه است. آژانس ابتکارهای راهبردی با همکاری نهادها و کارشناسان 
اجرایی فدرال این تجارب را برای اجرا در مناطق روسیه بکار می گیرد. مخزن راه حل های متناسب مجموعه ای از تجارب 
منطقه ای موفق در حل کردن مسائل اقتصادی و اجتماعی اضطراری را در اختیار همه مناطق و بخش های فدراسیون 
نظر  ابتکارهای راهبردی و منطقه مورد  بین آژانس  توافقی  پیشنهادی،  به منظور اجرای راه حل های  روسیه می گذارد. 
منعقد می شود که در آن عنوان اشخاص مسئول )اجرا راه حل( و فعالیت های مورد نظر نیز ذکر می شود. مجریان راه حل ها 

می توانند سازمان های منطقه ای یا نهادهای شهرداری مناطق/بخش های حاضر در توافق باشند. 

راه حل ها عبارتند از:

- توصیف و تشریح کامل فعالیت ها 

- فهرست شاخص هایی که تحت تأثیر اجرای آن فعالیت ها در منطقه الگو )منطقه ای که تجربه موفقی از اجرای 
آن فعالیت ها دارد( قرار گرفته اند.
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- چارچوبی حقوقی مورد نیاز جهت اجرای فعالیت ها

- مدل سازمانی )ساز و کار( جهت اجرای فعالیت ها

- مدل مالی و برنامه کسب و کار

- برنامه های آموزشی مورد نیاز

- نقشه راه های استاندارد

- فهرست اشخاصی در منطقه الگو جهت تبادل اطالعات کارشناسی و مشاوره، وزارت خانه) های( ذی ربط و 
یک مدیر پروژه از آژانس ابتکارهای راهبردی

- تأیید کیفیت پروژه توسط وزارت خانه )های( ذی ربط 

منبع:

https://asi.ru/
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مرکزتحلیلیدولتفدراسیونروسیه

تاریخچه

مرکز تحلیلی دولت فدراسیون روسیه1، پایگاهی جامع از مجموعه نظرات کارشناسان در زمینه توسعه اجتماعی و 
اقتصادی فدراسیون روسیه است ]1[. مرکز تحلیلی روسیه، یک نهاد فعال در حوزه سیاست گذاری این کشور محسوب 
می شود که به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی می پردازد. این سازمان به عنوان نهادی علمی و تخصصی، 
گزارش های تحلیلی و تخصصی را در حوزه هایی همچون صنعت، مالی، انرژی، حفاظت از محیط زیست، برنامه ریزی 

راهبردی، مدیریت پروژه، توسعه منطقه ای، آموزش و پرورش و نوآوری به دولت ارائه می دهد ]2[.

برنامه ریزی و محاسبات  اقتصادی2« و »کمیته  »نهاد اصالحات  اداره  با ادغام دو  مرکز مذکور در دسامبر 2005 و 
دولت3« که از سال 1959 در دوران شوروی به جامانده بود، تأسیس شد و به عبارتی  یکی از قدیمی ترین مراکز تحقیقاتی 
روسیه به شمار می آید. این مرکز اکنون یکی از فعال ترین مراکز تخصصی روسیه است که با همه مناطق این کشور و 
همچنین با سازمان ها و مراکز تحقیقاتی بین المللی همکاری نموده و بیش از 4 هزار نیروی متخصص از سراسر روسیه 
و 200 نیروی متخصص از سراسر دنیا در مباحث مربوط به توسعه ملی مشارکت دارند. امروزه در مرکز تحلیل دولت 

فدراسیون روسیه بالغ بر 200 متخصص و بیش از 250 کارمند مشغول به کار هستند ]1[.

اتاق های فکر در دانشگاه پنسیلوانیا4 در آمریکا منتشر شده است، مرکز  طبق گزارشی که توسط مرکز رتبه بندی 
تحلیلی روسیه در بین بهترین اتاق های فکر در دنیا قرار گرفته است. این مرکز در بین 6900 اتاق فکر در 182 کشور 

جهان موفق به کسب رتبه 17 شده است ]2[.

اهدافووظایفمرکزتحلیلیروسیه

از جمله اصالحات و سیاست های  اولویت های دولت  برنامه کار در خصوص  و  پیشنهادها  ارائه  این مرکز  هدف 
اقتصادی، تأمین نیازهای اطالعاتی و تحلیلی دولت، بررسی مفاهیم و برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی و همچنین 

ارائه پیش بینی های کوتاه مدت می باشد ]1[. 

خصوص  در  دولتی  کمیسیون  پروژه های  و  دستورالعمل ها  اجرای  بر  نظارت  زمینه  در   2008 سال  از  مرکز  این 
از اطالعات  با بهره گیری  اقتصاد روسیه زیر نظر رئیس جمهور فعالیت دارد. این مرکز  فناورانه  مدرن سازی و توسعه 
1. Analytical Center for the Government of the Russian Federation
2.  Working Center for Economic Reforms
3.  Computational Center at the State Planning Committee
4.  the University of Pennsylvania 
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و ابزارهای تحلیلی خود در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور بررسی های جامعی را انجام داده و پیش بینی های 
راهبردی بلند مدت خود را ارائه می دهد و اثرات احتمالی برنامه ها و پروژه ها را در توسعه کشور با استفاده از تجربه های 

بین المللی تجزیه و تحلیل می کند.

به عالوه، این مرکز در زمینهارائه پیشنهادهای سیاست گذاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز فعالیت دارد. 
مرکز تحلیلی روسیه به طور خاص در زمینه سوخت و انرژی، بهره وری انرژی، بازارهای مالی و بانکداری، اقتصاد حمل 
و نقل، برنامه های سازمان تجارت جهانی، صنعت فلزات، مسکن و خدمات عمومی، مقررات زمین و ملک، فناوری 

اطالعات و ارتباطات، استفاده از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست و اقتصاد سبز به تحقیق و بررسی می پردازد.

از مناطق مختلف  با حضور نخبگان  مرکز تحلیلی روسیه ضمن برگزاری میزگردهای کارشناسی، سمینار و غیره 
روسیه، سازمان های ملی و بین المللی و مراکز تحقیق و توسعه، گزارش های تحلیلی را تهیه و تدوین نموده و آن را در 

اختیار دولت روسیه قرار می دهد.

نتیجه گرایی نکته مهمی است که همواره در این مرکز و برنامه های آن مورد تأکید قرار گرفته است؛ به این معنی که 
با تمرکز بر پیشرفت در آینده، نزدیک شدن زمان نتیجه برنامه های خود را تعیین می کند و برای به نتیجه رسیدن آن ها 

تالش می کند.

از دهه گذشته تاکنون همزمان با برگزاری 60 کارگاه، کنفرانس، انجمن بین المللی، سخنرانی و میزگرد کارشناسی 
با مشارکت 2000 شرکت کننده، اثرگذاری برنامه های مرکز تحلیلی روسیه افزایش یافته است ]2[.

حوزهفعالیتهاوتعدادبرنامههایمرکزتحلیلیروسیه

در نمودارهای زیر تعداد پروژه های انجام شده توسط مرکز تحلیلی روسیه در حوزه های مختلف، در هر چهار فصل 
سال 2016 میالدی نشان داده شده است.
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این مرکز با حمایت دولت در زمینه هایی همچون برنامه های نوآورانه،  مدیریت راهبردی در مناطق مختلف کشور و 
برنامه ریزی برای قشرهای مختلف مردم در راستای پیشرفت آینده کشور در قالب چشم انداز 2040 فعالیت می کند ]2[.

ساختار
مدیریت

آن  اصلی  معاونان  و  رئیس  و  تعریف شده  نخست وزیری روسیه  ذیل  اندیشه ورز«  »هیئت  به عنوان یک  مرکز  این 
عبارتند از:

 نوسکف کنستانتین یوریویچ - مدیر کل

 اونیشنکف والدیسالو والرویچ - معاون 

 دویتنکف الگ والدیمیرویچ - معاون ]1[.

اداراتداخلی

مرکز شامل 27 دفتر داخلی است ]1[: 
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ادارههايهمکار

همکاران این مرکز عبارتند از ]1[: 

عملکرد

این مرکز در دوره های سه ماهه و همچنین به صورت سالیانه، گزارشی تحلیلی از نتایج عملکرد خود را به عنوان یک 
نهاد تحلیلی ارائه می دهد. همچنین برخي از امور و برنامه هاي مرکز در قالب پروژه ها، مسابقات و نظرسنجي ها در پایگاه 

اینترنتي آن به نشاني http://ac.gov.ru براي عموم منتشر مي شود ]1[.



بررسی نهادهای توسعه و پیشرفت در کشورهای مختلف 88

پروژهها]1[1
پیادهسازیبرنامهاقتصاددیجیتالیفدراسیونروسیه)18دسامبر2017(:

مرکز تحلیلی دولت فدراسیون روسیه به عنوان دفتر مدیر پروژه برنامه اقتصاد دیجیتال فدراسیون روسیه عمل می کند. 
این برنامه در جوالی 2017 توسط دولت روسیه تصویب شد. همچنین، چارچوب عمل و مقررات مورد نیاز برای 

اجرای این برنامه از سوی دولت روسیه ابالغ شده است. 

کاهشمصرفنفتوسایرمحصوالتنفتیبرایتأمینحرارت)31جوالی2017(

اصالحفعالیتهایکنترلونظارت)6جوالی2017(:

کنترل  فعالیت های  "اصالح  برنامه  اجرای  جهت  پروژه  مدیریت  دفتر  یک  روسیه  فدراسیون  دولت  تحلیلی  مرکز 
توسعه راهبردی و  رئیسه شورای  برنامه در 21 دسامبر 2016 توسط هیئت  این  راه اندازی کرده است.  نظارت1"  و 
پروژه های اولویت دار ریاست جمهوری تصویب شد و باید تا 2025 اجرا شود. این برنامه 12 نهاد کنترل و نظارت 
دولت و بیش از 25 نوع نظارت را پوشش می دهد و انتظار می رود پشتیبان فعالیت های 4 نهاد اجرایی دولت روسیه 
باشد: وزارت توسعه اقتصادی، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و وزارت کار. البته نهادهای ذی ربط دولت های 

منطقه ای نیز شامل این برنامه می شوند. 

اهداف اصلی این برنامه عبارتند از:

- کاهش خسارت وارده به ارزش های مورد حمایت قانون )زندگی و سالمت مردم( تا 50 درصد 
- کاهش خسارت مالی در ریسک های کنترل شده تا 30 درصد 

- کاهش بار امور اداری سازمان ها و افراد فعال در کسب و کار تا 50 درصد 
افزایش بهره وری فعالیت های نظارت و پایش. ارتقا شاخص کیفیت اداره فعالیت های پایش و نظارت تا 200 درصد.

مقدمهایبراستانداردسازیتوسعهرقابتیمناطقروسیه)29ژوئن2017(

راهبردتوسعهنوآورانهفدراسیونروسیهتاسال2020)3آگوست2016(

اطالعاتباز2)24ژوئن2016(

برنامههایدولتی)6اکتبر2014(

تواناییهادرحوزهمسکنوخدماتعمومی)16می2014(

مفهومتوسعهتجهیزاتخدماتجادهای)3مارس2014(

1.Reform of the Monitoring and Supervision Activities
2. Open data
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فعالیتهایکنترلپروژه)11فوریه2014(

سیستماطالعاتخودکارکنترلاداریوپشتیبانیکارشناسدراجرایطرحهایفدرال)14نوامبر2013(

مسابقات]1[

مسابقهبهترینابزارهایتحلیلاطالعات

از سال 2016، مرکز تحلیلی دولت فدراسیون روسیه هر سال مسابقه "بهترین ابزارهای تحلیل اطالعات" را با هدف 
فرایند های  می تواند  مسابقه  این  می کند.  برگزار  اطالعات  تحلیل  ابزارهای  بهترین  تکثیر  و  شناسایی  ساخت،  ترویج 

تصمیم گیری مورد استفاده نهادهای دولتی در سطوح مختلف را ارتقا بخشد. 

دعوتنامه های شرکت در این مسابقه برای سازندگان راه حل های نرم افزاری که برای مقامات دولتی فدرال و محلی، 
خدمات تحلیلی، مراکز آگاهی موقعیتی و دفاتر مدیریت پروژه و مقامات دولتی مسئول تصمیمات مدیریتی قابل استفاده 
هستند، ارسال می شوند. از جمله ویژگی های این مسابقه که آن را متمایز می کند، استفاده از کارشناسان و متخصصان 
در سنجش پروژه هاست که موجب ایجاد فرصت برای متخصصان جهت بحث و بررسی مؤثرترین بسترهای فناوری، 
ابزارها و راه حل های تحلیل است و می تواند مدیریت دولتی را ارتقا بخشند. نتیجه این مسابقه صرفاً ارائه پیشنهاداتی برای 
مقامات فدرال درباره نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل اطالعات نیست، بلکه گزارش آن می تواند برای انواع خدمات 
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تحلیلی، مراکز آگاهی موقعیتی، دفاتر مدیریت پروژه و کسب و کارهای مختلف مفید باشد. 

در پایان مسابقه، نتایج اعالم و جوایز توزیع می شود.

نظرسنجیها]1[

ارزیابی وضعیت فضای رقابت )27 فوریه 2017( گزارش های مربوط به سال های 2016-2015-2014 نیز موجود 
است.

اقتصاد دیجیتال از نگاه جامعه علمی )12 ژانویه 2017(

حمل  و  نقل برون شهری )7 اکتبر 2016(

صادرات )12 جوالی 2016(

مشکالت جایگزینی واردات در زمینه سوخت، انرژی و سایر حوزه های مرتبط)27 جوالی 2016(

اثربخشی اقدامات حمایت دولتی در زمینه نوآوری )4 آوریل 2016(

ارزیابی کیفیت حمایت از مؤسسات دولتی و سازمان های توسعه ای )3 اگوست 2015(

بروزرسانی سیاست های صنعتی )2 آوریل 2015(

تنظیم راهبرد توسعه نوآورانه فدراسیون روسیه برای دوره تا سال 2020 )23 مارس 2015(

بررسی میزان اثربخشی اقدامات دولت در زمینه حمایت از نوآوری )15 سپتامبر 2014(

استخدام افراد دارای نقص جسمانی )27 مارس 2014(

توسعه آموزش های آموزشی )4 فوریه 2014(

قوانین آموزشی )20 دسامبر 2013(

خدمات اجتماعی )12 دسامبر 2013(

منابع:

]1[مرکز همکاری های تحول و پیشرفت )1396(، »بررسی ساختار و اهداف مرکز آنالیز دولت فدراسیون روسیه«، 
شماره 1003، 

www. CPDI.ir  

]2[پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی،

http://moqavemati.net/45545/
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مؤسسهتوسعهمعاصرروسیه
به منظور ایجاد اتحاد بین سرمایه  فکری و کارشناسان برجسته روسیه در راستای توسعه سیاست ها و توصیه های مهم 
برای آینده این کشور، مؤسسه توسعه معاصر تأسیس شد. مؤسسه توسعه معاصر امکان مشارکت دانشگاهیان، همکاران و 
رهبران دولتی روسیه و جهان در مذاکره و تبادل نظر آزادانه و صمیمانه درباره روش های عملی برای ایجاد جامعه مدرن 
روسیه را فراهم می آورد. این مؤسسه در زمینه برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی، اجرای تحقیقات باکیفیت 
به  پایبند  ایده و دیدگاه  ها فعالیت دارد. مؤسسه مذکور  تبادل شفاف و آزادانه  و مستقل، برگزاری گردهمایی جهت 
دیدگاه خاصی نیست، بلکه تعهدی راسخ به اصل مذاکره جامع، آزاد و صادقانه درباره آینده روسیه دارد. تحقیقات و 
مذاکرات مؤسسه به صورت پیشنهادهای عملی و مبتکرانه برای رئیس جمهور و دولت فدراسیون روسیه و همچنین در 

قالب موضوعات تحلیلی و اطالع رسانی برای عموم مردم تنظیم می شوند. 

مأموریت

این مؤسسه محسوب می شود.  مأموریت  بین دولت و جامعه کارشناسی روسیه،  نظام مند  نزدیک و  تسهیل روابط 
در این راستا، مؤسسه با هدف بهبود کیفیت زندگی در روسیه از طریق مدرن سازی دولت و جامعه در زمینه پیشنهاد 

طرح های ابتکاری و حمایت از آن ها فعالیت دارد. 

ارزشها

مؤسسه توسعه معاصر حول محور ارزش های اصلی زیر عمل می کند: 

 تعهد به بحث های عمومی آزاد، پاسخگو و جمعی؛ 

 اتکا به بررسی و تحقیقات هدفمند و درست به لحاظ علمی؛ 

 راه حل و پیشنهاد های عملی و مؤثر؛ 

 رعایت استقالل و بی طرفی. 

تاریخچه

مؤسسه توسعه معاصر بر پایه مرکز توسعه جامعه اطالعاتی )مرکز RIO( که پس از پذیرش بیانیه جامعه اطالعاتی 
توسط روسیه ایجاد شده، تأسیس شده است. 

فناوری های  بر  انحصاری  طور  به  که  مرکزی  به عنوان  را  خود  ابتدایی  چارچوب   ،RIO مرکز  زمان،  گذشت  با 
اطالعات و ارتباطات متمرکز است، توسعه داد. به ویژه، مرکز به عنوان شورای کارشناسی پروژه های ملی عمل می کرد 
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که تحت نظارت معاون اول نخست وزیر وقت دمیتری مدودف بود. در زمان تأسیس مؤسسه در مارچ 2008، دمیتری 
مدودف – رئیس جمهور منتخب سابق روسیه- موافقت کرد که ریاست هیأت امنای مؤسسه را بر عهده بگیرد. ایگور 

یورگنس نیز ریاست هیئت مدیره مؤسسه را بر عهده دارد. 

اولویتهایملیروسیه

چهار پروژه ملی روسیه شامل مراقبت های بهداشتی مدرن، مسکن ارزان قیمت، آموزش باکیفیت و توسعه کشاورزی 
و همچنین برنامه پایداری جمعیتی، اجزای کلیدی در مدرن سازی کشور به شمار می آیند. این موارد برای تمامی مردم 
روسیه مؤثر بوده و در تعیین کیفیت زندگی و تشکیل »سرمایه انسانی« و به عبارتی افراد تحصیلکرده و سالم در کشور 
نقش قابل توجهی ایفا می کند. به عالوه، این حوزه ها نقش مهمی در تعیین خودشناسی جامعه و رفاه جمعیت  کشور ایفا 

می کنند. 

آموزشباکیفیت

هدف اصلی پروژه ملی آموزش باکیفیت، ارائه آموزش باکیفیت به تمام دانش آموزان صرف نظر از محل سکونت 
آن ها می باشد. روسیه در زمینه آموزش پیشینه غنی دارد و همه عناصر الزم برای تبدیل نظام آموزش خود به بهترین نظام 
آموزش در دنیا را در اختیار دارد. در راستای تحقق این هدف، روسیه نسبت به ادغام ظرفیت ها و پتانسیل های آموزشی 
روسیه در »مراکز تعالی«، معرفی سیستم های جدید برای اعطای امتیاز به معلمان، سرمایه گذاری منصفانه تر مدارس بر 
فناوری و  بهبود  اقدامات صورت گرفته جهت  به روز و  ارزیابی کیفی آموزش، دانِش  اساس سرانه، سیستم منطقه ای 

افزایش مشارکت عمومی در سیاست گذاری حوزه آموزش اقدام کرده است. 

مسکنارزانقیمت

نسبتاً تعداد معدودی از مردم روسیه استطاعت مالی جهت خرید مسکن را دارند و قیمت مسکن در این کشور به 
سرعت در حال رشد است. بخش عمده ای از ساختمان های مسکونی موجود در روسیه شامل ساختمان های زیراستاندارد 

دوران اتحاد جماهیر شوروی است. پروژه  مسکن ارزان قیمت دو هدف اصلی را دنبال می  کند:

ارتقای معیارهای بازار نظیر توسعه صنعت وام مسکن به طوری که امکان مالکیت آپارتمان و مسکن در این کشور 
به طور راحت تر و مقرون به صرفه تر فراهم شود. ارائه حمایت مستقیم از گروه های خاص جمعیت از جمله جانبازان و 

معلوالن به طوری که بتوانند مسکن خریداری کنند. 

مراقبتبهداشتیمدرن

این پروژه ملی، سالمتی، مراقبت های  تغییرات عمده ای است. در چارچوب  نیازمند  نظام مراقبت بهداشتی روسیه 
پیشگیرانه و کاهش میزان بیماری های مزمن مورد تأکید اصلی قرار دارند. واکسیناسیون و مراقبت های پیشگیرانه به عالوۀ 

پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی و ابزار تشخیصی از جمله اولویت های پروژه مذکور به شمار می آیند. 
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پایداریجمعیتی

به رفع بحران جمعیتی روسیه کمک می کند و  پایداری جمعیتی، سیاست اجتماعی مؤثری محسوب می شود که 
امکان افزایش عمر، سالمتی و رضایت زندگی شهروندان روسیه را فراهم می آورد. کاهش مرگ ومیر به میزان 1/5 برابر 

و افزایش میانگین امید به زندگی به 75 سال تا سال 2020 هدف این طرح به شمار می آید. 

برنامهها

ارتقای  منظور  به  غیره  و  و کنفرانس ها  برگزاری همایش های تخصصی  و  تحقیق  زمینه  در  معاصر  توسعه  مؤسسه 
ایده پردازی و تبادل اطالعات فعالیت دارد. این مؤسسه امکان مشارکت دانشگاهیان پیشگام روسیه و جهان، همکاران 
و رهبران دولت در مذاکره و تبادل نظر آزادانه و صادقانه درباره روش های عملی ایجاد جامعه روسیه مدرن را فراهم 
دولت  و  رئیس جمهور  برای  کاربردی  و  نوآورانه  و  عملی  توصیه های  قالب  در  آن  مذاکرات  و  تحقیقات  می آورد. 

فدراسیون روسیه و همچنین به صورت موضوعات تحلیلی و اطالع رسانی برای عموم تنظیم می شوند. 

تحقیق

مؤسسه تحقیقات مبتنی بر موضوعات سیاستی خاص درباره توسعه سیاسی و اجتماعی-اقتصادی روسیه مدرن را اجرا 
کرده و از این تحقیقات حمایت می کند. 

همایشهایتخصصی

مؤسسه توسعه معاصر، همایش های تخصصی را برای تبادل آزادانه ایده ها و عقاید در ارتباط با موضوعات متعدد 
با مشارکت شخصیت های دولتی و سیاسی، دانشگاهیان و متخصصان و همچنین نمایندگان جامعه تجاری سازماندهی 

می کند و نتیجه این همایش ها را عموماً در اختیار نهادهای دولتی ذیربط، متخصصان سیاستی و دولت قرار می دهد. 

انتشارات

مؤسسه توسعه معاصر، اطالعات مورد نظر را برای مخاطبان در جوامع سیاستی، دولتی، تجاری و دانشگاهی منتشر 
می کند. همچنین، مؤسسه گزارشات متخصصان خود در زمینه بررسی موضوعات مورد نظر فعلی را منتشر کرده و این 

اطالعات را در سراسر روسیه و جهان توزیع می کند. 

کنفرانسها

مؤسسه توسعه معاصر، به منظور گردهمایی تصمیم گیرندگان ارشد در حوزه تجاری، دولت، صنعت و فناوری از 
روسیه و خارج از کشور و تسهیل مذاکرات میان آن ها، همایش های عمومی، کنفرانس ها و کارگاه های سطح باال را 
سازماندهی می کند. در این کنفرانس ها، موضوعات مورد نظر در ارتباط با جامعه روسیه مطرح شده و اولویت های ملی 

کشور و موضوعات مربوط به جامعه جهانی مورد بررسی قرار می گیرند. 
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آموزشعمومی

مؤسسه توسعه معاصر، نتایج تحقیقات، همایش ها و کنفرانس های تخصصی خود را در اختیار عموم قرار می دهد تا 
مردم روسیه با روش های مدرن سازی و بهبود کشور، اقتصاد و جامعه خود بیشتر آشنا شوند. در راستای ارائه اطالعات و 
دیدگاه های تخصصی به مردم روسیه، رهبران و متخصصان مؤسسه در مصاحبه های رسانه ای، سخنرانی ها، انتشار مقاالت 

و سایر فعالیت ها مشارکت می کنند.   

توصیههایسیاستی

بر اساس تحقیقات و برنامه مذاکره خود، مؤسسه توصیه های سیاستی را جهت بررسی رئیس جمهور روسیه و مقامات 
در تمامی سطوح دولت ارائه می کند. این توصیه ها با هدف ارائه روش های عملی و عینی برای تضمین توسعه معاصر 

کشور توسط دولت طرح ریزی می شوند. 

همکاری

از دیگر  از کشور  مشاوران در روسیه و خارج  و هسته  با سایر مؤسسات  تحقیقات و طرح های مشارکتی  اجرای 
اقدامات مؤسسه توسعه معاصر به شمار می آید.  

دپارتمانها

مؤسسه دارای پنج دپارتمان جهت راهبری مأموریت مهم خود در زمینه ایجاد توافق عمومی و پرورش ایده های 
مربوط به مدرن سازی روسیه می باشد. دپارتمان های مؤسسه در زمینه سازماندهی همایش های تخصصی، اجرای تحقیق 
و توسعه و ارائه توصیه های مربوط به موضوعات سیاستی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی پیش روی روسیه و 

شهروندان آن فعالیت دارند. 

پروژههایملی

پایداری  و  کشاورزی  توسعه  ارزان قیمت،  مسکن  بهداشتی،  مراقبت  آموزش،  زمینه  در  روسیه  ملی  پروژه های 
جمعیتی با هدف ایجاد زیربنای پیشرفت قابل توجه در زندگی شهروندان روسی طرح ریزی می شوند. دپارتمان اجرای 
پروژه های ملی و سیاست جمعیت شناختی از طرح های ابتکاری دولت و اجرای پروژه های ملی و ارتقای سیاست های 
جمعیت شناختی مؤثر حمایت ویژه می کند. به ویژه، دپارتمان مذکور وظیفه تعیین راهبردهای اجرایی پروژه های ملی 

روسیه با حداکثر کارآیی را بر عهده دارد. 

پروژه های دارای اولویت دپارتمان عبارتند از:

- ارائه حمایت تخصصی از راهبرد توسعه نظام مراقبت بهداشتی تا سال 2020؛ 

- اجرای فعالیت های هدفمند درباره سیاست جدید دولت در زمینه تأمین مسکن؛ 
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- کمک به اجرای مفهوم سیاست جمعیت شناختی در روسیه تا سال 2025. 

توسعهسیاستدولتی

دپارتمان سیاست دولتی محسوب  و سیاستی، هدف  مدنی  امور  درباره  توصیه های تخصصی  و  ایده ها  شکل دهی 
می شود. 

دپارتمان مذکور بر ایجاد محیطی مساعد جهت توسعه آزادی های مدنی و سیاسی، ایجاد مؤسسات دولتی مدرن و 
تضمین حاکمیت قانون در روسیه متمرکز است. عالوه بر این، توسعه جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت را مورد بررسی 

قرار می دهد. سایر اولویت های دستور کار دپارتمان سیاست دولتی عبارتند از: 

- حکمرانی محلی؛ 

- سیستم قانون گذاری روسیه؛ 

- سیاست دولتی درباره موضوعات کلیدی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی؛ 

- توسعه جامعه مدنی و طرح های ابتکاری دولتی. 

توسعهجامعهاطالعاتی

اقتصاد  به  روسیه  انتقال  به  مربوط  چالش های  و  فرصت ها  شناسایی  زمینه  در  اطالعاتی  جامعه  توسعه  دپارتمان 
دانش بنیان و  اقتصاد  به  انتقال  از  اقتصاد کالن جهت حمایت  بر روند کلی  دپارتمان مذکور  دارد.  فعالیت  دانش بنیان 
اتخاذ  با  دپارتمان  این  متمرکز است.  فناوری  ایجاد  و  اقتصادی ویژه  مناطق  توسعه  نظیر  همچنین طرح های هدفمندتر 
زندگی  مختلف  ابعاد  کیفیت  بر  اطالعات  اقتصاد  توسعه  که  می پردازد  موضوع  این  بررسی  به  میان رشته ای  رویکرد 
مردم روسیه از آموزش و مراقبت درمانی تا خدمات عمومی و تأمین مسکن تأثیر می گذارد. به عالوه، این دپارتمان از 
طرح های ابتکاری جهت ارتقای فناوری های اطالعات و ارتباطات در سراسر مناطق روسیه حمایت می کند. پروژه های 

دارای اولویت دپارتمان جامعه اطالعاتی عبارتند از: 

- حمایت از اجرای راهبرد توسعه جامعه اطالعاتی روسیه؛ 

- توسعه پارک های علم و فناوری؛ 

- چشم انداز فناوری اطالعات روسیه؛ 

- کاربرد فناوری اطالعات در پروژ ه های دارای اولویت کشور. 

توسعهاجتماعیواقتصادی

دپارتمان توسعه اجتماعی و اقتصادی در زمینه ترویج ارتباطات مؤثر بین جامعه و دولت در راستای بهبود موضوعات 
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اجتماعی- اقتصادی و کیفیت زندگی مردم روسیه فعالیت دارد. ارائه محیط مساعد برای توسعه طبقه متوسط قوی که 
الزمه ایجاد جامعه ای واقعاً مردمی و دموکراتیک، اقتصاد رقابتی جهانی و دولتی مؤثر می باشد، هدف اصلی دپارتمان 
مذکور محسوب می شود. اولویت های دپارتمان توسعه اجتماعی و اقتصادی با هدف حمایت از توسعه طبقه متوسط 

عبارتند از: 

- آموزش حرفه ای مستمر و باکیفیت؛ 

- توسعه فرصت های سرمایه گذاری برای افراد؛ 

- توسعه اقتصاد رقابتی و غیرانحصاری؛ 

- ساز وکارهای قابل دسترس جهت اتخاذ وام و کاهش موانع اداری برای کسب و کارهای کوچک؛ 

- بررسی طرح های مربوط به اصالح سیستم مستمری؛ 

- سیستم مراقبت درمانی مدرن و قابل دسترس. 

توسعهبینالمللی

دپارتمان توسعه بین المللی در زمینه امور بین المللی و تأثیر آن ها بر منافع فدراسیون روسیه و شهروندان آن تخصص 
دارد. همچنین، بر سیاست های خارجی و امور اقتصادی بین المللی متمرکز است که تأثیر مستقیم بر زندگی شهروندان 
روسیه دارند. طرح های خاص دپارتمان بین المللی شامل بررسی روش های مورد نیاز جهت تحقق اهداف زیر می باشد: 

- توسعه همکاری فرامرزی روسیه در راستای منافع مناطق و شهروندان کشور؛ 

- حمایت مؤثرتر از مردم روسیه؛ 

- توسعه شرکت ها در سطح بین الملل و گسترش تجارت آن ها؛ 

- افزایش همکاری بین روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع مجاور؛ 

- تقویت و گسترش روابط روسیه با سایر کشورهای سراسر جهان. 

از مؤسسات و سازمان های خارجی مشارکت  با آن دسته  فعاالنه  فعالیت خود، دپارتمان مذکور  پیشبرد  به منظور 
می کند که ارتقای مذاکره بین آن ها منفعت متقابل را برای آن ها در پی دارد. 

منبع:

http://www.insor-russia.ru/en
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کمیساریایعمومیآیندهنگریوراهبردی؛فرانساستراتژی

فرانساستراتژی

استراتژی2 که در سال 2013 تشکیل  فرانس  )CGSP(1 تحت عنوان  راهبردی  آینده نگری و  کمیساریای عمومی 
این کشور  نظارت نخست وزیر  و تحت  است  فرانسه  ارزیابی سیاست دولتی  و  آینده نگری  تحقیقاتی،  نهاد  شد، یک 
فعالیت می کند. این نهاد که محل مطالعات تحلیلی و مشاوره است، به منظور افزایش غنای تحلیل های خود به گفت  
وگو با شرکا و جامعه مدنی متعهد است و دارای دیدگاهی بین المللی و اروپایی است. این سازمان به کمک گروهی 
از کارشناسان متخصص و شبکه  ارتباطی با سازمان ها، نقش آفرینان و ذینفعان جامعه در همه زمینه ها و از همه مناطق 
فرانسه، اروپا و دیگر کشورها اهداف و مقاصد خود را تأمین و دنبال می کند. هدف اصلی فرانس استراتژی ارزیابی 
میان مدت سیاست های دولت، ترغیب نوآوری و فرهنگ سیاست گذاری مبتنی بر مستندات و ایجاد اعتماد و توافق بین 
همه نقش آفرینان عرصه سیاست دولتی است. مطابق برنامه کاری سال 2017 این نهاد، اولویت های آن اشتغال، مسائل 
توسعه پایدار )بویژه در قلمروهای فرانسه در خارج از سرزمین اصلی( و مسائل حوزه چالش های زیست محیطی و تحول 
دیجیتال می باشد. برخی از موضوعاتی که در حال حاضر فرانس استراتژی روی آنها مطالعه یا تحقیق انجام می دهد 

عبارتند از: 

اروپا، تحوالت  اتحادیه  مسائل  فناوری،  اجتماعی/تعییرات  تغییرات  اشتغال، شهرهای هوشمند،  مهارت های شبکه 
بازار کار و اشتغال. 

فرانس استراتژی با گروه ها و نهادهای مختلفی همکاری و تعامل دارد، از جمله:  

- جامعه مدنی، شرکای اجتماعی، شرکت ها، مؤسسات و سازمان های مردم نهاد

- وزارت خانه ها، ادارات، مقامات محلی و اتحادیه اروپا

- کارشناسان و محققان، اصحاب دانشگاه و اندیشکده ها و اتاق های فکر

سیاست های  و  اشتغال  مهارت های  دیجیتال،  و  پایدار  توسعه  اقتصاد،  بخشی  دپارتمان   4 دارای  استراتژی  فرانس 
اجتماعی است و متشکل از گروهی بیش از 40 نفر از کارشناسان دائمی )اقتصاددان، حقوقدان، مهندس، جامعه شناس، 
)منابع  این سازمان  امور جاری  انجام  مدیر/کارشناس جهت  و 20  مشاور علمی  غیره(، 15  و  علوم سیاسی  کارشناس 

1. Commissariat général à la stratégie et à la prospective
2. France Stratégie
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انسانی، تأمین مالی، امور داخلی و بایگانی( می باشد. کمیسرعالیفرانساستراتژیژیلدومارجری1استو
معاونتآنبرعهدهفابریسلنگالر2میباشد.

فرانس استراتژی با 7 سازمان در بخش های مختلف همکاری دارد که عبارتند از: 

- شورای تحلیل اقتصادی که تحلیل های اقتصادی مستقلی برای دولت انجام می دهد و نتیجه آنها را در اختیار 
عموم مردم قرار می دهد. اعضای این شورا شامل محققان شهیر و اقتصاددانان دانشگاه ها می شود. 

- مرکز مطالعات آینده نگری و اطالعات بین المللی )CEPII(3 به مطالعه، تحقیق و گردآوری پایگاه داده و تحلیل 
اقتصاد  در حوزه  را  و سمینارهایی  مرکز کنفرانس ها   این  می پردازد. همچنین،  اقتصاد جهان  موضوعات عمده 

بین الملل برگزار می کند. 

- شورای جهت گیری/سیاست گذاری اشتغال یک فروم دائمی برای مباحثه و گفت  وگو بین نقش آفرینان اصلی 
بازار کار است. وظیفه اصلی آن دستیابی به تشخیص های مشترک و ارائه پیشنهاداتی جهت اصالح سیاست ها 

می باشد.

امور  اصلی  نقش آفرینان  میان  در  مشاوره  و  مطالعه  برای  دائمی  نهاد  بازنشستگی یک  امور  - شورای مشورتی 
بازنشستگی است. این نهاد تحول برنامه ها را رصد می کند و پیشنهادهایی جهت تضمین ثبات نظام مالی و استمرار 

عملیات های آن ارائه می نماید. 

- شورای عالی آینده بیمه سالمت )HCAAM(4 یک نهاد مشورتی است که از سال 2003 به شناخت بهتر مسائل، 
عملیات ها و تغییرات احتمالی سیاست های بیمه سالمت کمک می کند. 

- شورای عالی خانواده، کودکی و سالخوردگی )HCFE(5 که از سال 2016 شروع به کار نموده است و رسالت 
آن عبارت است از: تحرک بخشیدن به افکار عمومی و ارائه مشاوره های علمی و آینده نگرانه در حوزه خانواده، 
محیط زیست و افزایش سن به مراجع ذی ربط، آماده سازی جامعه برای شناخت و پذیرش افزایش سن و رفاه با 

یک رویکرد بین نسلی. 

- شورای عالی تأمین مالی تأمین اجتماعی که در سال 2012 تشکیل شد، وظیفه آن فراهم کردن شرایط مناسب 
جهت فعالیت نظام تأمین مالی تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهایی برای تغییر و اصالح آن است. 

مسئولیتها: فرانس استراتژی متعهد به تدوین سیاست های آینده و تحرک  بخشیدن به افکار عمومی است. این 
نهاد دارای 4 وظیفه اساسی است: 

ارزیابیسیاستهایدولت: تحلیل عملکرد سیاست ها و ارائه راه کار مناسب جهت عملکرد کارآمدتر و مستند

1. Gilles de Margerie
2. Fabrice Lenglart
3. Center for Prospective Studies and International Information
4. High Council for the Future of Health Insurance
5. High Council of the family, childhood and age
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گفتوگوباطیفگستردهذینفعان: تعامل داشتن با جامعه تحقیقات، شرکای اجتماعی و جامعه مدنی 
به منظور غنا بخشیدن به تحلیل ها و مطالعات خود

پیشبینیچالشهاومسائلپیشرو: تهیه طرح ها و برنامه های میان مدت و بلندمدت جهت آماده  ساختن 
فرانسه در مقابل مسائل قابل پیش بینی و غیرمنتظره

ارائهراهحلهایجدید: پیشنهاد اصالحات و تغییرات، ارائه ایده های جدید برای بازسازی عملکرد دولت 
و فضای فکری دولت

فعالیتهایسال2017: مطابق گزارش ساالنه فرانس استراتژی، در سال 2017 این نهاد 114 گزارش و تحلیل 
منتشر کرده است و 70 رویداد شامل همایش و کنفرانس برگزار نموده است. برخی از موضوعاتی که فرانس استراتژی 
ارتقا  ناخالص داخلی،  تولید  افزایش رشد  از: روش های  عبارتند  نظر داشته است  در تحلیل ها و رویدادهای خود مد 
بهبود  امثالهم،  و  دیجیتال  صنعت  مصنوعی،  هوش  بزرگ،  داده  نوآورانه  حوزه های  در  رشد  ظرفیت  تولید،  قابلیت 
ارزیابی  بزرگ،  شهرهای  و  اقلیمی  تغییرات  کار،  بازار  آینده  یورو،  منطقه  مشترک  برنامه های  و  سیاست ها  کارکرد 

عملکرد برنامه ها و فعالیت های دولتی. 

نمونهایازاقداماتفرانساستراتژی

پروژه2027-2017:افقیروشنبرایفرانسه

فرانس استراتژی متعهد به دادن آگاهی عمومی و ارائه سیاست های متناسب با نیازهای آینده است. پروژه 2027-
2017 تجلی این رسالت است که با تمرکز بر موضوعات و مسائل انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و دهه آینده محقق 
گردد. در این راستا، 12 مقاله مقدماتی و نیز مجموعه ای از پیشنهادات درباره سیاست های احتمالی که برای ده سال 
آینده می تواند حیاتی باشند، منتشر می شود. فرانس استراتژی در این پروژه تالش می کند ضمن ارائه گزینه های احتمالی 
به تصمیم گیران، دیدی شفاف از آینده پیش رو فرانسه ترسیم نماید. فرانس استراتژی ضمن تقویت و ترویج گفت  و گو 
و تحلیل مشترک، مشارکت گسترده همه طیف های جامعه فرانسه در گفتمان جمعی درباره آینده فرانسه را نیز تشویق و 
ترویج می کند: مطالعات آینده نگری که به مقامات دولتی درباره مسیرهای میان مدت و بلندمدت برای پیشرفت فرانسه 

آگاهی و اطالعات می دهند. 

وظیفه فرانس استراتژی اجرای یک پروژه جامع و گسترده درباره مطالعات انتخابات نیست، بلکه وظیفه آن ارائه 
تحلیلی بی طرف و منطقی از موقعیت و تعیین چالش های پیش رو در همه حوزه های مورد مطالعه است به نحوی که 
موضوعات احتمالی پیش رو با شفافیت مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، تصمیمات و توافقاتی که ملت در سال های 
آینده ممکن است انجام دهد را طراحی می کند. البته منظور این نیست که از ملت فرانسه بخواهد چه کاری انجام دهند 

بلکه، هدف شفاف ساختن گزینه های پیش روی ملت و کشور است تا تصمیم گیری با آگاهی کافی انجام شود.  

منبع:
http://www.strategie.gouv.fr/propos-de-france-strategie
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سازمانملیاقتصادوتوسعه

سازمان ملی اقتصاد و توسعه )NEDA(1 نهاد اصلی کشور فیلیپین در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی است و مرکز 
تحلیل های سیاستی و پیش بینی های اقتصاد کالن این کشور می باشد. این نهاد نتیجه مطالعات و تحلیل های خود را در 

قالب توصیه های سیاستی به کنگره و شاخه اجرایی2 ارائه می نماید. وظایف اصلی این نهاد عبارتند از:

- هماهنگ سازی تدوین سیاست ها، برنامه ها و طرح ها به نحوی که تحقق اهداف ملی و منطقه ای میسر شود 

 3)CIIP( بررسی، ارزیابی و نظارت پروژه های زیرساختی برنامه جامع و منسجم زیرساخت -

به  جایگزین  راه کارهای  و  توسعه ای  تحلیل های  ارائه  منظور  به  کوتاه مدت  سیاستی  ارزیابی های  انجام   -
سیاست گذاران

سازمان ملی اقتصاد و توسعه شامل یک هیئت مدیره و یک کمیته اجرایی است. کلیه اختیارات و صالحیت های 
این سازمان در اختیار هیئت اجرایی است که از طریق کمیته اجرایی خود آنها را اعمال می کند. رئیس جمهور می تواند 
اعضای هیئت اجرایی سازمان ملی اقتصاد و توسعه را حسب تشخیص و ضرورت تغییر و تعویض نماید. کمیته اجرایی 

نیز دارای وظایف زیر می باشد: 

- ارائه توصیه های سیاستی به سازمان ها و بخش های اجتماعی/اقتصادی و رفع مسائل سیاستی آنها مطابق قوانین 
و مقررات موجود

- تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های توسعه بر اساس سیاست های ابالغی ریاست جمهوری

 4)ICC( تأیید پروژه های پیشنهادی کمیته هماهنگ سازی سرمایه گذاری -

)رئیس  کمیته  رئیس  معاون  عنوان  به  اقتصادی/اجتماعی  برنامه ریزی  وزیر  جمهور،  رئیس  شامل  اجرایی  کمیته 
جمهور(، دبیر اجرایی، دبیر کابینه، وزیر تأمین مالی و وزیر مدیریت و بودجه می شود. 

در کنار کمیته اجرایی 7 کمیته دیگر نیز فعالیت می کنند که وظایف و مسئولیت های سازمان ملی اقتصاد و توسعه 
از طریق آنها اجرا می شود. 

1. National Economic and Development Authority 
2. Executive Branch 
3. Comprehensive and Integrated Infrastructure Program
4. Investment Coordination Committee 
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عنوان  به  بودجه  و  مدیریت  از وزیر  عبارتند  این کمیته  اعضای   :1)DBCC( توسعه  بودجه کمیتههماهنگی
رئیس، مدیرکل سازمان ملی اقتصاد و توسعه به عنوان رئیس )ریاست کمیته به صورت مشترک است(، دبیر اجرایی، 
وزیر تأمین مالی و مدیر بانک مرکزی فیلیپین به عنوان اعضای کمیته. این کمیته در موارد زیر به رئیس جمهور مشاوره 

می دهد:

و  ملی  دفاع  اجتماعی/اقتصادی،  توسعه  در  دولت  سرمایه گذاری  حداکثر  و  دولت  ساالنه  هزینه های  سطح   
خدمات بدهی دولت

 تخصیص منابع مناسب به فعالیت های توسعه ای و منابعی برای هزینه های سرمایه ای که باید صرف پروژه های 
زیرساختی یا هزینه های سرمایه ای مختلف شوند. 

اقتصاد و توسعه و وزیر بزرگ راه ها و  از مدیر کل سازمان ملی  این کمیته عبارتند  کمیتهزیرساخت: اعضای 
امور عمومی2 به عنوان رؤسا، وزرای دیگر وزارت های مرتبط از جمله انرژی و کشاورزی و غیره به عنوان اعضای آن. 

وظایف این کمیته به شرح زیر می باشد:

 به رئیس جمهور و هیئت مدیره سازمان ملی اقتصاد و توسعه در حوزه توسعه زیرساخت ها، تولید و توزیع برق، 
مخابرات، آب و فاضالب، ساختمان های ملی برای سازمان های دولتی، بیمارستان ها و سایر تأسیسات مرتبط، دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی دولتی، ساختمان های مدارس ابتدایی و متوسطه و دیگر امور عمومی مشاوره می دهد. 

 هماهنگ کردن فعالیت های نهادهایی از قبیل شرکت های زیرساختی تحت مالیات دولتی

 پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها و پروژه های حوزه توسعه زیرساخت ها به رئیس جمهور.

وزیر  و   3)DOF( مالی  تأمین  وزیر  از  عبارتند  کمیته  این  اعضای  سرمایهگذاری:  هماهنگسازی کمیته
برنامه ریزی اجتماعی/اقتصادی و مدیر کل سازمان ملی اقتصاد و توسعه به عنوان رؤسا، وزیر بودجه و مدیریت، وزیر 

انرژی و وزیر تجارت و صنعت به عنوان اعضا. وظایف این کمیته عبارت است از: 

 ارزیابی تراز مالی پرداخت ها، اثرات و مسائل مالی پروژه های بزرگ ملی و ارائه جدول زمانی اجرای آنها به 
رئیس جمهور

 ارائه مشاوره به رئیس جمهور در حوزه های برنامه های استقراض خارجی و داخلی

کمیتهتوسعهاجتماعی: وزیر کار و اشتغال و مدیر کل سازمان ملی اقتصاد و توسعه به عنوان رؤسا و دبیر کابینه 
و دبیر اجرایی و دیگر وزرای مرتبط از جمله آموزش، توسعه و رفاه اجتماعی و غیره به عنوان اعضا. وظایف این کمیته 

شامل موارد زیر می باشد: 

1. Development Budget Coordination Committee
2. Department of Public Works and Highways
3. Department of Finance 



107فیلیپین

اقتصاد و توسعه در حوزه توسعه اجتماعی شامل  به رئیس جمهور و هیئت مدیره سازمان ملی  ارائه مشاوره   
آموزش، نیروی انسانی، تغذیه و بهداشت، جمعیت، مسکن و غیره.

 هماهنگ کردن فعالیت های نهادهای دولتی ذی ربط در حوزه توسعه اجتماعی

 پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها و پروژه های حوزه توسعه اجتماعی به رئیس جمهور 

کمیتهتعرفههاوامورمرتبط: این کمیته شامل وزیر تجارت و صنعت و مدیرکل سازمان ملی اقتصاد و توسعه 
به عنوان رؤسا و دیگر وزرای مرتبط از قبیل امور مالی و امور خارجه به عنوان اعضای آن می باشد. وظایف آن عبارت 

است از: 

 ارائه مشاوره به رئیس جمهور و هیئت مدیره سازمان ملی اقتصاد و توسعه در حوزه تعرفه ها و دیگر مسائل 
مرتبط و اثرات آنها بر روابط بین المللی کشور

 ارائه مشاوره به نهادهای دولتی در حوزه موضع ملی کشور در مذاکرات بین المللی ]حوزه تعرفه ها[

کمیتهتوسعهمنطقهای: مدیرکل سازمان ملی اقتصاد و توسعه ریاست این کمیته را برعهده دارد و اعضای آن 
عبارتند از: رئیس شورای توسعه منطقه ای، 4 کارشناس توسعه منطقه ای از دانشگاه و بخش خصوصی و وزرای مرتبط 

از بودجه و مدیریت. وظایف این کمیته عبارت است از: 

 تدوین و نظارت بر سیاست هایی که نابرابری رشد منطقه ای را کاهش می دهند و ارتقا تخصیص عادالنه منابع 
به مناطق مختلف کشور

 تدوین و نظارت بر چارچوب برنامه توسعه منطقه ای فیلیپین

 بررسی و ارزیابی دوره ای عملکرد تقسیمات منطقه ای کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تغییر و تعریف مجدد 
آنها به رئیس جمهور

 بررسی دوره ای ترکیب، ساختار و ساز و کار عملیاتی شوراهای توسعه منطقه ای و در صورت لزوم پیشنهاد 
تغییر به رئیس جمهور

کمیتهملیکاربریاراضی: اعضای این کمیته شامل مدیرکل سازمان ملی اقتصاد و توسعه به عنوان رئیس و 
وزرای وزارت های مرتبط به عنوان اعضا از جمله وزارت تجارت و صنعت، وزارت دادگستری، وزارت علم و فناوری 

و غیره. وظایف این کمیته عبارت است از:

 ارائه مشاوره به رئیس جمهور درباره کاربری اراضی و برنامه ریزی فیزیکی

و  استفاده  عمل  راهنمای  که  بخشی  بین  و طرح های  برنامه ها  دیگر  و  فیزیکی  ملی چارچوب  برنامه  تدوین   
مدیریت اراضی کشور و دیگر منابع فیزیکی است و تهیه برنامه های غیرملی چارچوب فیزیکی
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با  از جمله مدیریت خطر بالیای طبیعی  اراضی  فیزیکی و کاربری  برنامه  ریزی  ادغام سیاست ها و طرح های   
برنامه ها و طرح های اجتماعی/اقتصادی ملی

 رفع اختالفات سازمان های دولتی در حوزه سیاست های کاربری اراضی

 ارائه خط مشی سیاستی به کمیته کاربری اراضی منطقه ای در حوزه برنامه ریزی فیزیکی

تازهترینپروژهها: در حال حاضر این نهاد پروژه "بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی فیلیپین" 
را در دست اجرا دارد. ستاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست )ANRES(1 این نهاد در هماهنگ سازی تدوین 
برنامه ها و سیاست های حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و بخش های مرتبط به مسئوالن مشاوره منفی ارائه می کند. هدف 
این پروژه ارائه یک مکانیسم حمایتی تصمیم گیری در سیاست های کشاورزی، تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی است که 

در این راستا از داده های جدید، مدل سازی خروجی  و ارزیابی سناریوهای نوآورانه استفاده می کند. 

پیش از این پروژه، در سال 2017 نیز "کنفرانس ملی حسابداری منابع طبیعی" را با همکاری بانک جهانی برگزار 
نمود. از جمله موضوعاتی که در این کنفرانس بررسی شد عبارتند از: ابزارها و چارچوب های منسجم در حسابداری 
منابع طبیعی، مطالعه و بررسی اهمیت سرمایه های طبیعی، تأمین مالی؛ سرمایه گذاری و حسابداری منابع طبیعی، داده و 

مدیریت داده در حسابداری منابع طبیعی.  

دبیرخانهسازمانملیاقتصادوتوسعه

این دبیرخانه که تحت ریاست وزیر برنامه ریزی اجتماعی/اقتصادی است در پیش بینی های کالن اقتصادی و انجام 
تحلیل ها و مطالعات سیاستی مرجعیت دارد و به کنگره و شاخه اجرایی توصیه های سطح عالی ارائه می کند. 

وظایف کلیدی این دبیرخانه عبارت است از:

- هماهنگی فعالیت های تدوین سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه ملی و غیرملی به منظور تعیین سرفصل های 
کلیدی

- بررسی، ارزیابی و نظارت پروژه های زیرساختی که به موجب برنامه جامع و منسجم زیرساخت تعریف شده اند 

به  جایگزین  سیاستی  گزینه های  و  دقیق  تحلیل های  ارائه  منظور  به  کوتاه مدت  سیاست های  ارزیابی   -
تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران

1. Agriculture, Natural Resources and Environment Staff
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آکادمیتوسعهفیلیپین
آکادمی توسعه فیلیپین )DAP(1 یک شرکت با مالکیت دولتی است که در سال 1973 با حکم ریاست جمهوری 
تشکیل شد. آکادمی موظف به تولید ایده ها، مفاهیم، اصول، فنون و فناوری های حوزه مسائل توسعه منطقه ای، محلی و 
ملی است. همچنین، این نهاد مسئول ایجاد ظرفیت در افراد و سازمان های ذی ربط توسعه در دولت، بخش خصوصی، 
ایفا  بتوانند نقش های خود را در حوزه توسعه کارآمدتر و مؤثرتر  بین المللی است که  جامعه مدنی، دانشگاه وجامعه 
نمایند. وظیفه دیگر این آکادمی ترغیب مشارکت و تسهیل ادغام سیاست ها، برنامه ها، طرحها و سیستم ها به منظور ایجاد 
رویکردی کلی نگر می باشد که این امر از طریق فعالیت های آموزشی، تحقیقات کاربردی/سیاست محور، کمک های 
فنی و مشاوره ای در حوزه بهبود بهره وری و حاکمیت خوب محقق می شود. آکادمی به عنوان سازمان ملی بهره وری 
)NPO(2 فیلیپین و عضوی از سازمان بهره وری آسیایی )APO(3 با این سازمان و دیگر سازمان های همتا در منطقه در 

جهت ارتقای بهره وری کشور از طریق اجرای برنامه های  مختلف همکاری می کند.  

مخاطبانومشتریان آکادمی شامل همه نهادهای دولتی از جمله سازمان های دولتی محلی، شرکت های دارای 
مالکیت دولتی، نهادهای قانون گذار و بخش های قضایی و حقوقی دولت می شود. عالوه بر دولت، آکادمی به بخش 
خصوصی، شرکت های کوچک و متوسط و سازمان های خیریه و آکادمی های بین المللی نیز خدمات خود را ارائه و با 

آنها همکاری می کند. 

اختیاراتووظایف آکادمی توسعه فیلیپین توسط هیئت امناء آن تحقق می یابد. در حال حاضر، اعضای هیئت 
امناء شامل 11 تن از وزرا و رؤسا یا نمایندگان نهادهای دولتی زیر می باشد:

- دفتر ریاست جمهوری فیلیپین

- وزارت بودجه و مدیریت

- وزارت آموزش

- سازمان ملی توسعه و اقتصاد

- کمیسیون خدمات مدنی

1. Development Academy of Philippines 
2. National Productivity Organization

3. سازمان بهره وری آسیایی )Asian Productivity Organization(  یک سازمان بین دولتی متشکل از 20 کشور منطقه آسیا اقیانوسیه می باشد.
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- وزارت بهداشت

- وزارت اصالحات ارضی

- وزارت کشاورزی

- وزارت محیط زیست و منابع طبیعی

- وزارت امور مالی

- آکادمی توسعه فیلیپین

آکادمی دارای یک کمیته مدیریت و یک کمیته اجرایی نیز می باشد که انتخاب اعضای آنها و تعیین وظایف و 
مسئولیت های ایشان توسط هیئت امناء انجام می شود. 

به موجب منشور آکادمی توسعه فیلیپین، اختیارات این نهاد عبارت است از:

- ساخت، تغییر و بکارگیری یک مهر )نشان( شرکتی 

- برخورداری از همه مزایای دارایی های منقول و غیرمنقول خود که در قالب خرید، اجاره، هدیه و ارث هستند، 
و  سرمایه گذاری  انتقال،  یا  آنها  مقدار  یا  ارزش  در  محدودیتی  گونه  هیچ  بدون  و  امانی  یا  کامل  صورت  به 
به  سرمایه گذاری مجدد آنها و استفاده و سرمایه گذاری درآمدهای آکادمی به هر روشی که مناسب دستیابی 

اهداف تعیین شده آن باشد. 

- جمع آوری، دریافت و در اختیارگرفتن وجه/وجوهی از طریق حق اشتراک/عضویت یا غیر از آن و تخصیص 
درآمد و سود حاصل به اهداف آکادمی

- عقد قرارداد یا انجام توافق در صورت ضرورت یا برای مدیریت بهتر اختیارات و انجام وظایف آکادمی

- انجام کلیه فعالیت ها و اموری که به موجب قانون در حوزه اختیارات و مسئولیت های آکادمی قرار دارند.

آکادمی سه مرکز برنامه نیز دارد که در حوزه های حاکمیت، بهره وری و توسعه و توسعه سازمانی فعالیت می کنند. 
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و  برنامه ها  مؤثر  اجرای  و  تدوین  برای  کارها  و  ساز  و  نهادها  تقویت  راستای  در  مرکز  این  حاکمیت:  مرکز
سیاست هایی فعالیت می کند که موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی حاکمیت می شوند. نظارت بر حاکمیت قانون، 
کارایی دولت، مقررات کارآمد، کنترل فساد، مشارکت و حضور شهروندان در حوزه های ویژه ای از حاکمیت از جمله 
به طور کلی، حوزه های  هستند.  مرکز  این  فعالیت های  دیگر  از  سیاستی  تحقیقات  و  عملیات  مدیریت  توسعه محلی، 

فعالیت این مرکز عبارتند از:

یکپارچگی،  توسعه  سیاستی،  تحقیقات  عملکرد،  مدیریت  و  سنجش  محلی،  توسعه  برنامه ریزی  و  مدیریت   -
مهندسی مجدد/طراحی سیستم، توسعه رهبری و مدیریت تغییر

مرکزبهرهوریوتوسعه: فعالیت های این مرکز در جهت کمک به سازمان های بخش دولتی و خصوصی در 
ارتقا عملکرد از طریق برنامه های مداخله ای است، از جمله مدیریت بهره وری زنجیره ارزش، مدیریت کیفیت، توسعه 
زیر  شرح  به  مرکز  این  فعالیت  حوزه های  کشاورزی.  بهره وری  افزایش  و  متوسط  و  کوچک  شرکت های  بهره وری 

می باشد:

- برنامه جایزه های کیفیت فیلیپین

- تبدیل و تغییر سازمانی در جهت تعالی کسب و کار

- توسعه بهره وری شرکت های کوچک و متوسط

- مدیریت بهره وری زنجیره ارزش

- سنجش بهره وری

ISO 9001 توسعه سیستم های مدیریت کیفیت -

- بهره وری سبز

ISO 22000 سیستم مدیریت سالمت غذایی -

- فعالیت های کشاورزی بهینه

- برنامه افزایش بهره وری کشاورزی
1)E-AGRIKultura( رشد کشاورزی از طریق دانش و اطالعات -

مرکزتوسعهسازمانی: این مرکز نهاد منابع فنی آکادمی محسوب می شود که در جهت ارتقا ظرفیت خالقانه منابع 
انسانی و ارتقا دانش توسعه و کارایی سازمان فعالیت می کند. این مرکز دارای مجموعه متنوعی از برنامه های آموزشی 

است:

1. Agricultural growth through information and knowledge 
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- دوره های آموزشی برای مدیران و ناظران در بخش دولتی )15 روزه(

- دوره توسعه چارچوب صالحیت برای بخش دولتی )4 روزه(

- دوره مکاتبات فنی برای بخش دولتی )4 روزه(

و دوره های آموزش دستیار شامل: 

- دوره آموزشی سنجش سازمان و ممیزی عملکرد 

- برنامه  آموزشی بازسازی سازمان

- برنامه آموزشی چارچوب صالحیت و توسعه سیستم

- برنامه آموزشی ارزیابی شغلی

- برنامه مدیریت راهبردی منابع انسانی

از  نمی کند. 50 درصد  از دولت دریافت  بودجه ای  و هیچ  است  مستقل  نهاد  مالی یک  نظر  از  بودجه: آکادمی 
درآمد آکادمی حاصل پروژه  ها و خدماتی است که برای مشتریان خود انجام می دهد و 40 درصد دیگر از درآمدهای 
آن حاصل در اختیار گذاشتن ساختمان ها و تأسیسات کنفرانس آن در مناطق پاسیگ1 و تاگایتای2 است و بقیه حاصل 
سود درآمدها، گرنت ها و هدیه هایی است که سازمان ها دیگر به آن اعطا می کنند. البته در موارد خاص نیز از برخی 
یارانه های دولتی برخوردار می شود. به طور کلی، به موجب قانون این آکادمی حق استفاده از هر گونه استقراض خارجی 
یا داخلی، هر نوع وام با ضمانت دولت یا وام خالص را ندارد و این نهاد دارای هیچ گونه شعبه یا سازمان وابسته ای نیست. 

منابع
http://www.neda.gov.ph/

https://www.dap.edu.ph/

1. Pasig city 
2. Tagaytay city 
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مؤسسهتوسعهکره
1(معرفی

مؤسسهتوسعهکره،اولیناتاقفکرعلوماجتماعی

مؤسسه توسعه کره1 از زمان تأسیس خود در سال 1971 میالدی به عنوان اتاق فکر پیشتاز در این کشور، کمک قابل 
توجهی به توسعه اجتماعی و اقتصادی نموده است. 

و  پیشنهادها  پیوسته  به طور  پیشگیرانه،  و  تجربی  بررسی های  اجرای  مؤسسه ضمن  این  دهه،  از سه  بیش  به مدت 
با توجه به اهمیت  توصیه های سیاستی را بر اساس بررسی دقیق شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی ارائه داده است. 
موتورهای جدید رشد برای احیای سریع و پایدار اقتصادی طی بحران اقتصادی جهانی، مؤسسه توسعه کره با مطالعات 

جامع، بر ارائه دستورالعمل های سیاستِی عملی و قابل اجرا در این کشور متمرکز است. 

مؤسسهتوسعهکره،تولیدخالقدانشجدید

با گسترش ظرفیت تحقیقاتی و مطالعات مشارکتی خود در سطح بین المللی، این مؤسسه به دنبال اجرای تحقیقات 
قابل اجرا و همزمان توسعه مطالعات جامع دانشگاهی است.  پیشگیرانه و  اقتصادی  سطح جهانی، تدوین سیاست های 
به موازات فعالیت های تحقیقاتی، این مؤسسه در راستای انتشار مستمر اطالعات مربوط به سیاست های اقتصادی برای 

سازمان های اقتصادی فعالیت می کند.  

2(اهدافمدیریتی

 مؤسسه تحقیقاتی سطح جهانی 

 مؤسسه تحقیقاتی جامع و پیشرو در حوزه سیاست گذاری توسعه ملی 

 معتبرترین مؤسسه تحقیقاتی کره

 مؤسسه معتبر با برخورداری از شرایط تحقیقاتی بهینه

3(چشماندازومأموریت

چشمانداز

این مؤسسه به عنوان اتاق فکر اقتصادی پیشرو در راستای تعیین اهداف جدید مبنی بر افزایش رفاه اقتصادی در کشور 

1. Korea Development Institute 
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کره تالش می کند. با نگاهی به افق اقتصادی، مؤسسه توسعه کره بر فعالیت های تحقیقاتی ای متمرکز است که چشم انداز 
و مسیر رسیدن به رفاه اقتصادی بیشتر را فراهم می کند و بدین ترتیب، مدل های رشد متناسب با محیط اقتصادی در حال 

تغییر در داخل و خارج از کشور را تعیین می کنند. 

مأموریت

کمک قابل توجه به دولت و جامعه و بخش های خصوصی و دولتی با ارائه سیاست های جایگزین به موقع و مؤثر 
مأموریت این مؤسسه محسوب می شود و در این راستا، در نظر دارد پیشنهادهای سیاستی به دولت ارائه کند که پایه و 
اساس رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. به عالوه، این مؤسسه با به حداکثر رساندن ظرفیت سازمانی خود بر آن است 
که به مؤسسه بین المللی معتبر در حوزه سیاست گذاری تبدیل شود و در زمینه تعیین خط مشی برای سیاست گذاران 

اقتصادی عمل کند. 

4(تحقیقاتمؤسسهتوسعهکره

به طور کلی، تحقیقات مؤسسه توسعه کره حول موضوعات زیر ارائه می شود:  

- اقتصاد کالن و اقتصاد مالی؛ 

- اقتصاد دولتی، سالمت و رفاه؛ 

- نیروی کار و آموزش؛ 

- اقتصاد بین الملل؛ 

- سازمان صنعتی؛ 

- رشد و توسعه اقتصادی؛ 

- سیاست های اقتصادی و اقتصاد کره شمالی؛ 

- کشاورزی، محیط زیست و منابع؛

- اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای؛ 

- سایر موضوعات.   

5(پروژههایاخیر

در سال 2016 میالدی، پروژه های متعددی با اهداف زیر توسط این مؤسسه انجام شده است: 

 تعیین مدیریت پایدار اقتصاد کالن و بازارهای مالی در پاسخ به محیط اقتصادی در حال تغییر در داخل و خارج 
از کشور؛ 
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 بهبود کارآیی مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری دولتی؛ 

 تقویت پتانسیل رشد از طریق رقابت منصفانه، عقالنی سازی مقررات و توسعه صنعتی؛

 افزایش یکپارچگی اجتماعی از طریق توسعه منابع انسانی و بهبود رفاه؛

 تمرکز بر تغییر روند در کشورهای آسیای شمال شرقی و آمادگی آن ها برای اتحاد مجدد. 

6(چارتسازمانی
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7(مشارکتباسازمانهاومراکزودانشگاههایمتعدد

مؤسسه توسعه کره با سازمان ها و مراکز و دانشگاه های متعددی در سراسر جهان در حوزه فعالیت های خود مشارکت 
و همکاری دارد که از جمله می توان به بانک جهانی1، سازمان همکاری  اقتصادی و توسعه2، صندوق بین المللی پول 

)IMF(3، برنامه توسعه ملل متحد4 )UNDP(، بانک توسعه آسیایی5 )ADP( ... اشاره کرد.  

)http://www.kdi.re.kr/kdi_eng/about/ab_organization.jsp(منبع:مؤسسه توسعه کره

1.  World Bank
2.  Organization for Economic Cooperation and Development
3. International Monetary Fund
4. United Nations Development Program
5. Asian Development Bank 
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پیوست

اطالعات زیر در معرفی مؤسسه توسعه کره برگرفته از وب سایت های داخلی است: 

1(حوزهفعالیتهایمؤسسهتوسعهکره

خالصه اي از محدوده کاري اصلي مؤسسه توسعه کره عبارت است از:

- تنظیم مقررات بازارهاي مالي؛

- سیاست هاي اجتماعي و منابع انساني؛

- سیاست هاي اقتصاد کالن بین المللي؛

- اقتصاد سیاسي و ارتباطات بین المللي؛

- مدیریت منابع مالي عمومي و محلي؛

- سیاست عمومي و مستغالت؛

- سیاست های صنعتي و تجاري. 

 )/http://m.olgou.ir/newsletter( منبع: خبرنامه الکترونیکی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

2(مراکزتحتنظر مؤسسهتوسعهکره

دارند،  را  مؤسسه  چشم اندازهای  و  اهداف  ذیل  جداگانه ای  مأموریت  هرکدام  که  مؤسسه  این  نظر  تحت  مراکز 
عبارتند از:

1. دانشکده مدیریت و سیاست گذاری: این دانشکده در سال 1997 تأسیس شد و در مقطع ارشد و دکتری در 
رشته های مدیریت، اقتصاد و سیاست گذاری جهت آموزش خبرگان در این حوزه دانشجو می پذیرد. 

2. مرکز آموزش و اطالعات اقتصادی: این مرکز فعالیت های زیر را انجام می دهد:

- انتشار بولتن ماهانه بررسی مسائل اقتصادی کره جنوبی و منطقه؛

- انتشار بولتن ماهانه رصد تغییرات و جریانات و آمار اقتصادی؛

- انتشار فصلنامه علمی سیاست گذاری اقتصادی؛

3. مرکز مدیریت سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی:  ارائه گزارش های امکان سنجی و کارشناسی و پیشنهاد 
سیاستی در حوزه پروژه های ملی جهت اجرا به صورت مشارکت عمومی و خصوصی از ماموریت های این مرکز 
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است؛

به کره  بین الملل: بررسی سیاست های توسعه ای در کشورهای مختلف و توصیه های توسعه ای  4. مرکز توسعه 
جنوبی جهت استفاده از تجربیات جهانی از مأموریت های این مرکز است.

3(پروژههایاخیر مؤسسهتوسعهکره

برخی از پروژه هایی که اخیراً در این مرکز در حال انجام است عبارتند از:

- بررسی پویایی های اقتصاد کره و مقایسه آن با ژاپن: مقایسه سیاست های اقتصادی در ژاپن و کره و نتایج آن 
با هم؛

- بررسی مدیریت و اداره کسب و کارهای بزرگ دولتی: بررسی سیاست های اتخاذ شده در این حوز ه ها در 
کشورهای مختلف و دستیابی به مدل و مفاهیم سیاستی؛

- آنالیز و پیش بینی روندهای اقتصاد کالن: رصد وضعیت کشور و ارائه به موقع پیشنهادها و توصیه های سیاستی؛

مقدار  چه  کره  بانک های  جنوبی:  کره  بانکداری  در حوزه  مالی  تنظیم گری  و  سیستماتیک  ریسک  بررسی   -
ریسک دارند و تا چه حد توسط قوانین سیاست گذاری شده اند؛

- بررسی عملکرد و رفتار بانک ها در اقتصاد کره جنوبی: تاثیر سیاست های مختلف اقتصادی بر رفتار بانک ها؛

وضعیت  شبیه سازی  جنوبی:  کره  در  کوچک  و  متوسط  بنگاه های  روی  مختلف  سیاست های  تأثیر  بررسی   -
بنگاه ها به صورت داینامیک و بررسی سیاست های مختلف روی آن ها؛

- آنالیز عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کره جنوبی: بررسی بازدهی و آثار حاصل از سرمایه گذاری های 
خارجی صورت گرفته در این کشور؛

- بررسی وضعیت دانشجویان دولتی: میزان بازدهی سرمایه گذاری روی این دانشجویان و نقش دولت در بهبود 
این وضعیت و مدیریت بودجه آن؛

- بررسی وضعیت فقر در کره جنوبی: پیشنهادهای سیاستی جهت کاهش فقر و نابرابری؛

- برنامه ریزی تحقیقاتی: طراحی سمینارها، همایش ها، نشست ها و برنامه های تحقیقاتی متناسب با نیاز کشور؛

- پروژه های تحقیقاتی برای دانشگاه ها: ارائه عناوین و طراحی پروپوزال موضوعات مختلف متناسب با نیاز کشور 
به دانشگاه ها جهت طراحی پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان با این موضوعات؛

- استراتژی های کره در مقابل تغییرات جهانی اقتصاد: پیش بینی آینده و طراحی سناریو برای شرایط مختلف؛

)http://moqavemati.net/( منبع: پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی
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شورایعلمیسیاستدولتیهلند
شورای علمی سیاست  دولتی هلند )WRR(1 در سال 1972 به عنوان یک شورای موقت تأسیس شد. در آن زمان 
شوراهای مشورتی در حوزه هایی خاص وجود داشت که به منظور افزایش نقش آراء عمومی در سیاست های دولت به 
کار گرفته می شدند. اما، مأموریت شورای علمی شناسایی روندها و پیشرفت های آینده و ارائه مشاوره درباره آنها به 
دولت و پارلمان است. در آغاز، شورا بیشتر رویکردی نظری داشت که مبتنی بر منابع علمی بین المللی در حوزه های 
علوم سیاسی و مدیریت دولتی بود و به منظور ارائه مشاوره های سیاسی علمی با نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی و نیز 
سازمان های اجتماعی مدنی و اداره های تحقیقاتی احزاب سیاسی ارتباط داشت. در سال 1974 مسأله انجام مطالعات 
آینده نگر توسط این شورا مطرح شد. با توجه به اینکه صرف گزارشات مطالعاتی برای دولت و پارلمان کاربرد زیادی 
ترتیب  این  به  و  باشند  سیاست گذاران  برای  توصیه هایی  با  همراه  مطالعاتی  گزارشات  همه  که  شد  مصوب  نداشت، 
شورا دیگر تدوین گزارش را کنار گذاشت و به انجام مطالعات به انضمام پیشنهادات و توصیه هایی برای دولت )یا هر 

کارفرمای دیگر که متقاضی مطالعات است( اهتمام ورزید. 

در  سیاست  تدوین  روی  بیشتر  روز،  سیاست های  مسائل  به  پرداختن  جای  به  کرد  سعی  شورا   ،1980 سال  از 
حوزه های اجتماعی کالن و با رویکرد آینده نگر متمرکز شود. در واقع، هدف این بود که روی مسائل واقعی آینده 
راه حل های  به  برای دستیابی  مستلزم رویکردی چندرشته ای  البته  تأکید شود که  در بخش ها و وزارت های مختلف 

واقع بینانه و بلندمدت بود. 

همچنین، در سال 2001 پس از اولین ارزیابی خارجی )بیرون از شورا( از عملکرد این شورا، شورای علمی سیاست  
کنار  در  کارشناسان خارجی  از  انسانی  نیروی  در  باز  سیاست   اتخاذ  با  و  جایگاه خود گرفت  ارتقا  به  تصمیم  دولتی 
دانشمندان هلندی استفاده نمود و نتیجه فعالیت ها و مطالعات خود را به صورت ارائه شفاهی در اختیار ذینفعان گذاشت. 

از سال 2003 نیز موضوعات جاری و هنجاری تر مانند رابطه بین مذهب، دولت و جامعه؛ رسانه در عصر دیجیتال و 
ساختار ارتباطات اجتماعی و نیز محورهای پویای موج های اسالمی مد نظر قرار گرفته اند. 

و  مطالعات  آنها  از  برخی  که  کاری  سند   250 از  بیش  و  مقدماتی  مطالعه   170 گزارش،   88 تاکنون  شورا  این 
گزارش هایی درباره کشاورزی، همکاری توسعه ای و سیاست خارجی هستند، تهیه و در سطح وسیع منتشر نموده است. 

1. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Scientific council for government policy)
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وظایفوروشکار

وظیفه شورای علمی سیاست  دولتی ارائه مشاوره به دولت درباره موضوعاتی است که از اهّمیت اجتماعی باالیی 
برخوردارند. گزارش های این شورا مختص یک بخش خاص نیست بلکه با داشتن دیدی جامع و کلی نگر، بیشتر در 

راستای سیاست های بلندمدت دولت هستند. 

تأمل  و  تفکر  عمیق،  مطالعات  فضا جهت  ایجاد  نیازمند  دهد،  انجام  درستی  به  را  خود  وظایف  شورا  آنکه  برای 
بلوغ  به  و  می شوند  متحول  افکار  و  نظرات  ایده ها،  ترتیب،  این  به  است.  مخالف  آراء  و  نظرات  از  استفاده  سنجیده، 

می رسند و ثمره این روند گزارشات، مطالعات و تحقیقات متعدد و متنوع است. 

انجام می شوند. در اغلب موارد از  با مدیریت اعضای شورا و توسط گروهی از پرسنل شورا  پروژهها: پروژه ها 
کارشناسانی خارج از شورا برای انجام اموری مانند مطالعات مقدماتی استفاده می شود. در برخی از گزارشات نیز از 

دانشمندان یا سیاست گذارانی خارج از شورا برای همکاری دعوت می شود. 

جلسات: شورا هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهد و غالباً در این جلسات کارشناسان پروژه ها نیز برای ارائه 
گزارش روند کار و بحث و بررسی موضوعات مورد مطالعه حضور دارند. هر یک از کسانی که در این جلسات شرکت 
بیان کنند. این ارائه آزاد نظرات در قالب  دارند می توانند نظرات خود را آزادانه )صرف نظر از جایگاه و رتبه آنها( 

داوری همتا1 نقش مهمی در حفظ کیفیت مطالعات و فعالیت های شورا دارد.  

ساختارشورا

شورا شامل 5 الی 11 عضو می باشد که همگی اعضای فعال هستند یعنی در فعالیت های تحقیقاتی نیز مشارکت دارند. 
تصمیمات شورا به صورت گروهی اتخاذ می شود و اعضای شورا برای دوره های 5 ساله انتخاب می شوند و می توانند 

حداکثر تا 2 دوره در شورا خدمت نمایند. 

نفر   35 شامل  اداره  این  اعضای  شوراست.  این  فعالیت های  پشتیبان  پرسنل(  و  علمی  )هیئت  علمی  شورای  اداره2 
می شود که متشکل از اعضای هیئت علمی و پرسنل اداری و تحقیقاتی می باشند. تیم مدیریت شورا شامل مدیر عامل که 
دبیر شورا نیز هست و مدیر برنامه و رئیس ارتباطات می باشد. مدیر عامل اداره و دبیر شورا پروفسور فرانس بروم3 هستند 
که مدرک دکترای خود را در رشته اخالق از دانشگاه الهیات کاتولیک آمستردام در سال 1997 دریافت کرده است و 

از سال 1991 تا 2007 به عنوان محقق و مدرس در دانشگاه اوترخت فعالیت داشته است. 

1.  داوری همتا، مرور همتا یا Peer review به روند مرور همه جانبه مقاالت علمی توسط متخصصان همان رشته گفته می شود. در اینجا منظور 
گفت و گو و تبادل نظر آزاد بین اعضای حاضر در جلسات است. 

2. Office
3. Prof. F.W.A. (Frans) Brom
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موضوعاتفعالیتهایتحقیقاتیومطالعاتیشورایعلمی

ارجاع  مشاوره  تخصصی  نهادهای  به  آنها  نوع  و  ماهیت  با  متناسب  دولت  راهبردی  موضوعات  اینکه  به  توجه  با 
داده می شوند، شورای علمی سیاست  دولتی روی موضوعات کلی تر و کالن تمرکز دارد. به منظور هماهنگی کامل با 
دیگر نهادهای مشاوره، همکاری و تعاون نزدیکی بین این شورا و دیگر نهادهای مشاوره برقرار است. این همکاری و 
هماهنگی موجب شناسایی و تعیین موضوعات حساس و کلیدی جهت مطالعات سال های آتی می شود. برخی از این 

موضوعات کلیدی عبارتند از: 

در شکل دهی  مشارکت  میزان  و  مشخص  سیاستی  حوزه های  در  هلند  اروپایی  توافق های  ملی  کارکردهای   -
سیاست های اروپا

- اثر اینترنت و رسانه های اجتماعی روی حوزه های مختلف سیاست  مانند آموزش، امنیت، بهداشت و مدیریت 
عمومی؛ چگونگی استفاده بهتر از فرصت ها ضمن کاهش خطرات

- عواقب افزایش انقباض جمعیت در مناطق مختلف؛ انقباض جمعیتی، پیرشدن جمعیت و موارد مشابه موجب 
مطرح شدن مسائل زیادی شده اند، از جمله چگونگی استفاده بهینه و مؤثر از نیروی انسانی در بخش های مختلف. 

موضوع برخی از پروژه هایی که در حال حاضر شورای علمی در حال تحقیق و مطالعه است، عبارت است از: 

- داده بزرگ؛ حریم خصوصی و امنیت

- کارکردهای عمومی اروپا؛ تهیه چارچوبی برای سیاست های هلند در قبال اتحادیه اروپا

- آینده کار؛ ماهیت مشاغل و وضعیت اشتغال نیروی انسانی در آینده

- مالی شدن1؛ بررسی وضعیت مالی و رابطه بین صنعت مالی و اقتصاد و جامعه

- برابری و نابرابری سالمت 

- طبقه متوسط؛ آسیب پذیری و فشارهای طبقه متوسط

- تنوع مهاجرت؛ فرصت ها و چالش ها، راه کارهای ادغام

- پول سازی؛ ساز و کارهای مختلف درآمدزایی و اصالحات مرتبط 

- دیدگاه های سیاستی برای توسعه پایدار

- امنیت و سیاست دفاع؛ سیاست های هلند در قبال روندهای کنونی امنیت بین الملل

- اقدامات بشردوستانه؛ رابطه دولت و بشردوستی و راه کارهای افزایش اثرگذاری اقدامات بشردوستانه

1. مالی شدن یا financialisation به فرایند رشد حجم و اهمیت صنعت مالی گفته می شود.
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- تقسیمات اجتماعی؛ نوع و ماهیت تقسیمات اجتماعی در هلند، آسیب های این تقسیمات و راه حل های غلبه بر 
آسیب ها یا کاهش آنها

برخیازپروژههاییکهدراینسازماندرحالانجاماستیاتکمیلشدهاست،عبارتنداز:

- داده بزرگ، حریم خصوصی و امنیت: نتایج این پروژه در قالب گزارش "داده بزرگ در جامعه آزاد و ایمن"، 
مطالعه "بررسی مرزهای داده بزرگ" و چندین مطالعه مقدماتی دیگر ارائه شده است. )2017(

- مطالعه تنوع مهاجرتی: هدف این مطالعه تهیه نقشه پراکندگی جمعیت مهاجران در هلند، تعیین فرصت ها و 
چالش های تنوع مهاجرتی، تعیین روش های برخورد دیگر کشورها با موضوع تنوع مهاجرتی و ارائه مشاوره و 

توصیه به سیاست گذاران جهت اتخاذ تصمیم مناسب درباره این موضوع است.

قالب یک  اخیر که در  بررسی چالش های محیط زیست در دهه های  پایدار:  افق سیاست های توسعه  - مطالعه 
گزارش تحت عنوان "تعهد بلندمدت سیاست ملی آب و هوا در هلند" در سال 2016 منتشر شد. 

در  هلند  امنیت  با  بین الملل  تغییرات فضای  و  روندها  ارتباط  قبیل  از  بررسی موضوعاتی  به  امنیت که  پروژه   -
بلندمدت، رسالت بین المللی کشور درباره امنیت و دفاع در حال حاضر و آینده و تغییرات مورد نیاز در سیاست 

دفاعی کشور جهت تطبیق با شرایط موجود

با همکاری مؤسسه ملی سالمت عمومی و محیط زیست: بررسی دالیل و  نابرابری سالمت  برابری و  - پروژه 
اثرات تفاوت های موجود در وضعیت سالمت افراد )2018(

- پروژه روش های پول سازی: به سفارش وزارت دارایی هلند به منظور بررسی نظام مالی کشور و مطالعه نکات 
مثبت و منفی روش های متفاوت پول سازی و اصالحات محدودتر )2018(

دیگرنهادهایمشاوره در هلند که با شورای علمی سیاست  دولتی در ارتباط هستند و همکاری دارند: 

- کمیته مشورتی در امور مهاجرت )ACVZ(1: کمیته مستقلی است که خدمات مشاوره در امور قانون و سیاست 
مهاجرت به دولت و پارلمان ارائه می کند. 

- شورای مشورتی علم و فناوری )AWTI(2: ارائه خدمات مشاوره به دولت و پارلمان در باب تحقیقات علمی، 
توسعه فناورانه و نوآوری

است که تالش  مستقل  نهاد مشورتی  مدیریت آب: یک  و  نقل، خدمات عمومی  و  - شورای مشورتی حمل 
می کند با روش های نوین مشاوره هایی به وزیر )مرتبط( و پارلمان در موضوعات حوزه سیاست کالن ارائه نماید. 

- شورای فرهنگ: درباره سیاست های فرهنگی به دولت مشاوره ارائه می کند. 

1. Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (Advisory Committee on Migration Affairs)
2. Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Advisory council for science, technology and innovation)
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عمل  راهنمای  عنوان  به  مختلف  دیدگاه های  ارائه  شورا  این  هدف   :1)RVS( اجتماع  و  بهداشت  شورای   -
سیاست گذاران و مجریان حوزه بهداشت و اجتماع است. این شورا با ارائه رویکردهای متفاوت و نوآورانه به 
سازمان ها و نهادها کمک می کند دیدی متفاوت نسبت به مسائل بهداشتی و اجتماعی داشته باشند تا فرصت های 

تازه ای در این حوزه ایجاد شود. 

امور فرهنگی و وزیر  به وزیر )وزیر آموزش، علوم و  نهاد مشورتی مستقل است که  - شورای آموزش: یک 
کشاورزی، مدیریت طبیعت و کیفیت مواد غذایی(، پارلمان و مقامات محلی )طبق درخواست آنها یا با تشخیص 

این شورا( مشاوره ارائه می کند. 

بهداشت  مطالعات  در حوزه  دولتی  مؤسسه  )RIVM(2: یک  زیست  محیط  و  عمومی  بهداشت  ملی  مؤسسه   -
عمومی و محیط زیست است. 

- آژانس ارزیابی محیط زیست هلند )PBL(3: مؤسسه ملی تحلیل  سیاست های راهبردی حوزه محیط زیست، 
طبیعت و برنامه ریزی فضایی می باشد. 

- شورای اقتصادی و اجتماعی هلند )SER(4نهاد اصلی مشورتی دولت و پارلمان در حوزه سیاست های اقتصادی 
اجتماعی ملی و بین المللی است. این نهاد توسط بخش صنعت تأمین بودجه می شود و کاماًل مستقل از دولت عمل 
می کند. این شورا ضمن اینکه نماینده و حافظ منافع اتحادیه های صنفی و بخش صنعت است، به دولت درباره 

همه مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی ) طبق درخواست آن یا به صورت مستقل( مشاوره ارائه می کند. 

- دفتر تحلیل سیاست  اقتصادی هلند )CPB(5: یک نهاد تحقیقاتی مستقل است که به درخواست دولت، پارلمان، 
نمایندگان پارلمان، اتحادیه های صنفی و کارگری و یا به حسب تشخیص خود اقدام به مطالعات تحقیقاتی در 

مورد مسائل اقتصادی کشور می نماید. 

از نهادهای مشورتی دولت و پارلمان هلند است که درباره مسائل   :6)AIV( بین الملل - شورای مشورتی امور 
حقوق بشر، امنیت و صلح، همکاری های توسعه ای و ادغام و انسجام اروپایی تحقیق و مطالعه می کند.

در ادامه، دو مورد اخیر که از نهادهای مشورتی مهم برای دولت و پارلمان هلند هستند، به طور مختصر معرفی 
می شوند. 

1. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (Council for Health and Society)
2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (National Institute for Public Health and the Environment)
3. Planbureau voor de Leefomgeving (Netherlands Environmental Assessment Agency)
4. Sociaal-Economische Raad (Social and Economic Council of the Netherlands)
5. Centraal Planbureau (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis)
6. Adviesraad Internationale Vraagstukken (Advisory Council on International Affairs)
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)CPB(دفترتحلیلسیاستاقتصادیهلند

به دولت  علمی  مشاوره  ارائه  با هدف  در سال 1945  و  از جنگ جهانی  هلند پس  اقتصادی  تحلیل سیاست   دفتر 
برای مشاوره های حوزه سیاست های  دفتر  این  از  تأسیس شد. در آغاز، دولت قصد داشت  اقتصادی  در سیاست های 
اقتصادی استفاده کند. اما در سال های بعد کارهای این دفتر عماًل محدود به تحلیل سیاست های موجود و اثر آنها بر 
رشد اقتصادی و پیش بینی های اقتصادی شد. در واقع، این دفتر از یک نهاد مشورتی و برنامه ریزی سیاستی به یک نهاد 

تحلیل سیاست های اقتصادی تبدیل شد. 

با آنکه این دفتر بخشی از وزارت امور اقتصادی و سیاست های آب و هوا است )مدیر آن توسط این وزارت و در 
مشورت با دیگر اعضای دولت تعیین می شود(، ولی در حوزه محتوای فعالیت هایش کاماًل مستقل عمل می کند. از سال 
2013 تاکنون ریاست آن بر عهده خانم لورا ون گیست1 می باشد. این دفتر دارای وظایف تعیین شده )قانونی( و یک 

کمیته مشورتی و اجرایی مستقل است که در حال حاضر ریاست این کمیته بر عهده هانس اشمیتس2 می باشد. 

بخش اعظم بودجه این نهاد دولتی است )توسط وزارت تأمین می شود( ولی به منظور حفظ استقالل آن حدود 20 
درصد از بودجه آن از طریق پروژه های غیردولتی که دریافت می کند، تأمین می شود. در عین حال، این دفتر مجاز به 
رقابت با مراکز تحقیقاتی تجاری نیست و تنها می تواند با دولت های ملی و محلی، مؤسسات اتحادیه اروپا و سازمان های 

بین المللی دولتی همکاری داشته باشد. 

ساختارسازمانی

انجام  مسئول  هر یک  که  تقسیم شد  مجزا  بخش   5 به  هلند  اقتصادی  سیاست   تحلیل  دفتر   ،2011 سپتامبر  اول  از 
تحقیقات و تحلیل های تخصصی هستند و تحت نظارت 4 واحد پرسنلی می باشند. همه این بخش ها و واحدهای پرسنلی 

در مقابل مدیریت دفتر پاسخگو هستند. نمودار سازمانی این دفتر به صورت زیر است:

1. Laura van Geest
2. Hans Smits 
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مدیریت این دفتر شامل خانم لورا ون گیست به عنوان مدیر و آقای ژرون هین لوپن1 معاون مدیر می شود. البته یک 
جایگاه معاونت دیگر نیز وجود دارد که هنوز خالی است. 

حوزهفعالیتها

تحلیل  و  به تجزیه  را  انتشاراتش  از  اقتصادی، بخش عظیمی  پیش بینی های  اقتصادی در کنار  تحلیل سیاست   دفتر 
بیانیه های انتخاباتی احزاب سیاسی و تحلیل برنامه های زیرساختی از نظر مقرون به صرفه بودن و اثرات اجتماعی تخصیص 
می دهد. عالوه بر همه این موارد، این دفتر مجموعه وسیعی از تحلیل های کّمی و کیفی در موضوعات مختلف نیز دارد. 

به طور کلی، فعالیت های این دفتر در 3 گروه زیر قرار دارد:

است.  هلند  اقتصاد  توسعه  وضعیت  پیش بینی  از  ماه(  )سه  دوره ای  گزارش های  شامل  بخش  این  پیش بینی:   -
گزارش های اصلی عبارتند از برنامه اقتصادی محوری )CEP(2 که هر سال بهار منتشر می شود و پیش بینی اقتصاد 
کالن که هر سال همراه با بودجه ساالنه در آغاز سال کاری پارلمان )سپتامبر( منتشر می شود. این دو گزارش از 
بنیان های اصلی تصمیمات اقتصادی و اجتماعی در هلند هستند. هر سال در ماه های ژوئن و دسامبر، نسخه های 
زیرا  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  بروزرسانی ها  این  منتشر می شود.  پیش بینی ها  این  بروزرسانی شده  کوتاه 

1. Jeroen Hinloopen
2. Central Economic Plan 
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بروزرسانی  لذا،  هستند.  متفاوت  دقیق  پیش بینی های  با  و  دارد  تخمین  جنبه  بیشتر  دفتر  این  تحلیل های  ماهیت 
اطالعات آنها به معنی در اختیار داشتن بهترین تحلیل ها از وضعیت جاری اقتصاد و توسعه هلند است. 

- تحلیل سیاست های اقتصادی: در این بخش، تحلیل پروپوزال های سیاستی و نیز ارزیابی اثر سیاست های اجرا 
اجراشده  زیرساختی  پروژه های  مزایای  و  هزینه ها  ارزیابی  به  دفتر  این  بعد  به   50 دهه  از  می شود.  انجام  شده 
می پردازد. در هلند به این گونه مطالعات به اختصار )MKBA( یا تحلیل اجتماعی هزینه-منفعت1 گفته می شود. 
پیری،  اثرات  مانند  انواع تحقیقات در حوزه هایی  به  اقتصادی  نوع تحلیل ها، دفتر تحلیل سیاست  این  بر  عالوه 
بازار و غیره می پردازد. این دسته از  جهانی سازی، مراقبت های بهداشتی، آموزش، بحران های مالی و مقررات 

مطالعات اغلب با بودجه مشترک وزارت خانه های دیگر یا مؤسسات کمیسیون اروپا انجام می شوند. 

- انتخابات و تشکیل دولت: در این بخش، پیش بینی های میان مدتی انجام می شود که در آغاز هر دوره انتخاباتی 
نیز  و  برنامه های سیاستی خود  احزاب سیاسی در تدوین  پیش بینی های چهارساله راهنمای  این  منتشر می شوند. 

مذاکرات جهت تشکیل کابینه پس از انتخابات می باشند. 

از سال 1986 این دفتر به تحلیل اثرات اقتصادی پروپوزال های سیاستی احزاب )در صورت تمایل احزاب( پرداخته 
است و به این ترتیب، با ارائه این تحلیل ها به رأی دهندگان، ابزار مناسبی را در اختیار آنها می گذارد تا برنامه های احزاب 

را با هم مقایسه کنند و در نتیجه شفافیت فرایند انتخابات را افزایش می دهد. 

پس از انتخابات نیز اغلب از این دفتر درخواست می شود پروپوزال های ارائه شده در مذاکرات تشکیل دولت را 
تحلیل نماید که این نوع تحلیل ها نیز از نظر روش و ماهیت مشابه تحلیل پروپوزال های انتخاباتی است. 

شرکایبینالمللی

دفتر تحلیل سیاست  اقتصادی دارای شبکه بزرگی از ارتباطات با نهادهای بین المللی از جمله کمیسیون اروپا، صندوق 
بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD(2 می باشد. برخی از مؤسسات بین المللی که این دفتر در 

حوزه تحلیل سیاست اقتصادی با آنها همکاری دارند، عبارتند از:

- بروگل3: از اوایل سال 2011، دفتر تحلیل سیاست اقتصادی با بروگل که یک اندیشکده )اتاق فکر( در بروکسل 
تحلیل  دفتر  اروپاست.  اتحادیه  اقتصادی  سیاست های  مؤسسه  این  فعالیت های  حوزه  می کند.  همکاری  است، 
یا هلند  بروکسل  با هم همکاری می کنند، در رویدادهای  بروگل در پروژه های تحقیقاتی  اقتصادی و  سیاست 

حضور می یابند و کارهای یکدیگر را ارائه و معرفی می نمایند.

تحلیل های  آن  تحقیقات  که حوزه  است  لندن  در  واقع  مستقل  مؤسسه  )IFS(4: یک  مالی  مطالعات  مؤسسه   -

1. Societal cost-benefit analysis  
2. Organization for Economic Cooperation and Development 
3. Bruegel 
4. Institute for Fiscal Studies 
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سیاست اقتصادی و توصیه های اقتصادی اجتماعی است. 

- اداره مسئولیت بودجه )OBR(1 در اواخر سال 2010 تأسیس شد که یکی از اهداف اصلی آن انتشار پیش بینی های 
اقتصادی مستقل است. 

عضو   8 از  متشکل  آن  شورای  که  است  دولتی  مؤسسه  یک   2)SFPC( سوئد  مالی  سیاست گذاری  شورای   -
می باشد و دارای یک اداره پشتیبانی است که تحقیقات را انجام می دهد و توصیه های مستقلی درباره سیاست 

اقتصادی سوئد منتشر می کند. 

- مرکز مطالعات سیاست اروپایی )CEPS(3 یکی از بانک های فکر مهم در بروکسل است که تحقیقات آن روی 
حوزه ادغام و انسجام اروپا متمرکز است و دارای یک برنامه اقتصادی استوار و مدون است. 

- شبکه مؤسسات تحقیقات سیاست اقتصادی اروپا )ENTEPRI(4: یک شبکه اروپایی متشکل از 27 مؤسسه 
تحقیقات اقتصادی است که هدف آن انتشار بین المللی تحقیقات موجود، هماهنگ سازی برنامه های تحقیقاتی، 

انجام تحقیقات مشترک و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ابعاد اروپایی مسائل سیاست های اقتصاد ملی است. 

همچنین، دفتر تحلیل سیاست اقتصادی دارای یک برنامه کارشناس مدعو است که امکان تحقیقات حرفه ای را برای 
محققان هلندی و بین المللی فراهم می کند. این برنامه با هدف افزایش غنای علمی دفتر و با تمرکز بر موضوعات جاری 
و اولویت  دار اجرا می شود. طول دوره حضور کارشناسان در این دفتر متغیر و بر حسب شخص تفاوت دارد. حقوق و 
مزایای این کارشناسان بر اساس شایستگی های آنها تعیین می شود و هزینه اقامت و سفر نیز توسط دفتر تحلیل سیاست 

اقتصادی تأمین می شود. 

در  باید  آنها  شوند.  برنامه  این  در  متقاضی شرکت  نامه  ارسال  طریق  از  می توانند  مؤسسات  و  دانشگاه ها  محققان 
تقاضانامه انگیزه خود از شرکت در این برنامه، عنوان تحقیق )باید در یکی از حوزه های کاری این دفتر باشد( و مدت 

زمان حضور در این دفتر و زمان شروع به همکاری خود را ذکر کنند. 

ارزیابیکیفی

نظارت و ارزیابی )توسط نهادهایی غیر از دفتر( کیفیت خروجی ها و عملکرد سازمانی دفتر تحلیل سیاست اقتصادی 
آن  استقالل  و حفظ  تحقیقات  کیفیت  افزایش  موجب  امر  این  زیرا  است  برخوردار  نهاد  این  برای  باالیی  اهمیت  از 
می شود. در همین راستا، همه انتشارات این دفتر از طریق وب سایت آن در اختیار عموم قرار دارد و به طور مستمر از 

نهادهای بیرونی درخواست ارزیابی عملکرد و کیفیت تحقیقات آن می شود. 

1. Office for Budget Responsibility 
2. Swedish Fiscal Policy Council 
3. Center for European Policy Studies
4. European Network of Economic Policy Research Institutes
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کمیتهمرکزیبرنامهریزی)CPC(1: این واحد کمیته مشورتی اختصاصی دفتر تحلیل سیاست اقتصادی است. 
این کمیته دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد و درباره خروجی و عملکرد سازمان به مدیریت توصیه هایی ارائه می کند. 

اعضای کمیته از اصحاب دانشگاه و کسب و کار هستند و برای دوره های سه ساله منصوب می شوند. 

اقتصادی در حوزه سیاست گذاری  تحلیل سیاست  دفتر  یکبار خروجی های  ارزیابیسیاستمحور: هر 5 سال 
ارزیابی می شود. کمیته ای متشکل از چند سیاست گذار و کارشناس مستقل خروجی این دفتر را ارزیابی می کنند. 

ارزیابیعلمی: عالوه بر ارزیابی کیفی تحلیل های سیاستی این دفتر، هر 5 سال یکبار از گروهی از کارشناسان 
بین المللی و مستقل دعوت می شود که به بررسی علمی خروجی های این دفتر بپردازند و تازه ترین بررسی در سال 2010 

انجام شده است. 

)AIV(شورایمشورتیاموربینالملل

شورای مشورتی امور بین الملل یک نهاد مستقل است که به دولت و پارلمان در حوزه سیاست خارجی بویژه حقوق 
بشر، صلح و امنیت، همکاری های توسعه ای و انسجام اروپا مشاوره ارائه می کند. این نهاد در سال 1988 کار خود را به 

صورت رسمی و قانونی آغاز کرد و در حال حاضر ریاست آن بر عهده پروفسور جاپ دو هوپ شفر2 می باشد. 

گزارش ها و تحقیقات این شورا طبق درخواست دولت یا پارلمان و یا بر حسب تشخیص خود شورا تهیه می شود 
این  اغلب موارد مخاطب  ارائه می شوند. در  نمایندگان و سنا  یا مجلس  نظر دولت  به اعضای مورد  از تدوین  و پس 
گزارش ها در دولت عبارتند از وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر تجارت خارجی و همکاری های توسعه ای. این 
وزرا باید پس از سه ماه پاسخ خود را به مجلس تقدیم کنند. همه روند درخواست گزارش و ارسال پاسخ به مجلس به 

صورت علنی است و در اختیار عموم مردم قرار دارد. 

ساختارسازمانی

کمیته   ،4)CVV( امنیت  و  صلح  کمیته   ،3)CMR( بشر  حقوق  کمیته  است:  دائمی  کمیته   4 از  متشکل  شورا  این 
همکاری توسعه ای )COS(5 و کمیته انسجام اروپا )CEI(6. این کمیته ها به تنهایی یا با همکاری هم به تهیه گزارش ها 
و انجام مطالعات می پردازند. در برخی موارد گروه های کاری تخصصی از کارشناسان کمیته های مختلف برای انجام 
برخی پروژه های خاص تشکیل می شود. نتیجه مطالعات و تحقیقات به دو زبان هلندی و انگلیسی به پارلمان )یا هر نهاد 
1. Central Planning Committee
2. Japp de Hoop Scheffer 
3. Commissie mensenrechten (committee on human rights)
4. Commissie vrede en veiligheid (committee on peace and security)
5. Commissie Ontwikkelingssamenwerking (committee on development cooperation )
6. Commissie Europese integratie (committee on European integrity)
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متقاضی دیگر( ارائه می شود و دسترسی به آنها برای عموم آزاد و رایگان است. 

در حال حاضر تازه ترین درخواست مشاوره )4 جوالی 2017( از سوی ریاست مجلس نمایندگان داده شده است که 
تقاضای بررسی شرایط اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه را داشته است. این مطالعه انجام شده و متعاقب 
آن مجلس نمایندگان مجدداً از شورا درخواست یک مطالعه تکمیلی در خصوص شرکای جدید هلند برای همکاری 

)اقتصادی/سیاسی/علمی( در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نموده است )می 2017(. 

منابع:

https://www.cpb.nl/en

https://english.wrr.nl/

https://aiv-advice.nl/63l/home
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هند مؤسسهملیتحول
National Institution for Transforming India

مؤسسهملیتحولهند
تاریخ 
1 ژانویه 2015 تأسیس

دولت فدرال و دولت های ایالتی هندقلمرو نفوذ
دهلی نودفتر مرکزی

شورای  
حاکمیت

شری نارندرا مودی1- رئیس،

راجیو کومار2- معاون رئیس، 

شری بیبک دبروی3- عضو هیئت مدیره،

شری وی کی سواسارات4- عضو،

پروفسور رامش چاند5- عضو،

دکتر وی کی پل6- عضو،

آمیتاب کانت7- مدیر عامل،
دولت هندزیرمجموعه

1.Shri Narendra Modi
2. Dr. Rajiv Kumar
3. Shri Bibek Debroy
4. Shri Vijay Kumar Saraswat
5. Prof. Ramesh Chand
6. Dr. V. K. Paul
7. Amitabh Kant
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مؤسسهملیتحولهند

معرفی

مؤسسه ملی تحول هند یا نیتی  آیوگ )NITI Aayog(1 )اتاق فکر سیاست گذاری دولت هند(، در سال 2015 با 
هدف دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تقویت همکاری فدرالی2 از طریق تقویت مشارکت دولت های ایالتی هند در 
برنامه ریزی3 است که در سال  این مؤسسه در واقع جایگزین کمیسیون  اقتصادی تأسیس شد.  فرآیند سیاست گذاری 
1950 تأسیس شده بود و به منظور همسوسازی وظایف و اهداف آن با راهبردهای اصالحات دولت هند، نیتی آیوگ 
تشکیل و جایگزین آن شد. این مؤسسه با آوردن ایالت های هند به عرصه سیاست گذاری امکان همکاری فدرالی را در 
دولت فدرال هند فراهم می کند. نخست وزیر ریاست این مؤسسه را بر عهده دارد و معاون مؤسسه نیز توسط او انتخاب 

می شود. ساختار نیتی آیوگ متشکل است از:  

 شورای حاکمیت  متشکل از  وزرای  اصلی تمام ایالت ها و قلمروهای متحد هند

متشکل از وزرای اصلی ایالت ها و فرمانداران قلمروهای متحد برای رسیدگی به مسائل   شوراهای منطقه ای  
خاص و احتمالی که بیش از یک ایالت یا یک منطقه را تحت تأثیر قرار می دهند.

)از  پاره وقت  عضو  دو  تمام وقت،  عضو  پنج  رئیس،  معاون  شامل  مؤسسه  این  تمام وقت  سازمانی  چارچوب   
دانشگاه های برجسته، سازمان های پژوهشی و دیگر مؤسسات مرتبط(، چهار عضو هیئت مدیره شورای وزیران، 

 مدیر اجرایی )دارای رتبه وزارت در دولت هند(، مدیریت امور اداری و دبیرخانه 

 کارشناسان و متخصصان در زمینه های مختلف 

کمیته مرکزی نیتی آیوگ نیز متشکل از افراد زیر است: 

- رئیس )نخست وزیر(

- معاون رئیس 

- اعضاء

- اعضای مدعو

- اعضای تمام وقت 

- مدیر اجرایی )مدیر عامل( 

1. National Institution for Transforming India
2. Cooperative Federalism
3. Planning Commission 
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اساس این مؤسسه بر دو مرکز استوار است: مرکز تیم هند1 و مرکز دانش و نوآوری2. مرکز تیم هند قابلیت های 
مشارکت ایالت ها در دولت مرکزی را بالفعل می سازد و مرکز دانش و نوآوری اتاق فکر نیتی آیوگ محسوب می شود. 

زیرگروهها

به منظور تحقق همکاری فدرالی، نیتی آیوگ در همان آغاز و در اولین جلسه شورای حاکمیت در سال 2015 سه 
زیرگروه را تشکیل داد که همسو با اهداف و مفهوم مرکز تیم هند هستند. این زیرگروه ها عبارتند از:

زیرگروهوزراجهتنظاممندیطرحهایباپشتیبانیمرکزی )CSS(3: این زیرگروه متشکل از 
با وزرای مرکزی شامل  ... است که  ایالت هایی مانند جامو و کشمیر، راجستان، مانیپور و  برخی وزرای ارشد 
وزیر امور مالی، وزرای عضو نیتی آیوگ و وزرای ایالت هایی که در زیرگروه نماینده ندارند، مشورت و تعامل 
گسترده ای دارد. تاکنون این زیرگروه 4 جلسه تشکیل داده است و مصوباتی نیز داشته است که در راستای تحقق 
اهداف افق 2022 کشور هند هستند )این اهداف به طور کلی در جهت ارائه امکانات رفاه و زندگی مناسب به 
همه شهروندان به صورت برابر و فراهم آوردن فرصت های تحقق توانمندی های همه شهروندان هستند(. در همین 
راستا، شورای حاکمیت نیتی آیوگ اقدام به تهیه اصول کلی دستور کار توسعه ملی نموده است که طرح های با 
پشتیبانی مرکزی از ابزارهای اصلی تحقق این دستور کار هستند. طرح های با پشتیبانی مرکزی در همه بخش ها 
بودجه  می شوند.  تقسیم  اختیاری  و  اصلی  دسته  دو  به  و گستردگی  اهمیت  و حسب  می شوند  اجرا  ایالت ها  و 
طرح های اختیاری به ایالت ها تعلق می گیرد که می توانند متناسب با موقعیت و نیازهای طرح در آن ایالت هزینه 
کنند، ولی طرح های اصلی به صورت فدرال اجرا می شوند و بودجه آنها هم در سطح فدرال تخصیص می یابد 

)زیر نظر مستقیم وزارت امور مالی(. 

زیرگروهوزراجهتتوسعهمهارت: زیرگروه دیگر که در اولین جلسه شورای حاکمیت در سال 2015 
تشکیل شد، زیرگروه وزرا جهت توسعه مهارت است. این زیرگروه در پی ارتقای نیروی انسانی بویژه جوانان 
به عنوان  نیتی آیوگ  این گروه وزرای اصلی دولت و مدیرعامل  نیروی کار ماهر است. اعضای  ایجاد یک  و 

هماهنگ کننده4 است. از جمله وظایف این زیرگروه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

- پیشنهاد اقداماتی جهت تقویت مأموریت های توسعه مهارت ایالتی به منظور افزایش ظرفیت و ارتقا استانداردهای 
مهارتی در سطح ایالت ها

- بررسی میزان مشارکت بخش خصوصی در توسعه مهارت های منابع انسانی و پیشنهاد روش هایی برای ارتقا 
این مشارکت

1. Team India Hub
2. Knowledge and Innovation Hub 
3. Centrally Sponsored Schemes 
4. Coordinator 
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از  ایالت هایی که  بویژه در  برنامه های توسعه مهارت  نفوذ و دسترسی  افزایش سطح  اقداماتی جهت  پیشنهاد   -
مزیت های جمعیتی برخوردارند. 

- ارائه پیشنهاداتی جهت مقابله با مسأله کمبود مربی/مدرس مهارت

سواچ  مأموریت  زیرگروه  نیتی آیوگ  زیرگروه  دیگر   :1)SBM( بهارات سواچ مأموریت زیرگروه 
بهارات )برنامه ملی بهداشت و نظافت عمومی( است. این زیرگروه نیز همانند دیگر زیرگروه ها در اولین جلسه 
شورای حاکمیت تشکیل شد و هدف آن تحقق برنامه سواچ بهارات است. اعضای آن وزرای اصلی نیتی آیوگ 

و مدیرعامل نیتی آیوگ هماهنگ کننده آن است. از جمله وظایف این زیرگروه عبارت است از:

 مطالعه نیازهای مالی اجرای جامع برنامه سواچ بهارات و پیشنهاد اقداماتی جهت تأمین بودجه مورد نیاز این 
برنامه

 پیشنهاد ساز و کارهای سازمانی قوی جهت اجرای مؤثر برنامه سواچ بهارات

 پیشنهاد اقداماتی جهت حمایت فنی از همه بخش های برنامه سواچ بهارات از جمله مدیریت ضایعات مایع و 
جامد در مناطق شهری و روستایی

و  خصوصی  بخش  مشارکت  ارتقا  جهت  اقداماتی  پیشنهاد  و  خصوصی  بخش  مشارکت  مدل های  مطالعه   
سازمان های جامعه مدنی جهت اجرای مؤثر برنامه سواچ بهارات

 پیشنهاد روش های پایدار نمودن برنامه سواچ بهارات

وظایف

به طور کلی وظایف نیتی آیوگ به عنوان اتاق فکر سیاست گذاری دولت هند عبارت است از: 

- ایجاد افقی مشترک در راهبردها و اولویت های ملی توسعه با مشارکت فعال ایالت ها و بر اساس اهداف ملی

- ایجاد فضای همکاری فدرال از طریق ساز و کارها و ابتکارهای حمایتی نظام مند و مستمر و با تأکید بر این 
واقعیت که ایالت های قدرتمند ضامن ملت قدرتمند هستند. 

- ایجاد ساز و کارهایی برای تدوین برنامه های معتبر و اجرایی در سطح روستاها و همراه ساختن تدریجی سطوح 
باالتر دولت با این برنامه ها.

- تضمین امنیت و منافع ملی در راهبردها و سیاست های اقتصادی در حوزه های ویژه. 

- توجه ویژه به بخش هایی از جامعه که با خطر به حاشیه رانده شدن در روند توسعه اقتصادی مواجه هستند. 

1. Swachh Bharat Mission
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بلند مدت و راهبردی و پایش روند اجرا و کارایی آنها.  ابتکارها، چارچوب  برنامه ها و سیاست های  - طراحی 
)درس های حاصل از پایش ها می تواند برای اصالحات و ارتقا میان مدت به کار گرفته شود(.

- ارائه مشاوره و ترویج مشارکت با ذینفعان کلیدی و دیگر اندیشکده های)اتاق فکر( مشابه ملی و بین المللی. 

- ایجاد یک سیستم پشتیبانی برای حمایت از دانش، نوآوری و کارآفرینی از طریق شبکه کارشناسان، فعاالن و 
سایر شرکای ملی و بین المللی این حوزه.

- فراهم کردن بستری برای حل مسائل بین بخشی و بین سازمانی به منظور تسریع اجرای برنامه های توسعه ای.

- تبدیل شدن به مرکز پیشرفته علمی به منظور تحقیق در خصوص بهترین تجارب حاکمیتی و بهترین شیوه های 
توسعه پایدار و عادالنه و انتقال نتایج به نقش آفرینان کلیدی.

- نظارت فعاالنه و ارزیابی اجرای برنامه ها و ابتکارات، شناسایی منابع مورد نیاز برای افزایش احتمال موفقیت

- تمرکز بر ارتقاء فناوری و ایجاد ظرفیت برای اجرای برنامه ها و ابتکارات.

- انجام سایر اقدامات ضروری برای تسهیل اجرای دستور کار توسعه ملی و اهداف فوق الذکر 

گروههایویژهعملیاتی

توسعه  سه حوزه  در  که  داد  تشکیل  عملیاتی  ویژه  سه گروه  جلسه شورای حاکمیت  اولین  همان  در  نیتی آیوگ 
کشاورزی، بیمه کشاورزی و حذف فقر فعالیت می کنند. 

وزیر  آب،  منابع  وزیر  نیتی آیوگ،  از  کارشناس  چندین  شامل  گروه  این  کشاورزی:  توسعه ویژه گروه 
فرآوری مواد غذایی و وزیر کود، معاونان وزارت  کشاورزی و همکاری، وزارت شیالت و پرورش دام و وزارت منابع 

خاک است. از جمله وظایف این زیرگروه عبارتند از: 

- هماهنگی و هم افزایی بین وزرای ارشد و نیروهای ویژه دولت های ایالتی

- ارائه توصیه هایی جهت احیاء کشاورزی در همه ابعاد

- تدوین راهبردهایی جهت ترویج، اصالح و نوآوری در فناوری

- شناسایی تجارب و برنامه هایی که می تواند برای همه ایالت ها مفید باشند 

از  استفاده  برای  به تشکیل گروه ویژه ای  نیتی آیوگ تصمیم  بیمهکشاورزی: در ژوئن 2016،  گروهویژه
فناوری در بیمه کشاورزی گرفت. اعضای این گروه شامل وزرای کشاورزی، کارشناسان حوزه کشاورزی و بیمه و 

تأمین مالی و چند مشاور از نیتی آیوگ است. از جمله وظایف آن عبارتند از: 

- ارزیابی و تحلیل سطح استفاده و دسترسی فناوری های بیمه در کشاورزی جهان و هند در حوزه های محصوالت 
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زراعی، دام زنده و آبزیان

- ارزیابی قابلیت های فناوری ها در تخمین خسارت های محصوالت زراعی، دام و آبزیان

- پیشنهاد فناوری های مناسب و مقرون به صرفه جهت تخمین خسارت های محصوالت زراعی، دام و آبزیان از 
نظر شدت و گستردگی

گروهویژهحذففقر: این گروه مطابق تصمیمات اولین جلسه شورای حاکمیت در سال 2015 تشکیل شده 
است. اعضای این گروه عبارتند از ریاست نیتی آیوگ، دو تن از مشاوران نیتی آیوگ، دبیران وزارت  توسعه روستایی، 
وزارت مسکن و حذف فقر شهری، وزارت توسعه مهارت و وزارت خدمات مالی و چند کارشناس مرتبط. از جمله 

وظایف این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارت های مرکزی و نیروی های ویژه دولت های ایالتی

- ارائه تعریف کاربردی از فقر

- تهیه نقشه راه حذف فقر

- پیشنهاد راهبردها و برنامه های ضد فقر از جمله اصالح برنامه های موجود

- تعیین برنامه های موفق ضد فقر جهت استفاده از تجارب آنها در دیگر ایالت ها

نیتی آیوگ مجموعه متنوعی از طرح های ابتکاری مختلف دارد که عناوین برخی از آنها عبارت است از: )چند نمونه 
از این ابتکارات به اختصار معرفی می شوند.(

- نقشه راه 15 ساله

- چشم انداز 7 ساله

- مأموریت اتال1 برای جوانسازی و تحول بافت شهری

- دیجیتال سازی هند

- مأموریت نوآوری اتال

- اصالحات آموزش پزشکی

- اصالحات کشاورزی

- مجموعه سخنرانی های تحول هند

1. Atal Mission
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جنبشپرداختدیجیتال:یک برنامه اجرایی برای افزایش آگاهی مردم از فناوری های پرداخت دیجیتال و 
هماهنگ کردن همه اقدامات تأثیرگذار در حوزه دیجیتال، شرکت های کوچک کارآفرین و سایر بازیگران تهیه شده 
است. در این راستا، مطالب مناسب جهت چاپ کتاب و تبلیغات چندرسانه ای برای انتشار گسترده تهیه شده و نمایشگاه ها 
و همایش هایی برای آموزش و ظرفیت سازی وزارتخانه ها و ادارات دولتی، نمایندگان ایالت ها، مراکزتجاری و صنعتی و 

همچنین سایر بازیگران برگزار شده است.

در 30 نوامبر 2016، نیتی آیوگ کمیته ای از وزیران را برای پرداخت های دیجیتال جهت ارتقاء شفافیت، مشارکت 
مالی و اکوسیستم سالم مالی در سراسر کشور تشکیل داد. همچنین، برای تشویق ایالت ها به ترویج معامالت دیجیتال، 
ارائه اطالعات،  کمک 500 میلیون روپیه ای )7/8 میلیون دالر( از سوی دولت مرکزی تصویب شده است تا صرف 

آموزش و اجرای طرح های دیجیتال سازی معامالت شود. 

مأموریتنوآوریاتال1: دولت مأموریت نوآوری اتال را با هدف تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی 
کشور و تقویت نوآوری در بین کارآفرینان، مدارس و دانشگاه ها راه اندازی کرده است و هدف نهایی آن ایجاد بستری 
مناسب برای مراکز )هاب( نوآوری در حد کالس جهانی، کسب و کار های نوپا و دیگر فعالیت های خوداشتغالی و 

مقابله با چالش های عظیم است. این برنامه دو کارکرد اصلی دارد: 

- ارتقا کارآفرینی از طریق خوداشتغالی و بکارگیری استعدادها با حمایت و آموزش نوآوران برای تبدیل شدن 
به کارآفرینان موفق

- ارتقا نوآوری از طریق فراهم کردن بستری برای تولید ایده های نوآورانه

طرح های اصلی که طی سال های 17-2016 در قالب این مأموریت انجام شده اند، عبارتند از:

- آزمایشگاه های ارتقا اتال2: جهت تقویت خالقیت، تخیل و کنجکاوی دانش آموزان و نیز ایجاد مهارت هایی 
مانند تفکر محاسباتی، یادگیری تطبیقی، شکل دهی ذهنیت و محاسبه فیزیکی در آنها، 500 آزمایشگاه ارتقا اتال 
ابزارها و تجهیزات  با  در مدارس سراسر هند ایجاد شده است. در این آزمایشگاه ها دانش آموزان فرصت کار 
جهت یادگیری عملی مفاهیم علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را می یابند. در این آزمایشگاه ها موضوعاتی 
مانند علوم، الکترونیک، روباتیک، کامپیوتر و چاپگرهای سه بعدی کار می شود تا دانش آموزان بتوانند چالش های 
محیط خود را یافته و با استفاده از تکنولوژی های سریع نمونه سازی که در سال های اخیر ظهور کرده اند، نمونه های 
اولیه را طراحی و تولید کنند. جهت تأسیس هر آزمایشگاه حداکثر 1 میلیون روپیه و جهت هزینه های عملیاتی نیز 

حداکثر 1 میلیون روپیه برای یک دوره 5 ساله توسط مأموریت نوآوری اتال تأمین می شود.

- مراکز رشد آتال3: مأموریت نوآوری اتال حمایت مالی 100 میلیون روپیه ای )شامل سرمایه  اولیه و هزینه های 

1. Atal Innovation Mission
2. Atal Tinkering Labs
3. Atal Incubation Centres
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عملیاتی برای یک دوره 5 ساله( برای ایجاد ظرفیت و تأسیس مراکز رشد در سراسر هند فراهم می کند. به این 
ترتیب، به شرکت های نوپا کمک می کند تا سریع تر رشد کنند و نوآوری-کارآفرینی را در بخش های اصلی 
مانند صنعت، حمل و نقل، انرژی، آموزش و پرورش، کشاورزی، آب و بهداشت جاری نمایند. عالوه بر این، به 

مراکز رشد فعال نیز تا 100 میلیون روپیه جهت ارتقا بسترها و فعالیت هایشان کمک مالی می شود. 

روندهای  تسریع  برای  دانش بنیان  و  تحقیقاتی  مختلف  مؤسسات  پیونددادن  جهت  برنامه  این  ساماوش1:  برنامه
توسعه و افزایش ظرفیت سازمانی اجرا می شود. نیتی آیوگ به منظور ارتقا ظرفیت سازمانی خود با مؤسسات مختلف 
تحقیقاتی مشارکت و تعامل دارد. این گونه مشارکت ها موجب به اشتراک گذاری دانش و اطالعات بین شرکا و در 
نتیجه کمک به ایفای بهتر نقش آنها در اصالحات سیاست تحول می شود. هدف غایی این برنامه کمک به تحقق توسعه 
پایدار و جامع در راستای "اهداف توسعه پایدار"، "افق 15 ساله"، "راهبرد 7 ساله" و "برنامه عمل 3 ساله" نیتی آیوگ 

می باشد. 

منظور  به  نیتی آیوگ  مدیریتآب:  و آموزش بهداشت، در ایالتها عملکرد سنجش شاخصهای
برانگیختن رقابت در بین ایالت ها جهت کسب نتایج بهتر، شاخص هایی برای سنجش نتایج ساالنه در بخش های مهم 
اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و آب طراحی کرده است. در عین حال، اجرای این طرح موجب به اشتراک گذاری 
بهترین تجارب و نوآوری ها بین ایالت ها می شود و این امر می تواند یک نمونه خوب از رقابت و همکاری فدرالی باشد.

نارندرا مودی  به پیشنهاد نخست وزیر  بنا  ابتکار جدیدی را  نیتی آیوگ  مجموعهسخنرانیهایتحولهند:
با عنوان مجموعه سخنرانی های تحول هند در تاریخ 26 آگوست 2016 آغاز کرده است. هدف از این طرح، دعوت 
در  آنها  تجربه  و  تخصص  دانش،  اشتراک گذاشتن  به  برای  جهان  مشهور  مدیران  و  کارشناسان  سیاست گذاران،  از 
سیاست گذاری و مدیریت با همتایان هندی است. این ابتکار مجموعه ای از سخنرانی هایی است که هدف آنها معرفی 
ایده های خالقانه و نوین در حوزه سیاست های توسعه ای به سیاست گذاران و مردم هند می باشد که در نهایت منجر به 
تحول هند و تبدیل شدن آن به یک اقتصاد مدرن و موفق گردد. اولین سخنرانی آن توسط معاون نخست وزیر سنگاپور 
آقای تارمان شانموگارانم2 ارائه شده است. او سخنرانی خود را با عنوان »هند و اقتصاد جهانی« در دهلی نو انجام داد. 
نخست وزیر هند نیز ضمن تبیین هدف این مجموعه سخنرانی ها، اظهار داشت که چشم انداز ایشان برای هند، تحوالت 
سریع و مستمر است. در 16 نوامبر 2016 نیز بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت دومین سخنرانی این مجموعه را 

تحت عنوان »تکنولوژی و تحول« انجام داد.

منبع:

http://www.niti.gov.in/

1. Samavesh 
2. Shri Tharman Shanmugaratnam
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مؤسسهمطالعاتتوسعهصباح
مؤسسه مطالعات توسعه صباح )IDS(1یک مؤسسه غیرانتفاعی است که به طور مستقل به تحقیقات حوزه توسعه  
می پردازد. این مؤسسه در سال 1985 توسط دولت منطقه صباح تأسیس شد که از آن زمان با داشتن رویکرد سیاست محور 

و تأکید بر حل مسأله، مطالعاتی در حوزه توسعه اقتصادی/اجتماعی و توسعه مدیریت دولتی انجام می دهد. 

اینکه منطقه صباح یکی از  به  با توجه  نیز محسوب می شود.  اتاق فکر دولت منطقه صباح  در عین حال، این نهاد 
ایالت های در حال توسعه مالزی است، دولت منطقه ای می کوشد ضمن تالش برای تأمین نیازهای مردم منطقه، استفاده 
نیازمند مشاوره ها و  لذا دولت منطقه ای صباح  نماید.  نیز تضمین  منابع محدود منطقه و توزیع عادالنه آنها را  از  بهینه 
توصیه های عینی و مبتنی بر تحقیقات مستقل علمی است و در واقع، مؤسسه مطالعات توسعه در راستای تأمین این نیاز 

دولت منطقه صباح تشکیل شده است. 

اهداف: هدف اصلی مؤسسه مطالعات توسعه ترغیب تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر تحقیق است که برای 
دستیابی به این هدف از روش های زیر استفاده می کند: 

ارائه  و  دولتی  مدیریت  توسعه  و  اقتصادی/اجتماعی  توسعه  در حوزه  مسأله  رویکرد حل  با  تحقیقات  انجام   -
پیشنهادهای )پروپوزال(  سیاستی به دولت

- بررسی و ارزیابی پیشنهادهای )پروپوزال( ارائه شده به دولت )از سوی مراکز و نهادهای دولتی و عمومی( از 
نظر قابلیت اجرا )امکان سنجی(

- برگزاری سمینار، فروم و جلساتی با ذینفعان حوزه توسعه به منظور دریافت دیدگاه ها و نظرات آنها در حوزه 

- مسائل و موضوعات توسعه

- ارائه مستمر اطالعات با کیفیت )حفظ کیفیت نظام اطالعات(

ساختارسازمانی: مؤسسه مطالعات توسعه صباح شامل هیئت مدیره، کمیته مدیریت و پرسنل تحقیقات و خدمات 
می باشد. هیئت مدیره می تواند شامل حداکثر 12 عضو  باشد که 6 تن از آنها از جمله ریاست آن توسط وزیر ارشد دولت 
صباح تعیین می شود. دیگر اعضای هیئت مدیره در جلسه عمومی ساالنه آن انتخاب می شوند. وظیفه اصلی هیئت مدیره 

تعیین سیاست ها و سرفصل های فعالیت مؤسسه می باشد. 

1. Institute for Development Studies (Sabah)
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باید  باشد که همگی  داشته  نفر عضو  تا 1000  می تواند  مؤسسه  این  توسعه،  مطالعات  مؤسسه  اساسنامه  به موجب 
دارای ملیت مالزیایی باشند. افراد دیگر ملیت ها می توانند به عنوان اعضای ناظر1 پذیرفته شوند که فاقد حق رأی هستند 
و نمی توانند هیچ گونه مقام )پست( رسمی در این مؤسسه داشته باشند. هیئت مدیره از اختیار تام در پذیرش عضویت 

مؤسسه برخوردار است. 

بودجه:بودجه مؤسسه مطالعات توسعه به روش های زیر تأمین می شود: 

- کمک های مالی دولت منطقه صباح

- گرنت های نهادهای تأمین  مالی بین المللی 

- فروش مطالعات و انتشارات این مؤسسه

انجام می دهد.  نهادهای دولتی و بخش خصوصی  برای  پروژهها: مؤسسه مطالعات توسعه پروژه های مختلفی را 
برخی از این پروژه ها به اختصار معرفی می شوند.

- پروژه مرکز دام ادغامی کنینگائو )KILC(2: هدف این پروژه تولید گاوهای شیری با صفات ژنتیکی برتر با 
لبنیات منطقه صباح  پایدار صنعت  از توسعه  این پروژه در راستای حمایت  ادغام چند روش مختلف می باشد. 

است. کارفرمای این پروژه سازمان سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی صباح )SEDIA(3 می باشد. 

- مطالعه طرح مدیریت و توسعه پارک کینابالو4: هدف این پروژه ارائه یک برنامه ده ساله برای پارک کینابالوست. 
انتظار می رود نتایج این مطالعه به افزایش کارایی پارک کینابالو و حفظ بهتر منابع طبیعی آن کمک کند. هیئت 

امنای پارک های صباح کارفرمای این پروژه هستند. 

- نظام اطالعات پروژه های دولت )SPINS(5: هدف این پروژه راه اندازی یک نسخه جدید از نظام اطالعات 
پروژه های دولت برای واحد برنامه ریزی اقتصادی دولت است به نحوی که مدیریت این نظام اطالعاتی و کار با 
آن راحت تر باشد و بهتر بتواند پروژه هایی را که در هر مرحله از برنامه توسعه مالزی اجرا می شوند، رصد نماید. 

نظام جدید دارای مزایای زیر خواهد بود:

- ارائه یک نظام پایش متحد برای مدیریت پروژه ها و برنامه های توسعه که امکان انتشار به موقع و مؤثر داده های 
خام و گزارش به نهادهای نظارتی مرکزی را نیز فراهم می کند. 

- تسهیل انتقال مؤثر و به موقع داده های خام و گزارش ها به نهادهای ذی ربط جهت تصمیم گیری بهتر

- پایش پروژه های فیزیکی و غیرفیزیکی
1. Associate
2. Keningau Intergrated Livestock Centre
3. Sabah Economic Development and Investment Authority
4. Kinabalu
5. State Projects Information System
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- کاهش فرایندهای دستی مانند ورود داده های خام و هوشمندسازی وظایف پیچیده زمانبندی و برنامه ریزی

واحدبرنامهریزیاقتصادی

واحد برنامه ریزی اقتصادی )EPU(1 نهاد اصلی دولت جهت تدوین برنامه های توسعه کشور است. این واحد در 
مالزی تشکیل شد. در همان سال، دولت  اجرایی  اقتصادی شورای  اقتصادی کمیته  سال 1961 تحت عنوان دبیرخانه 
کمیته برنامه ریزی توسعه را تشکیل داد که دبیرخانه اقتصادی با عنوان جدید واحد برنامه ریزی اقتصادی دبیرخانه آن 
نیز محسوب می شد. در نهایت، این نهاد به یک واحد مستقل تبدیل شد که وظیفه آن برنامه ریزی توسعه شامل تدوین، 
اجرا، ارزیابی پیشرفت و بازبینی برنامه های توسعه می باشد. از زمان تأسیس این نهاد تاکنون وظایف آن تقریباً ثابت مانده 
است. البته متناسب با تغییراتی که در سیاست های توسعه ای کشور مالزی ایجاد شده است، این نهاد نیز اهداف خود را 

تغییر داده است. سیاست های کلی واحد برنامه ریزی اقتصادی عبارتند از: 

- تشویق رشد اقتصادی از طریق توزیع

- تمرکز بر نیازهای توسعه و یکپارچگی ملی از طریق حذف فقر، بازسازی اجتماعی، توسعه اقتصادی مناطق 
روستایی و توسعه کریدورها

- تمرکز روی برنامه ریزی جامع و رویکرد بازارهای بزرگ و قوی

- افزایش بهره مندی مردم از رشد اقتصادی از طریق توسعه پایدار

و  پایدار  روشی  به  کشور  اقتصادی/اجتماعی  توسعه  مدیریت  اقتصادی  برنامه ریزی  واحد  کلی  رسالت  اهداف: 
راهبردی است. در همین راستا، اهدافی که برای این نهاد تعیین شده است عبارتند از:

- برنامه ریزی جامع از طریق تدوین سیاست های کارآمد

- تهیه برنامه های توسعه ای با رویکرد نتیجه محور

- افزایش استفاده از منابع تأمین  مالی از طریق توزیع مؤثر بودجه های تخصیصی

1. Economic Planning Unit 
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- تقویت منابع انسانی با محوریت کارایی و مهارت های حرفه ای

- ایجاد ظرفیت سازمانی به منظور ارائه مؤثر خدمات

بخشها: واحد برنامه ریزی اقتصادی دارای بخش ها و زیرمجموعه های متعددی است که در ادامه برخی از آنها و 
وظایف آنها به اختصار معرفی می شوند. 

بخشبودجهتوسعه: از جمله وظایف این بخش عبارت است از: 

با  به منظور تضمین همسویی سیاست ها و راهبردها  بازبینی سیاست های بودجه توسعه  برنامه ریزی، تدوین و   -
برنامه توسعه

بلندمدت  و هماهنگی  انسجام  منظور حفظ  به  پروژه ها  و  برنامه ها  راهبردهای  و  بازبینی سیاست ها  و  ارزیابی   -
برنامه ها

- هماهنگ سازی توزیع تخصیص بودجه های توسعه با استفاده از روش برنامه ریزی غلتان1 در تدوین برنامه توسعه مالزی

- پایش و ارزیابی جامع وضعیت اجرای برنامه ها و پروژه ها شامل وضعیت فیزیکی، مالی و نتایج

- تعیین نیازهای آموزشی وزارت خانه ها و نهادها در برنامه ریزی پروژه ها و برنامه ها و ارائه محتوا و قالب آموزشی 
متناسب با آنها

- ارائه مشاوره و توصیه به وزارت خانه ها و نهادها در برنامه ریزی پروژه ها و برنامه ها و اجرای آنها با رویکرد 
نتیجه محور و تخصیص بودجه 

بخشمحیطزیستومنابعطبیعی: برخی از وظایف این بخش عبارت است از: 

- پایش و ساده سازی اجرای پروژه های برنامه توسعه مالزی در وزارت محیط زیست و منابع طبیعی 

- ایفای نقش محوری در تدوین برنامه ها/سیاست های توسعه پایدار

- پایش وضعیت کلی مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب شامل کاهش سیل

راهبردی محیط زیست  از جمله سنجش  برنامه ریزی  ابزارهای  قابلیت های  بررسی و سنجش  مطالعات  انجام   -
 4)SDI( 3 و شاخص های توسعه پایدار)CBA( 2، تحلیل هزینه/سود)SEA(

- ایفای نقش محوری و تسهیل گر در روابط بین نهادهای فدرال و منطقه ای در مسائل حوزه محیط زیست و 
منابع طبیعی

1. Rolling plan 
2. Strategic Environmental Assessment
3. Cost Benefit Analysis 
4. Sustainable Development Indicators 
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بخشاقتصادکالن: این بخش مسئول تهیه گزارش درباره فرایند برنامه ریزی و توسعه و مسائل جاری اقتصاد 
و تهیه اسناد مرتبط برای دیگر نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. برخی از وظایف این بخش عبارت است از:

- تدوین سیاست ها و راهبردهای توسعه در حوزه درآمدها و مخارج، تراز پرداخت ها و حساب بخش دولتی

- پیش بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای برنامه توسعه پنج ساله 

- تحلیل عملکرد اقتصادی بخش ها و پیش بینی وضعیت آنها در آینده

- پایش کارایی سیاست های مالی بویژه مخارج و تأمین مالی بخش دولتی

- پایش عملکرد تجارت خارجی، تراز پرداخت ها و ارز خارجی

بخشانرژی: برخی از وظایف این بخش عبارتند از: 

- تدوین سیاست ها و راهبردهای توسعه پایدار بخش انرژی

- ترغیب توسعه صنایع نفت و گاز

- تضمین تهیه و عرضه مناسب، ایمن، با کیفیت و مقرون به صرفه انرژی

- افزایش استفاده از انرژی تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

- تأمین مالی برنامه های حوزه توسعه انرژی و ارزیابی نتایج و دستاوردهای آنها

بخشهمکاریهایبینالمللی: برخی از وظایف این بخش عبارتند از: 

- تدوین سیاست ها و راهبردهای همکاری های فنی بین المللی در راستای اولویت های ملی

- هماهنگ کردن کمک های مالی و فنی منابع مختلف، شرکای توسعه و نهادهای بین المللی 

- هماهنگ کردن حضور مالزی در اجالس ها و کنفرانس های بین المللی که شرکای توسعه و نهادهای بین المللی 
برگزار می کنند. 

- هماهنگ کردن برنامه های ایجاد ظرفیت چین، هند، بریتانیا و برنامه کلمبو1 تحت ابتکارهای همکاری فنی میان 
 TCDC2 کشورهای در حال توسعه

بخشاقتصاددانشبنیان: این بخش که در سال 2007 و با سازمان دهی مجدد بخش ارزیابی ایجاد شد دارای 
وظایف متعددی است که از آن جمله عبارتند از: 

- تدوین سیاست ها و راهبردهای حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات عمومی

1. Colombo Plan 
2. Technical Cooperation among Developing Countries 
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- بهینه سازی منابع تأمین مالی از طریق تخصیص بودجه توسعه به برنامه ها و پروژه های اقتصاد دیجیتال

- هماهنگ سازی و پایش توسعه اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات عمومی

بخشکشاورزی: برخی از وظایف این بخش عبارتند از: 

- تدوین و بازبینی سیاست ها و راهبردهای توسعه میان مدت و بلندمدت بخش کشاورزی و صنایع وابسته

- بررسی و تحلیل مسائل جاری و روندهای آینده بخش کشاورزی و انجام مطالعاتی در جهت دست یابی به 
رویکردهای جدید توسعه نوآورانه در بخش کشاورزی

- تخصیص بودجه به برنامه ها و پروژه های بخش کشاورزی و ارزیابی عملکرد آنها

منابع

http://www.ids.org.my/ids/index.php

http://www.epu.gov.my/en 






