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2025-2016آسیای جنوب شرقی ربای علم، فناوری و نوآوری  ی کشوراهیی اتحادهیربانهم  
بنیان نهاده است،  1967را در سال  1جنوب شرقی )آ سه آن(ی کشورهای آسیای ی بانکوک که اتحادیهبیانیه

ی اقتصادی، کشورهای عضو آن یعنی سنگاپور، مالزی، فیلیپین و تایلند بر ضرورت سرعت بخشیدن به توسعه

اند. همچنین بحث علم و فناوری نیز به عنوان ابزاری حیاتی پیشرفت اجتماعی و فرهنگی در منطقه تاکید کرده

ی اضطراری علم و فناوری تاسیس شد. برای رسیدن به این هدف شناخته و به همین جهت کمیتهو الینفک 

های ترویج و برگزار شد تا در آن به روش 1970ی این کمیته در جاکارتا پایتخت اندونزی در سال اولین جلسه

افق شد که اهداف ی علم و فناوری پرداخته شود. به خصوص در این جلسه توها در زمینهگسترش همکاری

 زیر همکاری کشورهای عضو در مورد علم و فناوری را هدایت کند:

 های علم و فناوریای در فعالیتهای منطقهی همکاریالف( آغاز و توسعه

ی کشورهای آسیای ی اتحادیهب( ایجاد و ترویج متخصصان و نیروی انسانی در علم و فناوری در منطقه

 جنوب شرقی

های علمی و فناوری در میان کشورهای عضو اتحادیه، از کشورهای صنعتی یع انتقال توسعهج( تسهیل و تسر

 ی کشورهای آسیای جنوب شرقی. به منطقه

ی موثرتر از منابع طبیعی ی کاربرد نتایج تحقیق و توسعه و استفادهد( فراهم کردن حمایت و همکاری در زمینه

 . ی کشورهای جنوب شرقیی اتحادیهدر منطقه

ی دائم علم و فناوری شد تا بتواند ترویج و ی اضطراری علم و فناوری تبدیل به کمیتهکمیته 1971در سال 

ی آسیای جنوب ی حل مشکالت مشترک در منطقهافزایش همکاری در علم و فناوری را تداوم دهد و در زمینه

ش ایفا کند. از اولین اقدامات انجام در علم و فناوری در کشورهای عضو نق شرقی و همچنین افزایش پیشرفت

                                                           
1 ASEAN 
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ی مواد شود( توسعهی علم و فناوری گفته میی دائم علم و فناوری )که زین پس بدان کمیتهشده توسط کمیته

مغذی غنی شده و ارزان برای نوزادان و مادران شیرده، تکمیل اطلس آب و هوایی و تدوین آمارهای آب و 

مدیریت محیط زیست و مدیریت و استفاده از پسماند مواد غذایی بوده هوایی در کشورهای عضو اتحادیه، 

ها در علم و فناوری باشد در سال ای که بتواند چارچوبی راهبردی برای همکاریی تدوین برنامهاست. ایده

ری ی علم و فناوی علم و فناوری اتحادیه تدوین اولین برنامهشکل گرفت و یکی از اولین اقدامات کمیته 1977

ی جنوب شرقی نوشته شد. با به عضویت در بود که توسط گروهی از متخصصان و با همکاری دبیر کل اتحادیه

ی آسیای جنوب ی چهارم سران کشورهای اتحادیهآمدن کشور برونئی به عنوان عضو جدید، و بعد از جلسه

اولین صندوق اعتماد علم و فناوری ی عملیاتی علم و فناوری به روز رسانی شد و همچنین شرقی، اولین برنامه

ی علم و فناوری کشورهای اتحادیه در سال ی آسیای جنوب شرقی تشکیل شد. دومین برنامهکشورهای اتحادیه

ی غیررسمی سران در کوآالالمپور، در دومین جلسه 1997در مانیال پایتخت فیلیپین تدوین شد. در سال  1994

را تدوین کردند. در این برنامه ضمن تاکید بر  2020انداز ی سند چشمی کشورهای آسیای جنوب شرقاتحادیه

های علم و فناوری نیز اشاره شده است. با ی جنوب شرقی آسیا، به همکاریترویج صلح و ثبات در منطقه

افزایش تعداد کشورهای عضو اتحادیه به ده کشور، بحث علم و فناوری در اتحادیه شکل دیگری به خود 

ی علم و فناوری اشراف به اینکه هر کشور سطح متفاوتی از پیشرفت علم و فناوری را داشت، کمیتهگرفت. با 

های ها و ساز و کارهایی را در نظر بگیرد که باعث شود اعضای جدیدتر نیز ظرفیتاتحادیه ملزم شد تا مکانیسم

 ی را سرعت ببخشند. های زیرساختی علم و فناورای و منابع انسانی خود و همچنین سیاستتوسعه

ای در کشور مالزی توافق کردند تا ، وزرای علم و فناوری کشورهای عضو اتحادیه طی جلسه2000در سال 

ی علم و کند که کشورهای عضو باید بودجهی علم و فناوری را افزایش دهند. این توافق بیان میمیزان بودجه

میلیون دالر آمریکا در نظر گرفته شد. کشورهای عضو  فناوری اتحادیه را افزایش دهند و سهم هر کشور یک

 2020انداز های سالیانه در طی مدت ده سال به اتحادیه بپردازند. در چشمباید سهم خود را به شکل پرداخت

ی علم و ی اقدام در زمینهی جدید دربارهی هزارهی آسیای جنوب شرقی، تصریح شده است که برنامهاتحادیه

های علم و فناوری پیشین در نظر گرفته شده است. در حالی که برنامه 2020تا  2001های سال فناوری برای

ی گرفت. این برنامه البته با اندکی تغییر و اصالح در زمینه( را در برمی2001-2004تری )های زمانی کوتاهبازه
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 2020-2001آسیای جنوب شرقی  یهی علم و فناوری اتحادتمدید شد. برنامه 2006اهداف و راهبردها تا سال 

تواند شود و میهای پیشین بوده است که باعث پیشرفت درسیستم نوآوری میبه دنبال تعالی اهداف برنامه

سازی، درآمدزایی و کارآفرینی را در کشورهای عضو تسهیل کند و همچنین به تاسیس انتقال دانش و تجاری

ها تبدیل به صنایع کامل و بالغی کند که در آینده این شرکت های مادر در تولید محصول جدید کمکشرکت

 عبارتند از: 2020-2001ی علم و فناوری شوند. اهداف برنامه

ی علم و فناوری و تحقیق و توسعه میان بخش خصوصی و عمومی که دارای ها در توسعهافزایش همکاری .1

 ای و میان بخشی است. تمرکز موضوعی بوده و میان رشته

هایی که به اتحادیه کمک ای و افزایش تجربیات ملی و منابع به همراه برنامههای منطقه.گسترش طیف برنامه2

 پذیرتر گردند. کند تا کشورهای عضو بتوانند منحنی یادگیری را افزایش دهند و به لحاظ اقتصادی رقابتمی

 خلق دانش و کاربرد آن است. ی پویا و هوشمند در علم و فناوری که به دنبال. ایجاد جامعه3

سازی فناوری و جذب استعدادها برای داشتن . سیستم تشویق و اعطای جایزه برای تشویق نوآوری و تجاری4

 العمر در علم و فناوری.مشاغل مادام

 گذاریهای نوآورانه در سرمایههای علم و فناوری پایدار از طریق روش. ابزاری برای پرورش و ایجاد برنامه5

 های علم و فناوری و درآمدزایی در تالش

  و کارآفرین هستند. . سیستم مدیریت پیشرفته برای مشاغل آتی در علم و فناوری که نوآورانه6

ی آسیای جنوب شرقی ی علم و فناوری در کشورهای اتحادیههای دیگر در زمینهی برنامهاین برنامه و مجموعه

ی افراد مسئول های کلیهفته است و به دنبال شدت بخشیدن به همکاریبرای رسیدن به اهداف مشترک شکل گر

های و ذی نفع با نهادها برای ظرفیت سازی، تحقیق و توسعه، انتشار فناوری و تجاری سازی، تقویت زیرساخت

علم و فناوری، تاسیس سیستم حمایتی و حکمرانی است و همچنین به دنبال افزایش سودهای چشمگیری است 
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ی محصوالت و خدمات علم و فناوری به دست آید و در عین حال به دنبال تواند با استفاده و توسعهکه می

 ها در بخش خصوصی است. تقویت همکاری

 26های مختلف در پروژه و انجام فعالیت 129با تکمیل  2011-2007ی اجرایی علم و فناوری اجرای برنامه

ی جنوبی به حمایت و مشارکت در ین، هندوستان، ژاپن و کرهپروژه در مراحل مختلف اجرا شده است. چ

های علم و فناوری ها و برنامهآن برای اجرای پروژه یی عمل و فناوری اتحادیه و نهادهای زیر مجموعهکمیته

ه میلیون دالر بود 12ها در حدود ادامه دادند. میزان تامین مالی در اتحادیه و شرکای آن در حمایت از پروژه

ها است. اما اطالعات دقیقی در مورد چگونگی و است و کشور ژاپن حامی اصلی و پشتیبان مالی این برنامه

ها و اقدامات مهم به دست های عضو در دست نیست. از میان فعالیتی صرف شده توسط دولتمیزان بودجه

ی کشورهای آسیای و فناوری اتحادیههای علم های موفق پروژهتاکنون اقدامات زیر از مثال 2007آمده از سال 

 جنوب شرقی است. 

در  2010این پروژه در ششمین نشست وزرای اتحادیه در سال  (:Krabi Initiative (KI)ی کرابی ). پروژه1

ی دستورالعمل و راهکارهایی با موضوع علم، فناوری و نوآوری کرابی تایلند تنظیم شد. این پروژه به دنبال ارائه

رهای عضو به شکل رقابتی و پایدار بوده است و اقدام عملیاتی کرابی چارچوبی را تعریف کرده است برای کشو

به بعد آماده شوند. در  2015فناوری و نوآوری از سال  ی علم،که چگونه کشورهای عضو باید برای آینده

ی ب در فناوری را در برنامهی علم و فناوری اتحادیه پذیرفته است که انقالراستای تنظیم این اقدام، کمیته

ی علم و فناوری سعی کرده است تا کلیه شهروندان در کشورهای عملیاتی کرابی گنجانده شود. همچنین کمیته

 مند شوند. ها بهرهعضو اتحادیه از این اقدامات و نوآوری

هدف از این  ی آسیای جنوب شرقی:. بررسی و ارزیابی وضعیت علم و فناوری کشورهای عضو اتحادیه2

های عضو اتحادیه و های علم و فناوری )به لحاظ نیروی انسانی و زیرساختی( در دولتارزیابی، بررسی ظرفیت

ای از راهبردها ی مجموعههای فناوری ممکن در هر کشور است و همچنین به دنبال توسعهشناسایی توانمندی

ی ی در علم و فناوری بر توان و سرعت توسعهدر مورد این موضوع است که چگونه فراهم ساختن هم افزای

ی هماهنگ در کند که چگونه توسعهفناوری کشورهای عضو موثر است، و در عین حال این راهبردها تعیین می
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آید به طریقی که مکمل یکدیگر باشند. این بررسی و ی علم و فناوری در کشورهای عضو دست میزمینه

ی علم و فناوری در تمامی کشورهای عضو ز سطوح مختلفی از توسعهاندازی را اارزیابی نگرش و چشم

ها عبارتند از منابع انسانی سهیم کند این شاخصالمللی پذیرفته شده ارائه میهای بیناتحادیه بر اساس شاخصه

ها و ی استراتژیهای علم و فناوری، توسعهدر تحقیق و توسعه، تامین مالی بودجه در تحقیق و توسعه، سیاست

 های علم و فناوری راهبردهای و زیرساخت

: این ی آسیای جنوب شرقی با مرکزیت سه کشور برای افراد با استعداد در علم. اقدام کشورهای اتحادیه3

ی جنوبی آغاز شده است و هدف آن فراهم کردن فرصتی برای افراد جوان و با استعداد اقدام به سردمداری کره

ی جنوبی است که در مشاغل علم و فناوری دارای استعداد اعم از ژاپن، چین، و کرهدر کشورهای اتحادیه 

ی آتی پایدار در کشورهای خود خواهند شد. در همین راستا هستند و تبدیل به نوآوران و افراد موثر در توسعه

ی و ... انجام ی جنوبای با حمایت کرهآموزان، جلسات مشاورههای آموزشی تربیت معلمان و دانشکارگاه

 شود. ی جنوبی انجام میی مشترک و بیشتر با کمک کرهشود. رویدادهای مختلفی بر مبنای تامین بودجهمی

ی های اصلی کمیتهاین رویداد یکی از پروژهی کشورهای آسیای جنوب شرقی: . کنفرانس غذایی اتحادیه4

متخصصان فناوری، محققان، صاحبان صنایع، ی آن دانشمندان، علم و فناوری اتحادیه است که به واسطه

کند تا های دولتی و غیردولتی را در رابطه با صنعت غذا گرد هم جمع میگذاران و سازمانکارآفرینان و سیاست

ی بیشتر های جدید، همکاری استراتژیک برای توسعهگذاری یافتهبتوانند دانش علمیشان را از طریق به اشتراک

زایش دهد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی کشورهای عضو شود. این کنفرانس بستری را صنایع غذایی را اف

های جدید در علم و فناوری غذا و تاثیر آن بر امنیت غذایی محیط زیست، سالمت و ی پیشرفتبرای ارائه

 کند.تغذیه و همچنین افزایش هماهنگی در استانداردها و قوانین غذایی را ایجاد می

ی علم و فناوری برای کشورهای عضو توسط هفتهی آسیای جنوب شرقی: ی علم و فناوری اتحادیه. هفته5

شود. این رویداد به صورت گردشی در یکی از کشورهای عضو ی علم و فناوری اتحادیه برگزار میکمیته

های آگاهی نسبت به پیشرفتی علم و فناوری، ترویج و افزایش شود. هدف از برگزاری رویداد هفتهبرگزار می

علم و فناوری در کشورهای عضو اتحادیه است. این رویداد همچنین به عنوان انجمنی برای دانشمندان، 
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ی متخصصان فناوری، محققان و مقامات رسمی و بخش خصوصی است تا ضمن تعامل با یکدیگر، شبکه

 در علم، فناوری و نوآوری افزایش دهد.ها را ها تقویت یابد و در عین حال همکاریارتباطی میان آن

 ها: چالش

های انجام شده توسط ی پروژهی کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینهبر اساس ارزیابی کلی دبیرکل اتحادیه

دهد ، مشاهدات کلی دبیر کل نشان می2008تا  1978ی علم و فناوری از سال ی کمیتههای زیر مجموعهکمیته

های آموزشی و های ظرفیت سازی، هدایت کارگاهی فعالیتهای انجام شده بیشتر در زمینهی پروژهکه کلیه

ی سهیم هایی در زمینهی علم و فناوری با چالشکمیته های زیر مجموعهبرگزاری کنفرانس بوده است. کمیته

های زیر مجموعه میتهاند. همچنین کهای مشترک در تحقیق و توسعه مواجه بودهساختن شرکا در انجام فعالیت

اند و این تامین مالی خارجی در طی ی خارجی وابسته بودههای خود به طور کلی به بودجهبرای انجام فعالیت

هایی به غیر تحقیق و توسعه معطوف کرده است. برخی دیگر از این زمان اولویت بندی خود را به سمت حوزه

 ها عبارتند از:مصائب و چالش

 آموزان یا تخصیص دانش ی اعطای تسهیالت به تحقیق و توسعه، آموزشی عضو در زمینهبرخی از کشورها

 های تحقیق و توسعه شرکت کنند دچار محدودیت هستند. ی ملی که بتوانند به طور کامل در فعالیتبودجه

 های میزبانی فراوان ای باعث تحمیل هزینهسازی علم و فناوری در سطح منطقهبرگزاری رویدادهای عمومی

 این رویدادها بوده است. 

 گذار و حامی مالی بوده های زیر مجموعه نیازمند جذب سرمایههای پیشنهادی توسط کمیتهکیفیت پروژه

 است. 

 هایی هستند که بهتر ی برنامهی پروژه به جاهای زیر مجموعه به دنبال توسعه و اجرای یکبارهکمیته

 اند.ریزی و طراحی شدهبرنامه

 ی های تخصصی خاص دارای تخصص هستند اما در زمینههای زیرمجموعه در حوزهاعضای کمیته

ی آن، نظارت و ارزیابی دچار بینی فناوری، طراحی برنامه یا پروژه و توسعهریزی راهبردی، پیشبرنامه

 د. کمبود مهارت و ابزار هستن
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فناوری و نوآوری کشورهای  ی عملیاتی علم،ی برنامهنکات کلیدی و چارچوب مفهومی برای توسعه

 :2025-2016ی آسیای شرقی اتحادیه

ی کشورهای آسیای جنوب شرقی ی عملیاتی پیشین علم و فناوری توسط رهبران اتحادیهتوسعه و اجرای برنامه

های مختلف های عملیاتی و اعالمیهای از برنامهو مجموعه 2020از اندبر مبنای همکاری و بر اساس سند چشم

ی راهنمایی و هدایت شده است تا بتواند اهداف و مقاصد تعیین شده را محقق و شرایط تاسیس جامعه

 کشورهای آسیای جنوب شرقی را فراهم کند. 

های آتی چگونه توسعه است که برنامهی این ی علم و فناوری از تجربیات پیشین تعیین کنندهی کمیتهاستفاده

ی عملیاتی ی غیر رسمی وزرا در مورد علم و فناوری، برنامهگیری در ششمین جلسهیابند. همچنین در تصمیم

کرابی که با موضوع علم و فناوری برای رقابت پایدار و کشورهای عضو طراحی شده است و چارچوبی را در 

کند. و بعد از آن در علم، فناوری و نوآوری آماده شوند، ارائه می 2015 مورد اینکه چگونه کشورها برای سال

 هشت موضوع کلیدی در این اقدام عبارتند از:

 ی کشورهای آسیای جنوب شرقی برای بازارهای جهانی:( ایجاد نوآوری در اتحادیه1

تواند برای شرقی که می ی کشورهای آسیای جنوباستفاده از علم و فناوری برای ایجاد نوآوری در اتحادیه

های کشورهای عضو و بازارهای جهانی سودمند باشد. به صورت محلی، کشورهای جنوب شرقی دارای ظرفیت

ی مردم مفید باشد و باعث افزایش کیفیت زندگی تواند برای عامهبومی در تولید کاالها و خدمات هستند که می

ای نوظهور باشد. همچنین، استفاده از منابع محلی در دسترس هشهروندان به شکل مناسب و با استفاده فناوری

 پذیری کشورهای اتحادیه نقش داشته باشد. تواند به بازارهای محلی تسری یابد و در رقابتو نوآوری می

 های اجتماعی جدید: ها و شبکه( اقتصاد دیجیتال، رسانه2

ی دانش بنیان و آگاه است. در این زمینه، ایجاد جامعههای اطالعاتی و ارتباطی راهی برای انقالب در فناوری

کشورهای عضو اتحادیه در عصر دیجیتال، باید مطمئن شوند که دسترسی و مقرون به صرفه بودن این 
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های اجتماعی، ارتباطات ها عبارتند از شبکهها تامین شود؛ این فناوریهای ارتباطی و کاربرد موثر آنفناوری

 فجایع، بهبود خدمات درمانی و برابری جنسیت.موبایلی، مدیریت 

 ( فناوری سبز: 3

دهد. در پاسخ به افزایش تقاضا در به تدریج تغییرات آب و هوایی در سطح جهان تاثیر خود را نشان می

محصوالت صنعتی باید سازگار با محیط زیست باشد و علم، فناوری و نوآوری با کاهش انتشار کربن و تولید 

تواند نقش مهمی را در ارتقا صنعت ایفا کند. علم، فناوری و نوآوری به منظور تطبیق تر، میانرژی پاک

ی ی پایدار کشورهای اتحادیهها با تغییرات آب و هوایی نقش مهمی دارد و امری ضروری در توسعهفناوری

 آسیای جنوب شرقی است. 

 ( امنیت غذایی:4

ی آسیای جنوب امنیت غذایی برای کشورهای عضو اتحادیه علم، فناوری و نوآوری نقش مهمی را تضمین

وری، میلیون نفر جمعیت دارد. امنیت غذایی شامل مواردی چون بهبود تولید و بهره 600شرقی با بیش از 

ای مکانیزه کردن مزارع، وضع استانداردهای مناسب برای امنیت غذا و فراهم ساختن دسترسی به شرایط تغذیه

شود. نوسان در قیمت نفت ی امنیت غذا و انرژی است، میهای زیستی مدرن که تامین کنندهیمناسب تا فناور

ی اقتصادی، کشورهای عضو اتحادیه را ملزم کرده است تا نسبت و افزایش تقاضای جهانی انرژی برای توسعه

وری افزایش بهره به امنیت انرژی در منطقه اطمینان حاصل کنند. به همین سبب علم، فناوری و نوآوری در

 ی نسل آتی منابع انرژی بسیار ضروری است. انرژی و توسعه

 ( مدیریت آب:5

گیری از علم، فناوری کند. در نتیجه کشورهای عضو باید با بهرهآب نیز نقش مهمی را در زندگی و تولید ایفا می

ها دسترسی به آب سالم، نوآوریو نوآوری به مدیریت موثر آب بپردازند. به منظور حصول اطمینان از داشتن 

 ی و تسهیل استفاده از آب و جلوگیری از بروز سیل و کمبود آن ترویج یابند. باید در راستای تصفیه
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 ( تنوع زیستی برای سالمت و ثروت:6

ها باید در جهت ی آسیای جنوب شرقی به لحاظ تنوع زیستی یکی از مناطق غنی در جهان است. تالشاتحادیه

ستفاده درست از منابع و در راستای بهبود سالمت و خلق ارزش باشد. در این زمینه، علم، فناوری و حفظ و ا

های حفظ و خلق ارزش ی موثر روشهای جدید، توسعهنوآوری به عنوان ابزاری در جهت کشف جمعی گونه

 سالمت و انرژی است.  های غذا،از تنوع زیستی و کاربرد آن در حوزه

 فناوری برای زندگی:. علم و (7

ی آسیای جنوب شرقی در دستان جوانان این کشور است که مجهز به سواد علمی و صالحیت ی اتحادیهآینده

ای هستند. خالقیت و عالقمندی در علم، فناوری و نوآوری در جوانان، مسیری را برای خلق ظرفیت و حرفه

ی سیستم آموزشی کند و این امر دربردارندهر میالعمر برای شهروندان کشورهای عضو هموایادگیری مادام

نوآورانه، آموزش عملی و آموزش عالی و همچنین کاهش فاصله در سیستم یادگیری و میان شغل و آموزش 

 دانشگاهی است. 

 ی عملیاتی کرابی و تغییر الگو:برنامه

جنوب شرقی، جایی است که ی کشورهای آسیای ی علمی، اتحادیهبا کسب شناخت از اقدامات پیشین جامعه

های کرابی از ضرورت و فوریت شود. فعالیتی آکادمیک و دانشگاهی محدود میها به حیطهی فعالیتکلیه

ی علم و فناوری اتحادیه است که به دنبال تغییر الگو است تا بتواند سودهایی را برای شهروندان به همراه کمیته

 داشته باشد. که عبارتند از:

سازی علم، فناوری و نوآوری: شهروندان نیاز به وارد ساختن جریان اصلی علم، فناوری و نوآوری به . فرهنگ1

مسیر زندگی خود در کشورهای عضو اتحادیه دارند. سیستم نوآوری باید در این جوامع در تمامی سطوح 

 ساخته شود.
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ضو تغییر ایجاد شود. چرا که برای ی فرهنگ اجتماعی جوامع کشورهای ع. توجه به قعر هرم: باید در نقشه2

ی بهبود کیفیت زندگی شهروندان است به جمعیت اکثریت کشورهای عضو اتحادیه ی انسانی که الزمهتوسعه

باید توجه ویژه شود و اینان کسانی هستند که در قعر هرم قرار دارند. در این زمینه باید توجه خاصی به نیازهای 

 غذا، سالمت و دسترسی به اطالعات و دانش شود.  اساسی انسانی شهروندان مانند

. نوآوری جوان محور: شناسایی پویایی در نسل جوان کشورهای عضو اتحادیه به خصوص با تاکید بر 3

ها با علم و فناوری به عنوان بنیانی مهم جمعیت جوان این کشورها و غنی سازی زندگی و محیط یادگیری آن

های علم، فناوری و هایی برای افراد جوان به منظور افزایش ظرفیترصتمورد توجه قرار گرفته است. ف

ی های بین کشوری و اعطای بودجهنوآوری و کارآفرینی باید فراهم شود. به عنوان مثال اعطای جوایز، برنامه

 های با تمرکز بر نسل جوان. اولیه برای نوآوری

های ناشی از تغییرات ادگی بهتر در مواجه شدن با چالش. علم، فناوری و نوآوری برای جامعه سبز: برای آم4

ی در تغییرات ی علم، فناوری و نوآوری و سایهآب و هوایی شهروندان کشورهای عضو باید در بستر یکپارچه

ای با انتشار کربن کمتر حرکت کنند. همچنین، ترویج آگاهی عمومی و دانش محور در مورد آن به سمت جامعه

های سبز و مناسب میان کشورهای عضو به منظور رقابت گار با محیط زیست و ترویج فناوریسبک زندگی ساز

 و حفظ پایداری از دیگر اقدامات مهم در این حوزه است. 

های علم و خصوصی: بخش خصوصی در گذشته نقش محدودی را در فعالیت –. بستر مشارکت عمومی 5

عمومی باید از طریق برقراری گفتمان و بسترهای مشترک فناوری ایفا کرده است. مشارکت بخش خصوصی و 

 ارتقا یابد. 

 منبع:

ASEAN PLAN OF ACTION ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION 2016-

2025, ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS. 

 مترجم: نیرا منتخبی بخت ور
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انگستان وری رد ای و بن هت هتی لِولز و بهبود آموزش فنی و حرهف  
ای و مدیریت آن ایجاد کرده آموزش فنی و حرفه ی( تغییرات شگرفی در زمینهT-levelسیستم جدید تی لولز )

وری و تولید در های آموزشی همراه با آموزش نظری است تا بتواند سطح بهرهاست و هدف آن ایجاد دوره

 بهبود ببخشد. تر از آمریکا و آلمان است، کشور بریتانیا را که بسیار عقب

دهد و درصد افزایش می 50آموزان را تا ی اعالم شده برای این طرح، تعداد ساعات آموزشی دانشبودجه

 500ی اضافی در نظر گرفته شده برای این طرح خواهد رساند. بودجه 15000ای را به صالحیت حرفه 13000

المللی کشور انگلستان در قعر ی بینر عرصهها دمیلیون یورو در سال خواهد بود. چرا که بر اساس گزارش

دهد که در حالی که برای سایر سطوح ای نشان میای قرار دارد. اسناد بودجهجدول لیگ آموزش فنی و حرفه

در نظر گرفته شده است اما برای آموزش فنی باید بیش از این انجام شود. سیستم آموزش فنی  آموزشی بودجه

ها اعطا ای به آنصالحیت حرفه 13000آموزان گیج کننده است. در حالی که برای دانشای در انگلستان و حرفه

ی غذا، داری و تهیهی هتلی جدید مذکور شامل دورهدوره 15ها ارزش کمی دارند. شود، اما بسیاری از آنمی

اد ساعت آموزش ساخت و ساز، خدمات اجتماعی، مهندسی و تولید و... است. بر اساس این سیستم جدید تعد

آموز سه یابد. هر دانشساعت در سال افزایش می 900درصد و با میانگین  50سال تا  19تا  16برای اشخاص 

 ی درسی خود باید بگذراند. ماه کار عملی را به عنوان بخشی از برنامه

میلیون یورو در سال  500ای مازاد و بیش از اجرایی شود و بودجه 2019رود که این تغییرات از سال انتظار می

ها در نظر گرفته شده است. این برنامه بر اساس افزایش بودجه و به عنوان بخشی از برای اجرای این دوره

ای در کشور انگلستان است. اما اعالم این برنامه با ها در راستای ارتقا وضعیت آموزش فنی و حرفهتالش

ی قابل توجه عالوه ل یکی از انتقادهای وارده این است که سرمایهانتقادهایی نیز همراه بوده است. به عنوان مثا

ها به دلیل کمبود بودجه از تعداد میلیون یوروی اعالم شده الزم است؛ زیرا که بسیاری از دانشگاه 500بر 

ای ها مدارسی هستند که هیچ بودجهاند. اینو ظرفیت خود را کاهش داده های خود کاستهها در دانشگاهکرسی
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ی و اجرای برنامه ی دریافتیشان برای ارائههای اخیر تنها بودجهکنند و در سالبرای فضای آموزشی دریافت نمی

 آموزشی است. 

شود، که همراه با ها ارائه میای بهتری در دبیرستاندر مقایسه با کشور هلند، در این کشور آموزش فنی و حرفه

میلیون یورو به ازای هر  1.5گذاری در این بخش بیش از است و سرمایهمتر مربع فضا برای آموزش عملی  650

مدرسه است. از انتقادات وارده به این طرح این است که در حال حاضر بسیاری از مدارس به دلیل نبود بودجه 

ته است. ای نیز تاثیر داشاند و همین امر بر موضوعات فنی و حرفههای آموزشی خود کاستهاز بسیاری از برنامه

مشکل اصلی دولت این است که تفکر مشترک و واحدی از سوی دولت در مورد آموزش فنی وجود ندارد و 

های آموزشی برای نوجوانان شده است. معیارهای جدید زمانی موفق کاهش بودجه منجر به کاهش کلی برنامه

ر حال حاضر بخش اعظمی از نوجوانان آموزان این نوع آموزش را انتخاب کنند. دهستند که تعداد کافی از دانش

زنند زیرا برایشان ی تحصیل در علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات سر باز میبه خصوص دختران از ادامه

توانند اختیار کنند و در عین حال این موضوعات را مختص به هایی میمشخص نیست که بعدها چه شغل

 دانند. پسران می

های ملی یا انسیتوهای فناوری تحصیل کنند و به آنان و یا خواهد که در دانشگاهآموزان میدولت نیز از دانش

هایی مشابه با گذرانند، وامهای آموزش فنی را در سطح چهار تا شش در این موسسات میکسانی که دوره

 کند. ها اعطا میدانشجویان دانشگاه

هایی میلیون یورو تا ایجاد روش 40د افزایش مهارت نیروی کار شامل صرف سایر جزییات مطرح شده در مور

میلیون برای تحقیق برای افزایش تعداد افراد جهت بازگشت به  5ها برای دوران کاری و برای آموزش مجدد آن

ی است. ورداری انگلستان برای افزایش بهرهی در نظر گرفته شده برای آموزش از طرف خزانهکار است. بودجه

درصد کمتر از  30درصد کمتر از انگلستان و  35وری در انگلستان به ازای هر ساعت میزان بهره 2015در سال 

وری در مقایسه با ها در انگلستان باعث پیدایش چنین خال پایدار در بهرهآمریکا بوده است. ضعف در مهارت

 دو کشور فرانسه و آلمان بوده است. 
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 منبع:

https://www.theguardian.com/education/2017/mar/08/t-levels-aim-to-improve-technical-

education-and-improve-uk-productivity 

 مترجم: نیرا منتخبی بخت ور 

  

https://www.theguardian.com/education/2017/mar/08/t-levels-aim-to-improve-technical-education-and-improve-uk-productivity
https://www.theguardian.com/education/2017/mar/08/t-levels-aim-to-improve-technical-education-and-improve-uk-productivity
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 سیاست محیط زیست
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اهی ارنژی کشور رپتغالسیاست  
رغم فضای اقتصادی دشوار، توسعه و اصالح سیاست انرژی خود را تداوم بخشیده است. کشور پرتغال علی

انرژی و موانع تامین مالحظه در فضای اقتصاد کالن پرتغال و اروپا از جمله کاهش مصرف تحوالت قابل

وری انرژی و برنامه اقدام ملی در حوزه بودجه، سبب طرح پیشنهاد برای یکپارچه کردن برنامه اقدام ملی بهره

های تجدیدپذیر شد. نتیجه چنین فرآیندی، معرفی یک استراتژی جدید در حوزه انرژی بود که بر اساس  انرژی

د. این استراتژی امکان اتخاذ یک اقدام هماهنگ برای برآورده کابینه دولت پرتغال مطرح ش 2013/20مصوبه 

شدن بیشتر در سطح  گذاری و رقابتیتر در حوزه سرمایهکردن اهداف اروپایی و ملی در حوزه انرژی، هزینه کم

در راستای تقویت پیوند و ارتباط متقابل میان شبکه برق و  مل پیشنهادهاملی را فراهم کرد. استراتژی جدید شا

 شد.محیطی میگاز طبیعی پرتغال و نیز اقداماتی در راستای ترویج پایداری اقتصادی و زیست

وری انرژی را به یک اولویت سیاستی تبدیل کرد و در وری انرژی، مسئله بهرهبرنامه اقدام جدید در حوزه بهره

این کشور بود. برنامه اقدام  2008ای از اقدامات مطرح شده در برنامه اقدام وم بخش عمدهعین حال ضامن تدا

درصد کاهش مصرف  25جویی انرژی تعیین کرده بود که شامل بازنگری شده اهداف جدید در زمینه صرفه

تا سال بایست شد که میدرصد کاهش مصرف انرژی در بخش دولتی می 30های اولیه در سطح ملی و انرژی

 تحقق یابند. 2020

های انرژی، گذاری یک وزارتخانه را با مسئولیتدولت پرتغال در راستای دستیابی به انسجام در سیاست

وزارت -ها ذیل یک وزارتخانهریزی فضایی به وجود آورد. تمرکز این مسئولیتزیست و برنامهمحیط

کند. در این های انرژی پشتیبانی میرای سیاستاز توسعه و اج -ریزی فضایی و انرژیزیست، برنامهمحیط

های انرژی از جمله اجرای برنامه شناسی مسئولیت هماهنگی در حوزه سیاستوزارت، معاونت انرژی و زمین

وری انرژی را برعهده دارد. این های تجدیدپذیر و برنامه اقدام ملی در حوزه بهرهاقدام ملی در حوزه انرژی

کند. ریزی برای اقدامات جدید را رصد میدر زمینه مصرف انرژی و تعیین اهداف و برنامهجویی معاونت، صرفه
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های دولتی و نهادهای محلی مختلفی در حوزه انرژی به اجرای اقدامات سیاستی در سطح عملی سازمان

 پردازند.می

جرای شفاف و مقرون جویی در حوزه انرژی برای تضمین اجهت تحقق صرفهمانیتورینگ و سنجش منظم منابع 

بایست برای های اقدام ضرورت دارد. تقسیم وظایف و ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی میبه صرفه برنامه

رصد و  های ضروری، شفاف باشد.وری انرژی و دست یافتن به دادهتضمین رصد موثر و کامل نتایج بهره

بایست مالحظاتی برای ایجاد گذارد و میبه نمایش مینظارت بر اجرای استراتژی انرژی چالشی برای دولت را 

سازوکاری جهت بازنگری، ارزیابی و نظارت بر اجرای تمام مراحل این استراتژی و تضمین برآورده شدن 

 مقرون به صرفه تمام نتایج در نظر گرفته شود.

ا تجربه کند در مقابل های آتی افزایش دما و کاهش بارندگی رشود در سالبینی میکشور پرتغال که پیش

پذیر است. در واکنش به این موضوع، دولت پرتغال استراتژی ملی انطباق و سازگاری تاثیرات تغییر اقلیم آسیب

با تغییر اقلیم را به تصویب رسانده که هدف از تنظیم آن ارتقا سطح آگاهی و دانش در زمینه تغییر اقلیم، 

ق با تغییر اقلیم و پیشبرد روزآمدسازی اقدامات در زمینه سازگاری با حمایت از اجرای اقدامات در زمینه انطبا

 های مرتبط با هر بخش است.این پدیده در قالب سیاست

 بازارهای برق و گاز طبیعی

های زیادی در زمینه زیربنایی اتفاق رقابت در بخش عمده فروشی در این کشور شروع شده است و پیشرفت

زیربنای انتقال از سال  شبکه شده و امنیت بیشتر عرضه را محقق ساخته است.افتاده است که موجب تقویت 

سازی در پایانه گاز طبیعی مالحظه شده است؛ ظرفیت ذخیرههای قابلگذاریدستخوش برخی سرمایه 2008

 اندازیسازی راهمایع سینز با اضافه شدن مخزن سوم افزایش یافته است. سه جایگاه جدید زیرزمینی ذخیره

اند و پروژه برای همکاری میان اسپانیا و پرتغال به عنوان پروژه با منافع مشترک از سوی کمیسیون اروپایی شده

 معرفی شد.
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آمیز پروژه بازار برق ایبریا و موفقیت آن لزوم اجرای پروژه بازار گاز طبیعی ایبریا را نشان اجرای موفقیت

ای گاز طبیعی امنیت بازار منطقه بسیار کند بوده است. 2008ل حال، پیشرفت این پروژه از سادهد. بااینمی

های تامین کنندگان در بازار امکان دسترسی به تعداد بیشتری از گزینهکند و به شرکتبیشتر انرژی را ارائه می

ای از خدمات از اکنون طیف گستردههم OMIPکند. در بخش برق، اپراتور بازار موسوم به انرژی را فراهم می

های فزاینده برای بیش از سه سال و حق انتقال مالی برای جریان انتقال برون مرزی برق را ارائه جمله قیمت

گیگاوات از ظرفیت تجمیعی، را حاصل  3، 2020کند.اسپانیا و پرتغال پیشرفت خوبی به سوی هدف می

 ی برای تامین خدمات متوازن سازی با فرانسه صورت گرفت.های، پیشرفت2014اند. در سال کرده

 گذاریتحلیل سیاست

 عرضه انرژی 

تولید کرده است. این انرژی از منابع تجدیدپذیر تولید شده است  2014میلیون تن انرژی در سال  6/5پرتغال 

رژی حاصل از ، ان2014که سال به سال مجموع میزان تولیدی را با نوسان همراه کرده است. در سال 

 ( و خورشیدی%1/3) گرمایی(، زمین%5/18) (، باد%9/23) (، برق آبی%2/52) های زیستی و پسماندهاسوخت

های زیستی و پسماندها به ترتیب با گرمایی، و سوختانرژی برق بادی، خورشیدی، زمین ( بوده است.3/2%)

افزایش یافته است. افزایش تولید  2013-14درصد در طول  2/0درصد و  4/8درصد،  20درصد، 31نرخ ساالنه 

، کل 2014انرژی برق بادی و خورشیدی محرک اصلی تولید رو به رشد انرژی در پرتغال بوده است. در سال 

 بود. 2004باالتر از سال  %4/44انرژی تولیدی 

ی است. این ای از نیازهای خود در حوزه انرژی متکهای فسیلی برای بخش عمدهپرتغال بر واردات سوخت

دهد. درصد از کل انرژی اولیه تامین شده را تشکیل می 27بخش به عنوان منبع انرژی داخلی چیزی در حدود 

سهم سوخت فسیلی پرتغال چیزی در سطح میانی است؛ بین بلژیک و جمهوری چک در میان اعضای سازمان 

 المللی انرژی.بین
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 تقاضای انرژی

 75مجموع مصرف نهایی تقریبا  رسد.می 2013میلیون تن در سال  2/16ود مجموع مصرف نهایی پرتغال به حد

دهد و باقی مانده در تولید برق و سایر صنایع انرژی به کار درصد کل انرژی اولیه تامین شده را تشکیل می

 2005کاهش یافته است، هرچند در سال  %9/18، 2013و  2003مجموع مصرف نهایی میان سال  شود.گرفته می

 %7/26، مصرف در بخش صنعتی 2013تا  2010های میلیون تن رسیده بود. در سال 5/20با مقداری افزایش به 

درصدی را تجربه کرده  5/3و  3/15های مسکونی و تجاری، به ترتیب کاهش مصرف بخش کاهش یافته بود.

 بودند.

 نهادهای مسئول در حوزه انرژی

گرفته است. این  ریزی فضایی جایزیست، انرژی و برنامهحیطشناسی در وزارت ممعاونت انرژی و زمین

شناختی در یک چارچوب ضامن های مرتبط با انرژی و منابع زمینمعاونت مسئول توسعه و اجرای سیاست

گیری دولت در دوران بحران انرژی و/یا عالوه این معاونت از تصمیمپایداری و امنیت عرضه انرژی است. به

المللی حمایت آورد و از مشارکت این وزارتخانه در سطح اروپایی و بینعمل میپشتیبانی بهشرایط اضطراری 

 کند.می

زیست، انرژی و شناسی یک آزمایشگاه دولتی است که با نظارت وزارت محیطآزمایشگاه ملی انرژی و زمین

ق و توسعه در تحقیقات پایداری های تحقیگذاریکند. این آزمایشگاه از سرمایهریزی فضایی فعالیت میبرنامه

پذیری و ترقی پایدار کند و ماموریت آن ترویج و پیشبرد توسعه اقتصادی و کمک به افزایش رقابتحمایت می

 اقتصاد پرتغال است.

یک سازمان تنظیم مقررات در سطح ملی برای گاز طبیعی و برق است. این نهاد تنظیم مقررات خدمات انرژی 

لتی و مستقل از لحاظ مالی است که هدف از تشکیل آن نظارت بر بخش گاز طبیعی و برق نهاد یک سازمان دو

کند و ماموریت آن این سازمان در اعمال کارویژه مربوط به خود مستقل و در چارچوب قانون عمل می است.
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ترسی به مواردی از قبیل صیانت از حقوق و منافع مشتریان در ارتباط با بهای خدمات، کیفیت خدمات، دس

 گیرد.اطالعات و امنیت عرضه را دربرمی

تاسیس شده است، تضمین تبعیت و پیروی از قواعد و  2003ماموریت نهاد رقابت کشور پرتغال که در سال 

های اقتصاد از جمله قوانین در حوزه رقابت است. این نهاد اختیار تنظیم مقررات در زمینه رقابت در تمام بخش

 های دیگر را دارد.گی با سایر حوزهبخش انرژی با هماهن

زیست این کشور است. ماموریت این نهاد زیست پرتغال یک نهاد دولتی تحت اقتدار وزارت محیطآژانس محیط

زیست و توسعه پایدار در های عمومی برای محیططرح، توسعه و نظارت به شیوه یکپارچه و مشارکتی، سیاست

های دولتی و خصوصی است. این آژانس مدیریت صندوق ها و سازمانسایر بخش همکاری نزدیک با سیاست

کربن پرتغال، یک ابزار مالی دولتی که در بازارهای کربن در راستای ضمانت از پیروی از اهداف ملی در زمینه 

 کند، را بر عهده دارد.تغییر اقلیم نقش ایفا می

حت نظارت وزارت دارایی و وزارت انرژی یک شرکت دولتی تسازمان ملی مسئول در حوزه بازار سوخت 

هماهنگی، تخصیص و فروش  وزارت انرژی پرتغال دارای سه مسئولیت عمده و اصلی است: پرتغال است.

]سازمان ملی بازار  تامین مجوز فروش ذخایر مازاد تحت اختیار این نهاد سهام در طول بحران تامین انرژی،

کنند الذکر پرداخت میکنندگان بازار برای حمایت از سازمان فوقشرکتسوخت[ و تصدیق میزان و مقداری که 

 است.

شناخته « مرکز حفاظت از منابع انرژی»تر به عنوان تاسیس شد و پیش 1984در سال  (ADENE) آژانس انرژی

رابط وری انرژی و مسائل مرتبط با آن است و عرصه شد، دارای برخی وظایف عمومی در ارتباط با حوزه بهره

صالح شود. این آژانس مسئولیت هماهنگی در ارتباط با آموزش کارشناسان ذیها نیز محسوب میبا سایر حوزه

 ها را برعهده دارد.در زمینه دستورالعمل اتحادیه اروپا مربوط به عملکرد انرژی ساختمان
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زیست حوزه انرژی و محیط یک نهاد غیر انتفاعی و غیردولتی خدمات عمومی و فعال درانجمن انرژی پرتغال 

در پرتغال است. ماموریت این نهاد ترویج مباحثه عمومی در ارتباط با توسعه بخش انرژی در کشور پرتغال 

 است.

 های اصلیسیاست

وری انرژی و در حال شکل دادن به یک سیاست انرژی است که تاکید خاصی بر بهره 2008پرتغال از سال 

ها ابزار اصلی دولت پرتغال برای مقابله با تغییر اقلیم و کاهش دارد. این سیاستهای تجدیدپذیر ترویج انرژی

 وابستگی به واردات انرژی و در عین حال حفظ سطح مطلوب و متناسب از امنیت تامین و عرضه انرژی هستند.

احیای پایداری  و« کمبود تعرفه»ای از اقدامات تصویب شده است که بر از میان برداشتن پرتغال اخیرا مجموعه

ها و در اقتصادی نظام انرژی تمرکز دارد. این اقدامات برای پیشگیری از رشد غیرقابل کنترل مخارج و هزینه

گذاری الزم بوده است. استراتژی ملی انرژی عین حال ترویج رقابت بیشتر و تصمیمات موثرتر در حوزه سرمایه

 بوده است. 2005تداوم استراتژی پیشین این کشور در سال  به تایید رسیده است، 2010/29که با مصوبه  2020

 وری انرژیهای تجدیدپذیر و برنامه اقدام ملی در حوزه بهرهبرنامه اقدام ملی در حوزه انرژی

تقدیم کمیسیون  2007های تجدیدپذیر را در سال پرتغال اولین نسخه از برنامه اقدام ملی خود در حوزه انرژی

ای از اقدامات در راستای ترویج س از تصویب و تایید این برنامه اقدام، دولت پرتغال مجموعهپ اروپا کرده بود.

های توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر، از جمله یک منطقه پایلوت برای فناوری امواج، پروژهانرژی

ی کرده است. دولت اندازی و معرفهای مختلف برق فتوولتائیک در جنوب این کشور راهخورشیدی و ایستگاه

برای تصویب کمیسیون اروپا را  2011وری انرژی را در ژوئن پرتغال دومین برنامه اقدام ملی در حوزه بهره

)از جمله کاهش  مالحظه در فضای اقتصاد کالن پرتغال و اتحادیه اروپاتسلیم این نهاد کرد. تحوالت قابل

وری و لزوم بازنگری در برنامه اقدام ملی در حوزه بهرههای تامین بودجه( مصرف انرژی و موانع و محدودیت

های وری انرژی اتحادیه اروپا تحمیل شده بود به بازنگری در برنامهانرژی که از جانب دستورالعمل بهره
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های تجدیدپذیر این اتحادیه اروپا منجر شد. نتایج این بازنگری در قالب نسخه روزآمد وری انرژی و انرژیبهره

 وری انرژی انتشار یافت.های تجدیدپذیر و بهرههای اقدام ملی در حوزه انرژینامهشده بر

سازی این دو برنامه اقدام امکان اتخاذ اقدام هماهنگ در راستای تحقق اهداف انرژی در سطح تجمیع و یکپارچه

سطح ملی را فراهم کرده پذیری در گذاری و افزایش رقابتهای سرمایهحداقل رساندن هزینهملی و اروپایی، به

 شود:است. اهداف بازنگری شده هر دو برنامه اقدام شامل موارد ذیل می

 برآورده ساختن تمام تعهدات پرتغال در ارتباط با تعهدات این کشور نسبت به اتحادیه اروپا -

 ایکاهش انتشار گازهای گلخانه -

 کندامنیت تامین انرژی کمک میتقویت و افزایش تنوع بخشی به منابع انرژی اولیه که افزایش  -

وری انرژی در حوزه اقتصاد، به ویژه در مدیریت عمومی که به کاهش مخارج عمومی افزایش بهره -

 کندکمک می

پذیری اقتصادی در سطح ملی از طریق کاهش مصرف انرژی و کمک و ایفای نقش در زمینه رقابت -

 های وارداتهزینه

جویی و وری انرژی را با درنظر گرفتن  اینکه  صرفهری انرژی مسئله بهرهوبرنامه اقدام ملی در زمینه بهره

زیست و امنیت انرژی را با هزینه معقول ترغیب کرد به یک اولویت ذخیره انرژی حفاظت از محیط

ای از اقداماتی شد که در برنامه عالوه، این برنامه اقدام سبب تداوم بخش عمدهبه سیاستگذاری تبدیل کرد.

 وری انرژی جای گرفته بود.در زمینه بهره 2007ام اقد

 تغییر اقلیم

 اهداف و مقاصد

ای میان سالمطابق با کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در زمینه تغییر اقلیم، میانگین انتشار گازهای گلخانه

لیون تن می 4/72داری، بدون احتساب کاربری زمین، تغییر در کاربری زمین و جنگل 2012تا  2008های 
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است.  1990اکسید کربن در سال میلیون تن دی 9/60درصد بیشتر از  19اکسید کربن بوده که ]معادل[ دی

 2/58داری، ای با احتساب کاربری زمین، تغییر در کاربری زمین و جنگلمیانگین انتشار گازهای گلخانه

 1990تن دی اکسید کربن در سال  میلیون 9/60تر از کم %7/2اکسید کربن بوده است که میلیون تن دی

 است.

 شدت کربن

در کشور پرتغال شدت کربن که از طریق انتشار کربن با تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت 

 2013دالر آمریکا در سال  1000تن دی اکسید کربن در هر  2/0شود معادل محاسبه می (GDP PPP)خرید

دالر  1000اکسید کربن در هر تن دی 3/0المللی انرژی، آژانس بینانگین تر از میکمبوده است. این میزان 

 آمریکا است.

 ها و اقداماتسیاست

اتحادیه اروپا گرفته شده است. دولت پرتغال در  2020ای از اهداف اهداف پرتغال در حوزه گازهای گلخانه

های خارج از طرح تجارت انتشار از بخش، افزایش  2020پی تقسیم وظایف اتحادیه اروپا در قالب اهداف 

محدود خواهد کرد. برای  2005درصد باالتر از سطح انتشار سال  1به  2020انتشار اتحادیه اروپا تا سال 

المللی انعطاف برای پوشش دادن میزانی تواند از سازوکارهای بینانجام چنین کاری، دولت پرتغال می

استفاده کند. بخش  2005خارج از طرح تجارت انتشار در سال  هایدرصد از انتشار در بخش 4معادل 

درصدی از سال  21مربوط به طرح تجارت انتشار در محدوده اتحادیه اروپا به طور کلی کاهش انتشار 

درصدی نسبت به  27را خواهد داشت. هدف پرتغال برای دوره اول تعهد کیوتو افزایش  2020تا  2005

 سال پایه بوده است.
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 1اتحادیه اروپا تجارت انتشار طرح 

]با  برت که انتشار کربن از صنایع انرژیاس آورالزامطرح تجارت انتشار اتحادیه اروپا یک نظام تجارت انتشار 

آغاز شد و نخستین دوره تعهدات آن تا پایان سال  2005شود. این طرح در سال یممصرف انرژی باال[ را شامل 

ی صنعتی مشمول هامجتمعشد. یمشامل  ار 2008-2012ی هاسالادامه داشت. مرحله دوم این تعهدات،  2007

تشار از توانند یا از طریق کاهش انتشار تعهدات خود را محقق سازند یا با خریداری مجوزهای انیماین طرح 

ی تحت پوشش این طرح و یا طبق سازوکارهای منعطف پروتکل کیوتو )اجرای مشترک یا هامجتمعسایر 

، 2012تا  2005را برآورده سازند. از سال  آورالزاممکانیسم توسعه پاک( از طریق خرید اعتبارات این تعهدات 

ی صنعتی تخصیص داده هاکارخانهیا  هامجتمعکشوری[ به ] یملطرح تخصیص  بر اساسمجوزهای انتشار 

)طرح تجارت انتشار( که بعدها به  ETSشد. طرح تخصیص ملی را طبق معیارهای مندرج در دستورالعمل یم

درصد از مجوزهای انتشار  95شد. بیش از یمتهیه  هادولتیید کمیسیون اروپا هم رسیده بود، از سوی تأ

های یتفعالد. تخصیص زیاده از حد مجوزها و رکود شیمتخصیص داده  هاشرکترایگان به  صورتبه

و نیاز به اصالح شیوه طرح تجارت  هاآنبهای  توجهقابلدر ارائه مجوزها، کاهش  توجهقابلاقتصادی، به مازاد 

 انتشار انجامید.

ی متفاوت از کلبهرا دربرمی گیرد و  2020تا  2013تجارت انتشار اتحادیه اروپا از سال  مرحله یا فاز سوم طرح

در قالب این  2یک سقف انتشارآنی جابهی تخصیص ملی نیست و هاطرحمراحل گذشته است. دیگر نیازی به 

یابد یمدرصد کاهش  74/1 هرسالبه بعد  2010شود. این سقف انتشار از یمطرح در سطح اتحادیه اروپا تعیین 

انجامد. بیش یم 2005ه سطوح انتشار در سال درصدی انتشار نسبت ب 21به کاهش  2020تا سال درمجموع که 

شوند و بخش تولید برق دیگر مجوزهای رایگان انتشار دریافت یمدرصد مجوزها به مزایده گذاشته  40از 

صنایع تولیدی و  ازجملهکنند، یمیی که هنوز هم مجوزهای رایگان انتشار دریافت هابخشکند. در ارتباط با ینم

مبنای معیارهای بهترین عملکرد انتشار در سطح اتحادیه  صیص متوازن و هماهنگ بربخش گرمایش، قواعد تخ

تا  2021. از سال شودیم نظر گرفتهشود. سقف مجزایی هم برای بخش هوانوردی در یماروپا به کار گرفته 

                                                           
1 European Union Emissions Trading Scheme(EU-ETS) 
2 ETS cap 
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ن مجوزهای میزا 2019رود از سال یابد. انتظار میدرصد کاهش می 2/2، هرسال تعداد مجوزهای انتشار 2030

 ذخیره برای ثبات بازار تعیین شود.

 37شود و در حدود کارخانه یا تاسیسات می 214در پرتغال، بخش مربوط به طرح تجارت انتشار شامل حدودا 

های مشمول گیرد. کاهش انتشاری که از بخشبرمی ای در این کشور را دردرصد از کل انتشار گازهای گلخانه

خواهد بود. در دوره تعهدات  2005درصد نسبت به سطح انتشار در سال  21 این طرح حاصل خواهد شد

میلیون تن مجوز تخصیص داده  9/37طور میانگین ساالنه ، بخش مربوط به طرح تجارت انتشار به2007-2005

تعهد میلیون تن بوده است. در دوره  6/33میلیون تن یا میانگین آن  7/100که میزان انتشار واقعی است درحالی

میلیون تن یا  6/132که میزان انتشار واقعی تنها میلیون بود درحالی 8/31، میانگین تخصیص ساالنه 2012-2008

میلیون تن بوده است. میزان انتشار کربن در حوزه مرتبط با طرح تجارت انتشار  5/26طور متوسط ساالنه به

 ده است.تر بودرصد کم 31، 2005اتحادیه اروپا، نسبت به سطح سال 

، پرتغال درآمدهایی از محل به مزایده گذاشتن مجوزهای انتشار کسب خواهد کرد. 2013-2020در دوره 

دارد کمیسیون اروپا را به قانون کشور تبدیل شد مقرر می EC29/2009/که دستورالعمل  2013/38قانون -حکم

شوند. ربن پرتغال به کار گرفته میدرصد درآمدهای حاصل از مزایده در راستای حمایت از صندوق ک 100که 

)کاهش آثار،  شود و بیانگر تخصیص عینیگذاری اقلیمی به کار گرفته میمنظور حمایت از سیاستاین پول به

طور مستقیم به جبران توسعه( درآمدهایی است که بهانطباق، تحقیق و توسعه و همکاری با کشورهای درحال

بایست در درصد از درآمدها می 30تخصیص نیافته است؛ از آن جمله  های اضافی انرژی تجدیدپذیرهزینه

 گذاری در زمینه انطباق با تحوالت اقلیمی به کار گرفته شود.تأمین مالی سیاست

 اقدامات داخلی خارج از حوزه طرح تجارت انتشار

 تعهدات مرتبط با رشد سبز

را از سر گرفته است که اهداف و  -تعهدات مرتبط با رشد سبز -ی یک برنامه تعهدات بلندمدتتازگبهپرتغال 

ی انرژی، تحرک انرژی برق، وربهرهی منابع، وربهرهمحیطی، یستزیی را در زمینه مشاغل سبز یا هاطرح
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تنوع زیستی را مشخص و  وهواآبی در حوزه منابع آبی، کیفیت وربهره، هاجنگلیزی فضایی، مدیریت ربرنامه

نسبت به  2030ی در سال اگلخانهدرشد کاهش انتشار گازهای  40تا  30این برنامه هدف   عالوهبهکرده است. 

درصد افزایش  40به  2030های تجدیدپذیر را در سال یانرژرا تعیین کرده است و قرار است سهم  2005سال 

 یابد.

ها، اهداف و مقاصدی یاستسهای اولیه در ارتباط با تعهد به یاننبتعهدات مرتبط با رشد سبز درصدد آن است 

منابع طبیعی،  ترکمرا تشکیل دهد تا یک مدل توسعه را ترویج کند که رشد اقتصادی ضروری را با مصرف 

 عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی برای افراد آشتی دهند.

 اصالحات مرتبط با مالیات سبز

مالیات سبز یا محیط زیستی ایجاد انگیزه برای نوآوری و توسعه پایدار است تا هدف از اصالحات مرتبط با 

حال عدم انطباق با اصول کلی و یندرعزیست و رشد اقتصادی فراهم آید و یطمحامکان ایجاد آشتی میان 

از و استانداردهای مربوط هر یک  هادستورالعملیژه آنهایی که در وبهمحیطی یستزگذاری اهداف سیاست

از منابع را  مؤثریری گبهرهبایست یمنداشته باشد. این اصالحات  اندشدهمطرحکشورها و نیز اتحادیه اروپا 

تشویق کند و بدین ترتیب از سرمایه طبیعی محافظت و نگهداری و استفاده پایدار و منصفانه از خاک، زمین و 

یی از این ارائه دهد که شرایط را برای گذار از یک هانشانهبایست یمحال یندرعنواحی شهری را تقویت کند. 

 تسهیل خواهد کرد. کربنکماقتصاد 

طرفی مالیاتی، درآمد خالص حاصل از اصالحات مرتبط با مالیات محیط زیستی یا سبز برای یبطبق اصل 

ات کربن نیز ، این مالیات شامل یک مالیعالوهبهکاهش مالیات بر درآمدهای افراد اختصاص داده خواهد شد. 

]انتشار[ در حوزه طرح تجارت انتشار اتحادیه اروپا فهرست آن آمده است  شود که در کنار بهای مجوزهایم

ی است که رقابتی، نوآورانه و کربنکمحصول تصمیمات کارآمدتر در حوزه مصرف و ترویج اقتصاد  منظوربه

یی هامشوقاین طرح  عالوهبهنرژی، کارآمدتر باشد. مشخص منابع ا طوربهیری از منابع، گبهرهجامع باشد و در 

 شود.یمبرقی، تنوع زیستی و تحرک پایدار را شامل  ونقلحملدر ارتباط با وسایل 
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 راهبرد ملی انطباق با تغییر اقلیم

گذاری به تصویب رسید. این الیحه ابزار سیاست 2010راهبرد ملی انطباق با تغییر اقلیم در پرتغال در سال 

ساز افزایش ینهزمدهد و یممهمی است که برجستگی و اهمیت جهانی مسئله انطباق با تغییر اقلیم را مدنظر قرار 

، 2012این چارچوب راهبردی در سال  بر اساسشود. یمآگاهی در ارتباط با الزامات انطباق ناشی از تغییر اقلیم 

اقدامات مرتبط با انطباق، کاهش آثار و پیشگیری از یک گزارش پیشرفت در زمینه بخش انرژی تهیه شد که 

های ینهزمهایی در یشنهادپآن توصیه و  بر اساسکرد و یمهای مربوط به این حوزه را شناسایی پذیرییبآس

کرد. این گزارش بیش از هر چیز بر به حداقل رساندن و پیشگیری از نقاط ضعف و یممرتبط ارائه 

پذیری زیرساخت یبآسی مشخص ریسک و هاحوزهدر زمینه زیرساخت انرژی،  دهششناختههای پذیرییبآس

ی علمی کلیدی خألهاتمرکز و  هابخشاصلی، شناسایی اقدامات انطباقی، موانع انطباق، وابستگی متقابل با سایر 

 در ارتباط با بخش انرژی شناسایی و توصیه هایی را ارائه کرده است.

گذاری با تغییر اقلیم در کنار چارچوب راهبردی برای سیاست 2020رد ملی انطباق ی یک سند جدید راهبتازگبه

تغییر اقلیم به تصویب رسیده است. این سند درصدد آن است که سطح آگاهی و دانش در زمینه تغییر اقلیم را 

ا تغییر اقلیم در گذاری انطباق بارتقا بخشد، اقدامات انطباقی را به مرحله اجرا درآورد و روزآمدسازی سیاست

 ی را ترویج کند.احوزههای یاستس

 لومحمد امین کاظم
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کاری آلمان و چین رد حوزهت ه اقلیم و ح ؛ اهی اقلیمی دولت چینسیاست زیستفاظت از محیطهم  

 دهد؛ به هر حال ما همگی بخشی ازما باید با اکوسیستمی بسازیم که به مادر طبیعت و توسعه سبز اولویت می»

 «.طبیعت هستیم

 2015جمهور چین در نشست توسعه پایدار سازمان ملل در سال این درخواست از جانب شی جین پینگ رئیس

کند. هر دو این زیست تاکید میبه تعهد چین بر محدود کردن تغییرات اقلیمی و تشویق به حفاظت از محیط

چین با دارا بودن تقریبا یک  آن مواجه هستیم.های جهانی است که ما امروزه با موضوعات از بزرگترین چالش

ای نقش مهم و محوری در مقابله با پنجم جمعیت جهان و قریب به یک چهارم سهم از انتشار گازهای گلخانه

زننده بر ای آثار مخرب و آسیبها ایفا خواهد کرد. در سالیان اخیر، دولت چین به شکل فزایندهاین چالش

که مسبب اصلی آن رشد سریع اقتصادی این کشور بوده را به رسمیت شناخته است.  ،اطبیعت و اقلیم جهانی م

شدن در سطح ملی که از سوی دولت مفاهیم مثل اقتصاد مدور، نوآوری اکولوژیک یا گونه جدیدی از شهری

قیب جمهور چین آن را تعشود بیانگر تحول این کشور به سوی شرایطی است که رئیسچین ترویج و تبلیغ می

 خوانده است.« توسعه سبز و کم کربن»

ای آلمان به پیشبرد و تامین زیست، حفاظت از منابع طبیعی و ایمنی هستهبرای مدت هشت سال، وزارت محیط

المللی اقلیم در چین و بسیاری از مرتبط با تغییر اقلیم و تنوع زیستی از طریق ابتکار بین هایطرح بودجه

در چارچوب همکاری و شراکت راهبردی چین و آلمان، نه طرح دوجانبه،  است. کشورهای دیگر مشغول بوده

المللی اقلیم و از سوی ای و نه پروژه جهانی که تامین مالی آنها از طریق ابتکار بینیک طرح یا پروژه منطقه

 د.دولت آلمان صورت گرفته است در مقطع کنونی در همکاری با شرکای چینی در حال اجرایی شدن هستن

المللی اقلیم در چین که از جانب برنامه توسعه سازمان ملل های جهانی از طریق ابتکار بینهمچنین، پروژه

ای از موضوعات از قبیل طیف گسترده (GIZ)جامعه آلمانی همکاری بین المللی متحد، بانک جهانی، موسسه و

یرد هرچند اغلب تمرکز بیشتری بر به گمحیطی و اقتصاد سبز را دربرمیوری انرژی، گفتگوهای زیستبهره

 توسعه و اقتصادهای نوظهور دارد.اشتراک گذاشتن تجربه و دانش در میان طیف وسیعی از کشورهای درحال
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ویژگی مشترک تمامی آنها این است که موفقیت آنها وابستگی  -چه دوجانبه چه جهانی باشد-پروژه

 کننده دارد.نقش و مشارکتیان شرکای صاحبای به همکاری جدی و نیرومندانه ممالحظهقابل

 مواجهه با مسئله تغییر اقلیم در چین

، 2010محیطی جهان از جمله تغییر اقلیم بدون حضور چین قابل حل نخواهند بود. از سال های زیستچالش

تغییر اقلیم و ای از تاثیرات مالحظهزمان به میزان قابلاکسید بوده و همچین انتشاردهنده عمده کربن دی

زیست کشی از محیطها رشد اقتصادی سریع و ناپایدار رنج برده است. بهرهمحیطی ناشی از دههخسارات زیست

های ساالنه تحمیل شده ناشی از هزینه و طبیعت تاثیرات منفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته است.

تولید ناخالص داخلی  %5/3یلیارد دالر آمریکا یا م 230زیست بالغ بر آسیب و ضرر رسیدن به اقلیم و محیط

شود. دولت چین از این چالش آگاه است و برنامه خود را به سوی رشد پایدارتر در کنار توسعه کم کربن و می

توان به شکل تنها با وجود چین به عنوان یک شریک نزدیک و جدی می کند.تمدن اکولوژیک تنظیم می

زیست و ن را کاهش داد. آلمان در کنار نقش پیشرو خود در حوزه سیاست محیطآمیزی انتشار کربموفقیت

زیست نه تنها در ترین شرکای چین در تحقیق ترقی و پیشرفت پایدار در زمینه حفظ محیطاقلیم، یکی از مهم

چین با درنظر داشتن رشد  راستای منفعت جهانی بلکه در جهت منافع دوجانبه هر یک از کشورها است.

ای خود نقش یک مدل الگو برای همکاری با کشورهای نوظهور آسیایی و قتصادی سریع و تاثیرات منطقها

 کشورهای درحال گذار را دارد.

، برنامه ملی چین در حوزه تغییر اقلیم نهایی شد.این برنامه ملی طرح کشوری است که بر کاهش 2007در سال 

زیست و تغییر برنامه شامل اقدامات مختلفی در زمینه حفاظت از محیط کند. اینو انطباق با تغییر اقلیم تمرکز می

برنامه مذکور با مورد توجه قرار دادن مسئله  شود.اقلیم به منظور تثبیت و چه بسا توقف رشد انتشار کربن می

دهم از سال برنامه پنج ساله دواز بار در برنامه پنج ساله دوازدهم چین تداوم یافت.تغییر اقلیم برای نخستین

وری انرژی جویی و بهرههای فسیلی و افزایش صرفهبا هدف کاهش تدریجی استفاده از سوخت 2015تا  2011

)نسبت به سطح سال  در هر واحد تولید ناخالص داخلی 16مصرف انرژی طبق این برنامه تا  طراحی شده بود.

)در مقایسه با سطح سال  ناخالص داخلیدرصد در هر واحد تولید  17اکسید تا ( و انتشار کربن دی2010
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 23، 2010در سال  %4/20ها در مقایسه به سطح ، نسبت جنگل2020تا سال  ( کاهش خواهد یافت.2010

عالوه هفت برنامه پایلوت مربوط به نظام تجارت انتشار کربن در مناطق و به درصد افزایش خواهد یافت.

طرح موسوم به ابتکار  گوناگون از سر گرفته شده است.های شهرهای مختلف چین برای آزمایش طرح

های پایلوت فراهم کرده است. المللی اقلیم حمایت جدی برای تدارک شرایط مناسب برای اجرای این طرحبین

های ای در استانپروژه طرح تجارت انتشار در ارتباط با توسعه ظرفیت همراه با مقامات محلی در سطح منطقه

از آنجایی  کند.میونگ و شانگهای و در سطح کشوری با کمیسیون اصالح و توسعه ملی عمل شنژن، گوانگ د

ای در زمینه کاهش انتشار گازهای اند که ابزار سیاستی مقرون به صرفههای تجارت انتشار نشان دادهکه طرح

و طرح کند که به  معرفی 2017ای هستند، دولت چین قصد دارد یک طرح ملی تجارت انتشار در سال گلخانه

 عنوان ابزار هادی در چارچوب سیاست اقلیمی چین به کار گرفته شود.

است که در برنامه پنج ساله دوازدهم این  کاهش کربن متمرکز( بر 2016-2020برنامه پنج ساله سیزدهم چین )

ا سال درصدی شدت کربن ت 45تا  40کشور تعیین شده است که در آن چین از سقف هدف خود که کاهش 

شود در آینده نزدیک منتشر شود مبنای قانون جامع تغییر اقلیم که برآورد می باشد فراتر خواهد رفت. 2020

چین در کمیسیون ملی توسعه متعهد به برآورده ساختن  قانونی الزم برای کاهش انتشار کربن فراهم خواهد کرد.

 اهداف ذیل است:

  و افزایش ظرفیت برای زودتر رسیدن  2030دی اکسید در سال دستیابی به باالترین میزان انتشار کربن

 به این میزان 

 درصد  65تا  60اکسید در هر واحد از تولید ناخالص داخلی به میزان کاهش میزان انتشار کربن دی

 2005نسبت به سطح سال 

  2005میلیارد متر مکعب نسبت به سطح سال  5/4افزایش حجم گیاهان جنگلی به میزان 

 درصد 20های غیرفسیلی در مصرف انرژی اولیه تا حدود ش سهم سوختافزای 

ها پیش تاثیر قابل توجهی به ارقام کنونی حاکی از آن است که اقدامات چین در مقابله با تغییر اقلیم از مدت

اکسید کربن در هر واحد تولید های کمیسیون ملی توسعه چین، سطح انتشار دیطبق داده همراه داشته است.
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های اقتصادی برای سال جدیدترین داده عالوه،به بوده است. 2005تر از سطح سال کم %8/33 ناخالص داخلی،

درصد کاهش یافته  3های فسیلی در حدود بیانگر آن است که انتشار کربن ناشی از مصرف سوخت 2015

ارتباط با مسئوالنه عمل کردن دهد چین دغدغه جدی و عمیقی در ای که نشان میاست. این نتایج امیدوارکننده

زیست آلمان همکاری نزدیکی با دولت چین دارد تا این وزارت محیط های تغییر اقلیم دارد.در قبال چالش

 پروازانه خود در ارتباط با تغییر اقلیم را پیش ببرد.کشور اقدامات خود در راستای نیل به اهداف بلند

 تجدیدپذیرهای همکاری آلمان و چین در حوزه انرژی

های دوجانبه در زمینه حفاظت از اقلیم به های آلمان و چین بر سر تقویت همکاری، دولت2009در ژانویه 

توافق رسیدند. یک گروه کاری دوجانبه در سطح باال به عنوان ابزار محوری این همکاری شکل گرفت. از سال 

های ساالنه گروه کاری دوجانبه به نشست های مختلف و نهادهای فرعی این کشورها درخانه، وزارت2010

های همکاری اقلیمی شرکت های کاهش آثار تغییر اقلیم و پروژهمنظور تبادل تجارب در حوزه استراتژی

( تعمیق 2017تا  2014) ( شکل گرفت و در فاز دوم پروژه2014تا  2011) کنند.گفتگوها در فاز اول پروژهمی

های تجدیدپذیر به عنوان بخش اساسی از اقدامات در راستای رویج انرژیشد و در نهایت با جزئی که بر ت

 کاهش اثرات تغییر اقلیم در چین و سراسر جهان تکمیل خواهد شد.

های تجدیدپذیر در تقویت گفتگوهای سیاسی با اداره ملی انرژی چین در همکاری چین و آلمان در زمینه انرژی

های سازی انرژیای از طریق پیادها کاهش انتشار گازهای گلخانههای مرتبط بارتباط با پیشبرد سیاست

های این پروژه با همکاری بازوی اجرایی خود مرکز انرژی سازی سیستم نقش دارد.تجدیدپذیر و یکپارچه

های گیری کارآمد از انرژیتجدیدپذیر چین، از توسعه چارچوب قانونی و تنظیمی جهت استقرار و بهره

های تجدیدپذیر با این بخش از سیاست مرتبط با انرژی کند.سطح ملی و محلی پشتیبانی می تجدیدپذیر در

های تجدیدپذیر در مصرف سوخت با کمک گرفتن از بینش انتخاب شهرهای پایلوت قصد دارد سهم انرژی

نامه اقدام که ریزی و یک برگرایانه در حوزه برنامهبلندمدت خود برای نظام انرژی در آینده، یک رویکرد کل

عالوه یک پلتفرم به شود را افزایش دهد.پذیر برای اجرا و نظارت بر اقدامات میشامل اقدامات عملی و امکان

ها میان شهرهای جدید انرژی در چین، در بعد تحت وب گفتگو و اطالعات به منظور تسهیل تبادل بهترین شیوه
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این پروژه به طور کلی به عنوان بستری برای  ته شده است.المللی به کار گرفداخلی و نیز با همتایان بین

افزایی در های آلمان و چین در قالب یک چارچوب منسجم که هماهنگی و ارتقا همیکپارچه ساختن همکاری

عالوه این پروژه با هدف تقویت نقش چین در محافل برای به کند.عرصه اجرایی را تسهیل کند ایفا نقش می

ای های آلمان و چین شکل تازهدست آمده در چارچوب همکاریتجارب به طراحی شده است. تبادل چندجانبه

المللی گنجانده عالوه، تجارب در مباحثات بینبه یابد.به خود گرفته و به افراد صاحب نقش مرتبط انتقال می

 شوند.می

د. متعاقبا، توازن انرژی و انتشار شووضعیت کنونی در ارتباط با عرضه و تقاضای انرژی ارزیابی و سنجیده می

های تجدیدپذیر وری انرژی و انرژیبرای هر یک از شهرهای یادشده ایجاد و در عین حال پتانسیل توسعه بهره

های های مختلف برای توسعه برنامهپس از تشریح سناریوها در ارتباط با راه و روش تجزیه و تحلیل شده است.

ها، مقررات و پروژه ها پیش نویس اولیه تهیه هایی برای سیاستا همراه با توصیههای انرژی شهرهاقدام سیستم

شود. به عنوان مرحله نهایی، یک مفهوم شود و در میان افراد صاحب نقش مرتبط به بحث گذاشته میمی

 یکپارچه انرژی شهری منطبق با وضعیت و شرایط شهرهای چین  انتشار خواهد یافت.

 های تجارت انتشار در چینطرحسازی برای ظرفیت

پاریس  2015ای پیش از برگزاری مذاکرات اقلیمی چین تعهدات جدید خود در زمینه کاهش گازهای گلخانه

خواهد رسید. به عالوه این کشور قصد دارد  2030منتشر کرد. این کشور به سقف سطح انتشار خود تا سال 

واحد از تولید ناخالص داخلی در طول دوره یاد شده کاهش درصد در هر  65یا  60میزان انتشار خود را تا 

 را برآورده کند. 2020درصدی شدت انتشار تا سال  40-45دهد. چین پیشتر خود را ملزم کرده است که کاهش 

 شوند.طرح تجارت انتشار به منظور دستیابی به این اهداف به شکل تدریجی معرفی و طرح می

کند که طرح تجارت انتشار برای محدود کردن ن اقتصاد نوظهور تبدیل میچنین شرایطی چین را به نخستی

در شهرهای  2013ای را آغاز کرده است. فاز پایلوت این ابزار پیچیده بازاری از سال انتشار گازهای گلخانه

ه های گوانگ دونگ و هوبی اجرایی شدچونگ چینگ و شنژن و نیز استان بیجینگ)پکن(، شانگهای، تیان ژین،
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هایی برای حمایت بیشتر از اجرایی شدن طرح تجارت انتشار در سطح این ها و آموزشاست. این پروژه توصیه

 کند.کشور ارائه می

این پروژه با هدف تقویت ظرفیت افراد صاحب نقش کلیدی درگیر در طراحی و اجرایی کردن طرح های 

سازی، های سیاستی در ارتباط با آمادهح گزینهگیرد. این طرتجارت انتشار در سطح ملی و محلی انجام می

سهم و صاحب نقش درگیر ر برای نهادهای کلیدی و افراد ذیهای تجارت انتشااستقرار و عملیاتی ساختن طرح

گیرندگان و بخش خصوصی عالوه، این پروژه درصدد تقویت گفتگوها میان تصمیمبه کند.در این پروژه ارائه می

 .باشدشارکت تمامی افراد ذی نفع در این طرح میاست و متمایل به م

 زیست وآمد به وسیله خودروهای برقی و حفاظت از محیطتحرک و رفت

یکی از اجزای مهم بخش اقتصادی چین صنعت خودروسازی است که سبب ایجاد اشتغال و شکل دادن به 

سابقه ای در رشد اقتصادی بیمالحظهلکه این بخش نقش و تاثیر قابشود. در حالینوآوری در عرصه فناوری می

زیست و تغییرات اقلیمی بر های روزافزون در حوزه محیطهای گذشته داشته است، نگرانیچین در طول دهه

های فسیلی از ای ناشی از سوختن سوختاین رشد و توسعه سایه افکنده است. تاثیرات انتشار گازهای گلخانه

مالحظه و حائز اهمیت است. گیرد ولی قابلتر مورد توجه قرار میچند کمطریق موتورهای احتراق داخلی هر

ای در وری و کاهش انتشار گازهای گلخانهدولت چین در سطوح مختلف دست به اقداماتی برای افزایش بهره

های صنعتی در مسیر تحرک و ونقل زده است. در این ارتباط چین به دالیل مرتبط با سیاستبخش حمل

دارد. تحرک به وسیله خودروهای برقی در شرایطی که با تولید مد از طریق خودروهای برقی گام برمیوآرفت

دسترس برای مشارکت در تحرک شهری پایدار برق از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر ترکیب شود روش قابل

هیچ جای جهان وجود ندارد. چین ای در هرچند کماکان هیچ استراتژی متناظر و کامال توسعه یافته کند؛ارائه می

اند که مطابق با آن هدف پروژه مرتبط با آن کشف و آلمان به یک توافق همکاری دوجانبه دست یافته

های تحرک از طریق خودروها و وسایل برقی و نقش آن در کاهش اثرات تغییر اقلیم و بهبود شرایط ظرفیت

 زیست تعریف شده است.حفاظت از محیط
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های حاصل از همکاری آلمان و چین، فراهم کردن پیشینه و سوابق فنی و مفهومی و استراتژیهدف پروژه 

وآمد برقی برای پیشبرد هدف کاهش اثرات تغییر اقلیم و گیری از ظرفیت تحرک و رفتمرتبط در راستای بهره

ارند تا امکان بدین منظور، مسیرهای توسعه در جایگاه خود حضور د زیست در چین است.حفاظت از محیط

 .انتشار یافتن فناوری تا حد ممکن را فراهم کنند

ودروهای برقی در چین تا خمحیطی تحرک با با همکاری دانشگاه شینهوا، طرح ارزیابی تاثیرات اقلیمی و زیست

 های زغال سنگ برای تولید برق ودر این ارزیابی افراد درگیر کاهش اتکا بر ایستگاه انجام گرفت. 2030سال 

توسعه و گسترش فناوری باتری وسایل نقلیه برقی را پیشنهاد کردند. این مطالعه بیانگر آن است که بدون 

ای تا ای در انتشار گازهای گلخانهونقل جادهدر بازار سهم بخش حمل افزایش نفوذ فناوری پیشرانش جایگزین

ر ارتباط با انتشار دی اکسید کربن میلیون تن کربن خواهد رسید. میزان کاهش درصدی د 794به  2030سال 

درصد است. عمده تاثیرات کاهش انتشار کربن از سال  6تا  5مرتبط با این حوزه در سناریوی معمول بین 

میلیون  46و  40تواند سبب صرفه جویی های نوین در دنیای خودروها میفناوری به بعد تحقق می یابد. 2020

 شود. 2030تن دی اکسید کربن تا سال 

از کل میزان انتشار در   8/7میلیون متر مکعب کربن معادل  628ونقل چین حدودا ، بخش حمل2011در سال 

درصد تا  45تا  40کند. چین تعهد کرده است که شدت انتشار کربن خود را بین حوزه انرژی، کربن تولید می

وسعه پنج ساله دوازدهم خود کاهش دهد. چین در برنامه ت 2005نسبت به سطح انتشار در سال  2020سال 

تعیین کرده است. به منظور مقابله با تاثیرات منفی هدف فوری را  2015سال تا درصد  17کاهش شدت کربن تا 

توجهی گسترش ونقل مسافرتی عمومی به طرز قابلهای حملتقاضای روزافزون تحرک افراد در شهرها، شبکه

های اخذ مجوز( مطرح شده مثال ممنوعیت رانندگی و محدودیت عنوان)به کنندهیافته است و مقررات محدود

پایلوت اولیه سازوکارهای تنظیم مالی از جمله هزینه پارکینگ و ازدحام ترافیک در حال حاضر انجام  است.

ای کاهش انتشار کربن عمدتا از طریق همکاری میان کارگزاران اصلی در ونقل کرایهشده است. در بخش حمل

جایگزین کردن و ارتقا  یابد.سازی مسیریابی تحقق میگیری از ظرفیت و از طریق بهینهایش بهرهراستای افز
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تواند های تشویقی میسازی مدیریت ناوگان خودرویی و روشهای صنعت خودرو و بهینهبخشیدن به فناوری

 وری بیشتر ایفا کند.نقش مهمی در تحقق بهره

 تزیسگفتگوهای راهبردی در حوزه محیط

ترین شریک اقتصادی آلمان در که چین مهمآلمان و چین از لحاظ اقتصادی پیوند تنگاتنگی با هم دارند. درحالی

 2003این دو کشور از سال  ترین رابطه تجاری را با آلمان در اروپا دارد.قاره آسیا است، این کشور عمیق

های سازوکارها و فناوری محیطی،زیست های منظم گفتگو در ارتباط با وضعیت چارچوب سیاستگذارینشست

 اند.اجرایی برگزار کرده

محورانه با حضور رویکرد غالب در این گفتگوها رویکرد مبتنی بر تبادل مداوم در باالترین سطح و سیاست

نفع کلیدی است که از شناسایی موضوعات مشترک پشتیبانی و اجماع بر سر نظران و سایر افراد ذیصاحب

 کند.حل مشترک را تقویت میراهبردهای راه ها وچالش

های مختلف و از طریق گفتگوهای سیاسی منظم حمایت محیطی چین از طریق طرحآلمان از ابتکارهای زیست

ها در در پکن برگزار شد و هدف از آن تبادل دیدگاه 2000کند. پس از کنفرانس مشترک نخست که در سال می

های زیست بود، گفتگوها میان این دو کشور به شکل مداوم از طریق نشستزیست زمینه حفاظت از محیط

ها با افتد تشدید و تقویت شده است. این نشستهای منظم اتفاق میمحیطی دوجانبه که به طور منظم در توالی

 وکار از چین و آلمان شکل گرفته است.رتبه در عرصه سیاست، علم و کسبحضور نمایندگان عالی

ها مشارکت در فرآیندها و انجام اصالحات به سوی مسیر توسعه اقتصادی پایدار و برگزاری نشستهدف از 

موضوعاتی مثل ابزارهای بازاری و تنظیمی و فناوری ظر پیرامون نتبادل  حمایت از انتقال فناوری است.

گیری ای در شکلظهمالحتواند به شکل قابلمحیطی میمحیطی برای تحقق موثر و کارآمد اهداف زیستزیست

فراتر از آن، گفتگوها سبب ترغیب فهم متقابل در فرآیندهای  .ایفا کندمحیطی کارآمدتر نقش سیاست زیست

 ای خواهند شد.چندجانبه
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 طرح اصالح یارانه بخش انرژی

ه بر  ایجاد های انرژی عالواند که بار اضافی بر منابع اغلب کشورها هستند. یارانههای انرژی نشان دادهیارانه

های ها ممکن است به مصرف بیش از حد سوختفشارهای مالی ناپایدار ممکن است ناکارآمد باشند. این یارانه

ای و کارگیری منابع تجدیدپذیر و بهبود عملکرد در حوزه انتشار گازهای گلخانهفسیلی و کاهش انگیزه برای به

های انرژی اغلب شناخته شده هستند، تالش برای فی یارانهآلودگی هوا منجر شوند. با وجود اینکه تاثیرات من

های اجتماعی و ها همواره چالش برانگیز بوده است و در موارد بسیاری به ناآرامیکاستن یا حذف یارانه

 های سیاستی منجر شده است.ناهماهنگی

های خانهقبیل وزارتهای صاحب نقش اصلی از های نزدیک با افراد و گروهاین طرح با برقراری همکاری

جانبه و جامع های جامعه مدنی به کشورها امکان تامین مالی جهت تعامل فنی همهها و سازماندولتی، اندیشکده

توان به آورد. از جمله این مسائل مرتبط میدر ارتباط با مسائل مربوط به اصالحات یارانه انرژی را به وجود می

 موارد ذیل اشاره کرد:

 های اجتماعی، مالیاتی، اقتصاد کالن، اقتصاد سیاسی و ابعاد مرتبط با فقر و نیز تغییر اقلیم تحلیل جنبه

 سیاست اصالح یارانه

 ها در سطح خانوارها و اقتصاد کالنارزیابی تاثیرات توزیعی یارانه 

 طی و گذاری و نیز پشتیبانی از راهبردهای ارتباها در ارتباط با سیاستحمایت از گفتگوها و مشورت

 سازیاجماع

  ها از جمله رویکردهای ارتقایافته در حوزه فناوریگذاری و ارائه یارانهحمایت از بهبود هدف 

 های حلهای انتقال، راهگذاری انرژی، طرحطراحی و اجرا رویکردهای اصالح یارانه، چارچوب قیمت

مناسب و سایر سازوکارهای وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر و سازوکارهای حمایت اجتماعی بهره

 کاهش اثرات تغییر اقلیم
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 ارتقا و بهبود توسعه کم کربن از طریق اقتصاد سبز

عالوه چین پیگیر و گیرد. بهبرنامه پنجم ساله دوازدهم و سیزدهم چین اهداف متعددی در حوزه اقلیم را دربرمی

سعه که پایداری را هدف قرار داده است و است. این اصطالح یک راهبرد تو« تمدن اکولوژیکی»نماینده مفهوم 

صنایع و طبیعت در  کند که زیست هماهنگ و هارمونیک و نیز توازن منافع افراد،ای را ایجاد میجامعه

کند. چین در میان کشورهای برزیل، روسیه، هند و چارچوب حدود و ثغور جهانی وجود دارد توصیف می

دلیل اندازه و دینامیسم اقتصادی این کشور یک شریک مهم در  به -اعضای سازمان بریکس-آفریقای جنوبی

 عالوه این کشور پیگیر رهیافت خویش در حوزه اقتصاد سبز است.شود. بهها محسوب میحوزه همکاری

ظرفیت علمی و اجرایی رویکردها و ابزارها جهت تقویت اقتصاد سبز در پیوند با توسعه کم کربن در سطح 

برخی از کشورهای شریک و همراه بهبود و ارتقا یافته است. در پروژه موسوم به شراکت برای المللی و در بین

اقدام در زمینه اقتصاد سبز، هدف ارتقای ظرفیت و دانش مرتبط با رویکردها و ابزارهای اقتصاد سبز در پیوند با 

کند این پروژه پیشنهاد می المللی و در برخی از کشورهای شریک و همراه است.کربن در سطح بینتوسعه کم

 های ملی توسعه با کربن کم صورت گیرد.اجرای اقدامات مرتبط با اقتصاد سبز در بستر برنامه

زیست سازمان ملل متحد است و با همکاری این پروژه در چین متکی به اقدامات پیشین از جانب برنامه محیط

گذاری اقتصاد و ن، مرکز تحقیقات سیاستزیست چیو مشارکت موجود از طرف وزارت حفاظت از محیط

 گیرد.زیست و کمیسیون ملی توسعه و اصالح این کشور صورت میمحیط

چارچوب آماری بخش خدمات و کاالهای »محیطی چین، ریزی زیستبا مدیریت و راهبری آکادمی برنامه

هان این کشور به کار محیطی شهر ووبه صورت پایلوت راه اندازی و در بخش صنایع زیست« محیطیزیست

زیست و مراجع گیرندگان وزارت محیطمحیطی و به تصمیمگرفته شد. این پروژه درک و فهم از صنایع زیست

 کند.محیطی ارائه میآماری پیشنهاداتی برای فرآیند گردآوری اطالعات و ارزیابی بخش کاالها و خدمات زیست
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هایی که از طریق آنها چین خواهد توانست صنایع هباید گفت این طرح در آشکار ساختن را در نهایت

سازی کند و رشد اقتصادی محیطی خود را در راستای به حداکثر رسانده کارآیی منابع ارزیابی و مدلزیست

 کشور را با گذار به سوی اقتصاد کم کربن و سبز تقویت کند نقش خواهد داشت.

 منبع: 

Climate Protection in China Sino-German Cooperation as Part of the Inertional Climate Initiative 

 محمدامین کاظم لو
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  هت هشد شبکه گستردهت ه مناطق حفاظت سازمان جهانی حیات وحش، بواتن رب سر اتمین دائم امنیتتوافق  
برای  گران و همکاران از اقصی نقاط دنیا تعهد خودحکومت سلطنتی بوتان، سازمان جهانی حیات وحش، اعانه

جهت حفاظت دائم از شبکه مناطق حفاظت  -اولین نمونه از نوع خود در آسیا-میلیون دالری 43تامین بودجه 

 شده بوتان را اعالم کردند.

برنامه جدید موسوم به به منظور حمایت از ساله  14میلیون دالر دولت بوتان در یک دوره  75این بودجه با 

میلیون دالری از  6/26. این برنامه که تا حدودی از طریق یک کمک مالی ترکیب خواهد شد ،بوتان برای زندگی

شود، ضامن این مسئله خواهد بود که همواره بودجه برای مدیریت صحیح و صندوق اقلیم سبز تامین می

درصد از خاک این کشور، بیشترین میزان درصد از خاک یک کشور  51مناسب مناطق حفاظت شده بوتان که 

 وجود دارد. ،دهدشده را تشکیل می ده آسیا به عنوان منطقه حفاظت شده انتخابکه در محدو

ها در ها و رودخانهمیلیون هکتاری جنگل 2مدیریت صحیح مناطق حفاظت شده به معنای آن است که شبکه 

امکان ها مقابل شکار یا صید غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان و سایر تهدیدها حفاظت خواهد شد. جنگل

تواند کماکان تعهد خود را مبنی بر عاری از کربن بودن حفظ جذب کربن را خواهند داشت بنابراین بوتان می

کند، پاک های بوتان به عنوان بخشی از شبکه رودهایی که آب یک پنجم جهان را تامین میرودخانه کند.

دمان روستایی بوتان حمایت خواهد کرد و ای از مرخواهند بود. منابع طبیعی این کشور از پویایی بخش عمده

 دهد مقاومت و انعطاف بیشتری در مقابل تاثیرات تغییر اقلیم داشته باشند.به مردم امکان می

این شبکه مناطق حفاظت شده و کریدورهای حیات »ت: داشو تشرینگ توبگای نخست وزیر بوتان گفته اس

قیمت ای از منابع طبیعی ذیتوان بخش عمدهو این که میآورد وحش است که پیوند و ارتباط را به وجود می

هرچند این منابع طبیعی در معرض ریسک هستند زیرا کشور به سرعت در حال تغییر «. کشور بوتان را پیدا کرد

بایست یک برنامه اش میمنظور توجه به تهدیدات فزاینده به طبیعت دست نخوردهبوتان به و تحول است.

 درتمند و سازگار با ]حفظ[ طبیعت داشته باشد.تجاری جدید و ق



 

40 
 

 منبع:

http://wwf.panda.org/wwf_news/?316191/Bhutan-WWF-and-partners-announce-deal-to-

permanently-secure-Bhutans-extensive-network-of-protected- 

 محمدامین کاظم لو 

  

http://wwf.panda.org/wwf_news/?316191/Bhutan-WWF-and-partners-announce-deal-to-permanently-secure-Bhutans-extensive-network-of-protected-
http://wwf.panda.org/wwf_news/?316191/Bhutan-WWF-and-partners-announce-deal-to-permanently-secure-Bhutans-extensive-network-of-protected-
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  اجتماعی و ف هنگی سیاست  
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  1کشوراهی رغبیاهی زانن رد اهی  خانوادهت ه رب ف صتاتثیر سیاست
گذاری عمومی های رفاهی وجود دارد که آیا سیاستاین سوال همچنان در مباحث مربوط به تاثیرات دولت

شود میدهد یا اینکه منجر به بروز تناقضات در دولت رفاه های جنسیتی را به نفع زنان کاهش تواند نابرابریمی

 شودخصوص برای زنان با تحصیالت عالی میه ب هزینهاد اشتغال زنان منجر به ایجبه این معنا که افزایش 

های خانواده بر )بازآرایی نابرابری میان شهروندان(؟ هدف این مقاله شناسایی اثرات انواع مختلف سیاست

ی طبقاتی اجتماعی اقتصادی در های مختلفی را در ساختارهاباشد که موقعیتها در میان زنانی میفرصت

 اند.اشغال کردهی غربی هاکشور

ی های مربوط به طبقه و جنسیت، ماهیت دوجانبه پیامدهادر ارزیابی تاثیرات سیاست خانواده بر نابرابری

ایم. در شود را مد نظر قرار دادهمی هاو توانایی قابلیتی اقتصادی و نابرابری در هاجنسیتی که شامل دستاورد

دستاوردهای فردی یا خانوادگی با توجه به میزان درآمد و  طور سنتی به عنوانه جوامع غربی نابرابری ب

شود. نیز می هاو توانایی قابلیتی جنسیتی شامل هااستانداردهای مادی زندگی تعریف شده است. نابرابری

در  باشد.های زندگی جایگزین میاز میان شیوه کردندهنده آزادی فرد در انتخاب ی فردی نشانهاتوانایی

باشد. در می هاو توانایی قابلیت، فاکتور مهمی در تمایزگذاری زنان به لحاظ نیروی کار بودن بیکشورهای غر

ی بهتری برای اداره هادار، زنان شاغل قادر به کسب دستاوردهای بیشتری هستند و تواناییمقایسه با زنان خانه

 زندگی خود دارند.

های قانونی جداگانه برنامه توان گفت که آنها ترکیبی از مجموعهی سیاست خانواده میهادر تعریف مجموعه

با این دار بودن با یکدیگر تفاوت دارند. باشند که از لحاظ اثرگذاری بر انتخاب زنان میان شاغل بودن و خانهمی

. فرضیه ما این است که تاثیرات سیاست را از لحاظ جهت و شدت مورد بررسی قرار دهیم تعریف می توانیم

                                                           
 نروژ، نیوزیلند،  هلند، ژاپن، ایتالیا، ایرلند، آلمان، فرانسه، فنالند، دانمارک، کانادا، بلژیک، اتریش، استرالیا، کشورهای مورد بررسی در این مقاله عبارتند از: 1

 انگلیس و آمریکا. سوئیس، سوئد،
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ی خانواده منعکس کننده فشارها از هابه میزان زیادی ساختارهای چند بعدی و پیامدهای نابرابری سیاست

 باشد.ی نسبتا متفاوت میهاجانب نیروهای سیاسی با اهداف و ارزش

تر شده تر و پهنوتاهک "ایسقف شیشه"ی رفاهی بسیار پیشرفته هاکنند که در دولتاشاره می 1مندل و سمیونو

شود. حتی زمانی که ی اقتصادی بیشتر میهاو پاداشکمتر زنان به مواضع قدرت است که منجر به دسترسی 

دهد را افزایش نمی آنانی اقتصادی و شغلی هاکنند اقدامات آنان دستاورداشتغال زنان را تسهیل می هادولت

زنان و مردان را به چالش  ،خانواده-ی بازارهاتوزیع سنتی مسئولیتطور جدی ه باین اقدامات زیرا هیچ کدام از 

ی دولتی بزرگ هاهای سیاست خانواده که منجر به استخدام زنان در بخشآنها معتقدند مجموعه کشد.نمی

زیرا ماهیت این مشاغل  ،شود بیشتر در جهت افزایش شکاف درآمدی میان زنان و مردان هستند تا کاهش آنمی

ی اقتصادی زنان را به لحاظ موقعیت درآمدی و شغلی افزایش هایط کار مناسب در بخش عمومی فرصتو شرا

کند و ی زنانه را تقویت میهادر عوض، تمایل زنان به سازش درمورد شرایط کار مناسب در شغلو دهد نمی

کنند که تجربه ه میهمچنین آنان اشار شود.ی درآمدی باال میهامانعی برای دستیابی آنان به موقعیت

به تراکم زنان در مشاغل مراقبت عمومی "دهد که نشان میی خانواده برابری طلب در اسکاندیناوی هاسیاست

. زمانی که تاثیرات سیاست "کندخدماتی زنانه و کاهش حضور آنان در مشاغل مردانه با دستمزد بهتر کمک می

تمایز  "آزادی از"و  "آزادی برای"، میان 3و حق آزادی 2مطالبهکنیم مهم است تا میان حق خانواده را بررسی می

قایل شویم. حق مطالبه، حمایت مالی از جانب مقامات دولتی در قالب پول یا خدمات تسهیل کننده برابری 

کنند. حق آزادی و آمیز را حذف میقوانین و اعمال تبعیض ،هاآزادی کند.جنسیتی را برای شهروندان تضمین می

اند. حق مطالبه با هدف افزایش برابری مطالبه مرتبط با برابری جنسیتی اغلب در کنار یکدیگر توسعه یافتهحق 

جنسیتی  را به سه بعد خاص سیاستی تقسیم کرده که در پیامدشان بر انتخاب زنان میان کار بادستمزد و بدون 

ی های درآمدی زوجین و سیاستهای خانواده سنتی، سیاستهادستمزد با یکدیگر متفاوت هستند: سیاست

ی نسبتا کمی در زمینه سیاست خانواده های مورد بررسی ما تفاوتهاکشور 1960مراقبتی زوجین. تا اواسط دهه 

وجود آمد و ابعاد سیاستی مختلفی ه ی زیادی در این زمینه بهاتفاوت 1970با یکدیگر داشتند اما از اوایل دهه 

                                                           
1 Mandel&Semyonov 

 یا حق ادعا 2

 یا حق امتیاز 3
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شورهای نوردیک شاهد ظهور تدریجی بعد درآمدی زوجین بودیم که شامل نیز ظهور پیدا کردند. در ک

کار از طریق  بازار بیشتر درخصوص مادران برای مشارکت ه ی زنان بهایی جهت تقویت تواناییهاسیاست

ای طور فزایندهه ب های زیادی از خدمات مراقبتی از خانه به بخش دولتی بود. همچنین این کشورهاانتقال بخش

یی را برای تشویق پدران جهت مشارکت بیشتر در مراقبت از کودک خردسال خود معرفی کردند که هایاستس

ی خانواده سنتی از طریق حق هاای، سیاستباشد. در اروپای قارهمراقبتی زوجین می ،این امر بعد سیاست

شد با این فرض که زنان یمطالبه توسعه پیدا کرد که در آن از کار بدون دستمزد زنان در خانه حمایت م

شد. مسئولیت اصلی مراقبت در خانه را بر عهده دارند و ورود به کار با دستمزد درآمد ثانویه محسوب می

ی زنان از هاکشورهای انگلیسی زبان تنها شاهد توسعه محدودی در زمینه حق مطالبه بودند، در عوض آزادی

با  هاگونه فعالیت شد گسترش پیدا کرد. در آمریکا اینی میطریق برداشتن موانعی که منجر به تفکیک جنسیت

ی برابر هستند های قانونی توسعه یافته در مبارزات حقوق مدنی که در تالش برای تحقق فرصتهاساختار

 اند. ترکیب شده

 شاخص سیاستی پایه گذاری شده است: 4بعد خانواده سنتی بر میانگین وزنی 

کودکان خردسال که به صورت پول نقد یا از طریق سیستم مالیاتی پرداخت کمک هزینه کودک برای  .1

 شود.می

 ساله تا سن مدرسه(  3خدمات مهد کودک دولتی پاره وقت برای کودکان ) از  .2

 ت مراقبت از کودکان زیر سن مدرسهاعطا کمک هزینه مراقبت در منزل به والدین جه .3

برای سرپرست خانوار که همسر غیرفعال به لحاظ اقتصادی  اعطا یارانه ازدواج از طریق مزایای مالیاتی .4

 دارد.

 باشد:شاخص سیاستی می 3بعد درآمدی زوجین میانگین غیروزنی 

 ساله(  2تا  0خدمات مهدکودک دولتی برای کودکان خردسال )  .1

 سال. 3خدمات مهدکودک دولتی تمام وقت برای کودکان باالی  .2

 بیمه درآمد والدین مربوطه. .3
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ی عمومی انتقال مراقبت کودک را از خانواده به هاگذارینشان دهنده این است که تا چه حد سیاست این بعد

 سازند. پذیر میبخش دولتی و حفظ تعهد شغلی مستمر برای مادران را امکان

از  کنند تا مشارکت بیشتری در مراقبتکند که پدران را تشویق مییی اشاره میهابعد مراقبتی زوجین به سیاست

 کودکان خردسال خود داشته باشند.

 دو شاخص سیاستی که بر مبنای درآمد مرتبط با والدین و بیمه والدین ایجاد شده است:

 تواند توسط مادر، پدر یا هر دو مورد استفاده قرار بگیرد.ی مرخصی با حقوق که میهاهفته .1

 ماند.ی مرخصی با حقوق که برای پدران رزرو میهاهفته .2

 

ی خانواده این بوده است که آیا مراقبت اجتماعی باید به عنوان کار بدون هاموضوع اصلی در توسعه سیاست

دستمزد در خانه یا کار با دستمزد در بخش دولتی یا بخش خصوصی مورد حمایت قرار بگیرد یا خیر. سیاست

 باشد. هنجاری کلیساها می گذاری در این بخش بسیار تحت تاثیر قدرت طوالنی مدت احزاب سیاسی و نقش

 طور عمده بازتاب این موارد هستند:ه ی خانواده در سه گروه از کشورهای مذکور بهاسیاست
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شد، احزاب راست یی بودند که منجر به افزایش کار با دستمزد زنان میهااحزاب کاتولیک مخالف سیاست

ی هاکردند، احزاب چپ از سیاست سکوالر از گسترش حق مطالبه برای تسهیل پیشرفت زنان جلوگیری

کردند که منجر به گسترش حق مطالبه برای شهروندان در انتقال مراقبت اجتماعی به عنوان خانواده حمایت می

 شود.کار با دستمزد به بخش دولتی می

ی جنسیتی در طول چندین دهه گذشته پیشرفت زیادی داشته است. بخش کلیدی هاتحقیقات بر روی نابرابری

ی خانواده و دیگر هااقتصادی درشرطی سازی تاثیرات سیاست-ی گذشته نقش طبقه اجتماعیهاوسعه در سالت

در اکثر کشورهای ذکر شده زنان با تحصیالت دانشگاهی صرف باشد.بر روی نابرابری جنسیتی می هاسیاست

احتمال زیاد قابلیت فردی است  باشند: بهی خانواده دارای نرخ مشارکت باالی نیروی کار میهانظر از سیاست

ی خانواده در میان زنان فاقد هادستمزد را انتخاب کنند. تاثیر عمده سیاست سازد تا کار باکه زنان را قادر می

مراقبتی مجموعه سیاستی است که نسبت به -ی درآمدیهاباشد. سیاستمی ترتحصیالت دانشگاهی مشهود

ی هایش به نابرابری جنسیتی کمتری دارد و همچنین نسبت به سیاستکشورهایی با سیاست خانواده سنتی، گرا

کند.کشورهای بازارمحور اولیه، در زمینه استخدام زنان فاقد تحصیالت دانشگاهی به آنان کمک بیشتری می

مراقبتی، سهم قابل توجهی از زنان با سطح پایین یا متوسط از تحصیالت رسمی را -دارای سیاست درآمدی

کنند بدون اینکه منجر به کاهش چشمگیری در دستیابی زنان به درآمدهای باال و مواضع قدرت یاستخدام م

ی های بزرگ در کشورهاهای جدید نشانگر این است که دستیابی زنان به سمت هیات مدیره شرکتشود. داده

ی هاوابستگی سیاسی سیاستباشد که این امر بیشتر به دلیل مراقبتی در حال پیشرفت می-با سیاست درآمدی

ی خانواده باشد. از آنجایی که زنان در هاخاطر خود سیاسته خانواده و سهمیه سیاسی اجباری است تا اینکه ب

اندازند با خطراتی از قبیل تبعیض آماری استخدام از جانب در کار خود بیشتر از مردان وقفه می هاتمامی کشور

ی هاشوند که مانع پیشرفت شغلی آنان است. سیاستیه انسانی مواجه میکارفرمایان و مشکالت انباشت سرما

طور ه ب هاباشد. این سیاستمراقبتی دارای پتانسیل الزم جهت کاهش چنین تبعیضاتی می-خانواده درآمدی

ات رسد ارائه خدمتر هستند و تداوم و کیفیت باالتری دارند و به نظر میمیانگین، در دسترس و مقرون به صرفه

گذاری بیشتری نسبت به ارائه آن از طرف مراقبتی در زمینه حمایت از مادران شاغل از طرف بخش عمومی تاثیر

های طراحی شده جهت مرخصی والدین باعث ارتقا انگیزه زنان برای ورود و بخش خصوصی دارد. برنامه
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ارمحور یا خانواده سنتی مسائلی از قبیل ی خانواده بازهاشود. در اکثر کشورها با سیاستماندن در نیروی کار می

های طوالنی مدت به دلیل زایمان و مشکل پیدا کردن مهد کودک وجود دارد. کار پاره وقت کوتاه مدت، وقفه

ی جنسیتی در کنار ها، نابرابری19مشاهده کردیم که از اواسط قرن  هاانداز بلند مدت در مورد نابرابریدر چشم

نابرابری جنسیتی و طبقاتی هر کدام به نوعی تغییر  1970بعد از دهه  کاهش پیدا کردند. ی طبقاتیهانابرابری

ی درآمدی به شدت افزایش یافتند وکاهش هاپیدا کردند. نابرابری طبقاتی، بخصوص گسترش تفاوت

ی نوردیک هامراقبتی که در کشور-ی درآمدیهای جنسیتی تسریع پیدا کرد. اما باور داریم که سیاستهانابرابری

توسعه پیدا کرده است به وعده خود جهت ترویج همزمان برابرطلبی جنسیتی و برابری طبقاتی عمل خواهند 

 کرد.

 منبع:

"Women's Opportunities under Different Family Policy Constellations: Gender, Class, and 

Inequality Tradeoffs in Western Countries Re-examined", Korpi, Walter; Ferrarini, Tommy; 

Englund; Social Politics, Vol 20, No 1, 2013. 

 پریسا ابن یامینی
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امنیت زانن  گیری اهی اندازهت هشاخص   
های زیادی، از مجمع جهانی اقتصاد گرفته تا سازمان ملل متحد، نحوه عملکرد کشورهای در جهان سازمان

های قبلی تا حد زیادی محدود به شاخص دهند.مختلف در زمینه ایجاد برابری برای زنان و دختران را نشان می

ها ممکن است گویای میزان گیریباشد. این اندازهر پارلمان میتوسعه، مشارکت، اشتغال وحضور زنان د

کنند. هر چند که تمامی چیزی بیان نمی مشارکت زنان به لحاظ اقتصادی باشد اما در مورد امنیت زن در جامعه

پس  باشند اما احساس ما این بود که اگر اجتماع و جامعه برای دختران و زنان امن نباشدها مهم میاین شاخص

اخص جدیدی را به بنابراین دانشگاه جرج تاون و موسسه تحقیقاتی صلح اسلو ش ها ناقص هستند.این شاخص

باشد کشور می 153. اولین شاخصی است که شامل رتبه بندی میان ایجاد کردند شاخص صلح و امنیت زنان نام

در زمینه مشارکت، عدالت و امنیت دهد و مبتنی است بر میزان پیشرفت از جمعیت جهان را پوشش می %98که 

باشد و از طریق زنان.شاخص مشارکت، توانایی زنان در گرفتن تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می

شاخص عدالت  شود.گیری میهای پارلمان اندازههایی از قبیل اشتغال، دسترسی به تلفن همراه و کرسیشاخص

در زندگی روزانه دارد و شاخص امنیت، امنیت فردی در درون اشاره به قوانین رسمی و تبعیض غیررسمی 

دهد. ابتکار اصلی ما استفاده از سواالت نظر سنجی جهانی گالوپ خانواده و همینطور کل جامعه را پوشش می

تفاده کردیم به ترتیب های تبعیضی اسگیری امنیت اجتماع و نرمبود به عنوان مثال سواالتی که برای اندازه

کنید؟ به نظر شما کار کردن زنان بیرون خود احساس امنیت می ها هنگام قدم زدن در محله: آیا شبد ازعبارتن

دهد که کشور ایسلند در صدر قرار دارد و نروژ و سوئیس به از خانه قابل قبول است؟ نتایج رتبه بندی نشان می

. انتظار نداریم که تمامی کشورها در جهان به ترتیب در مرتبه دوم و سوم و افغانستان در آخرین رتبه قرار دارد

خوبی نروژ یا ایسلند عمل کنند مثال نپال در جنوب آسیا یا نامبیا در جنوب آفریقا تا حدودی خوب عمل 

 کشورهایی که عملکرد ضعیفی دارند کافی است تا به کشورهای همسایه خود نگاه کنند زیرا مقایسه کنند.می

تر است تا مقایسه کردن خود با سایه در نشان دادن امکان بهبود بسیار مهمکردن خود با کشورهای هم

 کشورهایی چون ایسلند.
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، که در اینجا به جای های کلیدی که همچنان در آن کمبود داریم عبارتند از بحث خشونت شریک زندگیبخش

طور منظم در این ه اندازه کافی ب نرخ جاری خشونت از نرخ  طول عمر استفاده کردیم به دلیل اینکه کشورها به

گیری طور کلی که اندازهه گیری خشونت سازمان یافته بپردازند و همچنین اندازهآوری داده نمیزمینه به جمع

 باشد.مرگ ناشی از خشونت در کشور می

 :منبع

www.newsdeeply.com/womenandgirls/community/2017/11/30/new-index-measures-how-safe-

not-just-how-economically-equal-women-are 

 پریسا ابن یامینی
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جدید مسیراهی جدید، امیداهی –اهی ملی سالمت روانی رد هندوستان سیاست  
اندازی را با عنوان سیاست ملی سالمت دولت هندوستان به خصوص وزارت سالمت و رفاه خانواده، سند چشم

روان برای هندوستان مسیرهای جدید، امیدهای جدید را منتشر کرده است. و هدف آن به طور کلی عبارتند از: 

های روانی، از بین بردن بدنام سازی و های روانی، بازپروری و بهبود بیماریارتقا سالمت، جلوگیری از بیماری

های روانی هستند، تامین زدایی، تضمین فراگیری اقتصادی و اجتماعی برای تمام افراد که مبتال به بیماریجدایی

دسترسی، مقرون به صرفه بودن و کیفیت سالمت و خدمات درمانی برای تمامی اشخاص از طریق افزایش طول 

 ب. عمر و بر اساس چارچوب مناس

ها و اصول در نظر گرفته شده در این سند عبارتند از: برابری، عدالت، خدمات درمانی یکپارچه، خدمات ارزش

درمانی مبتنی بر شواهد، کیفیت، مشارکت بر اساس رویکرد مناسب، حکمرانی و خدمات رسانی موثر، 

 انی. های آموزشی بر مبنای ارزش و داشتن رویکرد یکپارچه در سالمت درمبرنامه

 ها و اصول: ارزش

 های اصلی این سیاست هستند عبارتند از: هایی که بیانگر صفات و ویژگیاصول بنیادین و ارزش

 برابری: 

ها را در تمامی مناطق به خصوص منابق روستایی را در خدمات سالمت روانی باید تمامی اقوام و گروه -

 نظر بگیرد.

روانی و  ملی سالمت که مطابق با بار مشکالت سالمتی در نظر گرفتن سهم برابر در بودجه -

 های روحی باشد. بیماری
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های برابر در آموزش، استخدام، مسکن و رفاه اجتماعی که باید عدم تبعیض و فراهم ساختن فرصت -

های روانی هستند، فراگیر باشد و شامل همه شهروندانی که دچار مشکالت سالمت روانی و بیماری

 شود. 

 عدالت: 

 اند باید مورد توجه خاص قرار گیرند. پذیر هستند و به حاشیه رانده شدهافرادی که در جامعه آسیب -

 خدمات درمانی یکپارچه: 

ی خدمات سالمت روانی باید در درون سیستم سالمت درمانی موجود و با استفاده از رویکرد اولیه -

 سالمت انجام شود. 

برند، نیاز های مزمن رنج میدارند. بیشتر اشخاص از بیماری های روانی ماهیتی مزمنبرخی از بیماری -

العمر دارند که باید این امر در نظر گرفته به شرایط درمانی میان مدت و بلند و در برخی موارد مادام

 شود. 

ی بیماری روانی و تامین شوند که نیازهای فرد در زمینه خدمات درمانی باید به شکل جامعی طراحی -

 ای در خدمات درمانی را در نظر بگیرد.خدمات درمانی و افراد حرفهی کننده

 خدمات درمانی مبتنی بر شواهد: 

 گیری و سازکارهای خدماتی باشد.مداخالت مبتنی بر شواهد باید بر اساس تصمیم -

های تحقیق، شواهد مبتنی بر اقدام و بازخورد گیری باید بر اساس شواهد مختلف مانند یافتهتصمیم -

 تریان باشد.مش

 

 



 

53 
 

 مشارکت و بر اساس رویکرد حقوق:

ریزی، توسعه، خدمات رسانی، نظارت و ارزیابی دهندگان خدمات هر دو باید در برنامهکاربران و ارائه -

خدمات سالمت روانی لحاظ شوند. حقوق بشر و کرامت انسانی افراد مبتال به مشکالت سالمت روانی 

 باید محترم شمرده و حمایت شوند. 

 حکمرانی و خدمات رسانی موثر:

های محلی، دارای نقش اصلی در اقدامات مربوط به ترویج سالمت روانی، جلوگیری ها و دولتاتحادیه -

ها به تنهایی ها روانی در کشور هستند. اما با این حال دولتهای روانی و درمان بیماریاز بیماری

سایر افراد ذی نفع و سهیم مانند تامین کنندگان توانند تضمین کنند خدمات رسانی موثر باشند. نمی

های مصرف کننده، موسسات آکادمیک و دانشگاهی ی مدنی، گروههای جامعهبخش خصوصی، سازمان

ای های راهبردی دارند. خدمات و افراد حرفهگذارینیز نقشی حیاتی در خدمات رسانی و سیاست

عمومی و چه در بخش خصوصی یا  چه در بخشی خدمات درمانی ریزی و ارائهسهیم در برنامه

 ها مسئول اقداماتشان باشند. دولتی باید در تمامی زمانغیر

 داشتن رویکرد کل نگر به سالمت روان:

داشتن رویکرد کل نگر به سالمت روانی مانند شناسایی روابط میان ذهن، بدن و روح، در مواجه شدن  -

 با مشکالت سالمت روانی بسیار موثرتر است. 

ها بر الگوهای رفتاری باید شناسایی شود و برای های هندی و تاثیر آنآداب و رسوم فرهنگی، سنت -

 ویت شود. گذاری تقرسیدن به اهداف و مقاصد سیاست

 اهداف: 

ها و اصول مطرح شده، اهداف و مقاصد سیاست سالمت درمانی عبارتند انداز و توجه به ارزشبر اساس چشم

 از:
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کاهش ناهنجاری، ناتوانی و آمار مرگ و میر در رابطه با مشکالت سالمت روان در سراسر زندگی فرد، افزایش 

ی در بخش سالمت روانی در سطح ملی، استانی و درک نسبت به سالمت روانی در کشور، تقویت رهبر

گیری، درمان و ای، افزایش دسترسی و استفاده از خدمات جامع سالمت روانی )شامل خدمات پیشمنطقه

مراقبت و خدمات حمایتی( برای اشخاصی که دارای مشکالت روانی هستند، افزایش دسترسی به خدمات 

خانمان، افرادی ساکن در نواحی دور افتاده، کاهش چیرگی افراد بی سالمت روانی برای اقشار آسیب پذیر شامل

های پرخطر در رابطه با مشکالت سالمت روان، کاهش خطر و تعداد خودکشی و اقدام به و بروز عامل

خودکشی، تضمین احترام به حقوق و حفاظت از آسیب به افراد مبتال به مشکالت سالمت روانی، کاهش بدنامی 

اد مبتال، افزایش دسترسی و برابری در توزیع نیروی انسانی ماهر در سالمت روانی، افزایش در مورد افر

تخصیص مالی متداوم و بهبود استفاده از این منابع بر ترویج سالمت و مراقبت، شناسایی و مورد توجه قرار 

ی شود و ارائهنی میاجتماعی و روانشناسی که باعث بروز مشکالت روا ی زیستی،دادن عوامل تعیین کننده

 مداخالت موثر در این زمینه. 

 جلوگیری از بدنامی:

عمدتا افرادی که دچار مشکالت روانی هستند با بدنامی و تبعیض در بسیاری از جهات مواجهند. بسیاری از 

رد در ها تمایلی به پذیرش وجود بیماری روانی ندارند، حتی در صورتی که دریابند که بیماری وجود داخانواده

ها تمایلی به مراجعه به متخصص ندارند. از سوی دیگر نبود خدمات مقرون به صرفه، بسیاری از موارد خانواده

شود. از سوی دیگر عدم دانش های جامعه محسوب میموثر و در دسترس یکی از موانع اصلی در بیشتر بخش

های روانی وجود دارد. ین بیماریو آگاهی کافی در مورد ماهیت و چیرگی مشکالت سالمت روانی و همچ

کبود دانش اغلب همراه با ترس و دشمنی نسبت به کسانی است که با مشکالت روانی مواجه هستند و به 

های پردازان، رسانهها، نظریهی آن افراد دچار محرومیت از جامعه و به حاشیه راندن مواجه هستند. دولتواسطه

افزایش آگاهی نسبت به ماهیت مشکالت سالمت روانی نقش بیشتری ایفا اجتماعی و رهبران جامعه باید در 

 کنند. 

 رویکرد حق محور: 
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ها و ها، برنامهنقض حقوق افراد مبتال به مشکالت روانی امر و واقعیتی شایع است. طراحی و اجرای سیاست

این افراد باشد. احترام  خدمات برای کسانی که دارای مشکالت سالمت روان هستند باید بر اساس تامین حقوق

بینی در شود. پیشبه حقوق افراد مبتال به مشکالت روانی باعث کاهش رفتارهای تبعیض آمیز نسبت به آنان می

ی عمومی بیشتر حق این افراد را مورد بحث قرار دهد و سیستمی برای حفظ ها باید در حیطهگذاریسیاست

 حقوق این اشخاص طراحی کند.

 یر: اقشار آسیب پذ

پذیر را در نظر های مرتبط با آن باید شرایط ویژه و نیازهای جمعیت آسیبخدمات سالمت روانی و فعالیت

کشند. این اقشار شامل کودکان، زنان، افراد محروم بگیرد. چرا که این اقشار بار مشکالت روانی را به دوش می

حرکتی. در ادامه شرایطی که  –های جسمی یبه لحاظ اجتماعی و اقتصادی، اشخاص پیر و اشخاصی با ناتوان

شود تا بهبود سالمت روانی در موردشان مطرح پذیری و نیازهای این افراد که باعث میباعث افزایش آسیب

 شود، بیان خواهد شد:

های روانی چرخه معیوب و به هم مرتبط هستند. اشخاص از اقشار پایین درآمدی به نسبت فقر: فقر و بیماری

ی درمان و سالمت برای دست یافتن بیشتری در معرض مشکالت سالمت روانی هستند. صرف هزینه در زمینه

 شود. فقر افراد میوری به دلیل معلولیت، منجر به به خدمات سالمت روانی و از دست دادن بهره

ی معکوس تواند به عنوان نتیجهخانمانی میها روانی نیز رابطه وجود دارد. بیخانمانی: میان فقر و بیماریبی

مشکالت روانی رخ دهد. از یک سو فرد به دلیل نداشتن منابع، یا خانواده و به دلیل عدم دسترسی به خدمات 

های ها، خطر ابتال به بیماریهمچنین اضطراب زندگی در خیابانسالمت روان مناسب، دچار سرگردانی شود. 

 شونند.پذیرتر میها مراقبت کند، آسیبدهد و با نبود افرادی که از آنروانی را نیز افزایش می

های گیرند و با آسیببندی متفاوتی قرار میافرادی که تحت مراقبت موسسات مختلف قرار دارند در دسته

ها به شود که در مراکز نگهداری از زنان یا پرورشگاههستند. این افراد شامل زنان و کودکانی می روبهمتعدد رو

ها هستند. در حال حاضر خدمات سالمتی برای چنین افرادی ناکافی است. به طور برند و یا در زندانسر می
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کنند های خود زندگی مینوادهدرصد از افرادی که دچار ناهنجاری روحی و روانی هستند در خا 80تا  70کلی 

ها به و در حال حاضر هیچ حمایت یا سازوکاری برای کمک به این افراد وجود ندارد. در نتیجه بسیاری از آن

در انزوا و افسردگی  ها، بهداشت فردی و تعذیهی نبود سیستم حمایتی مناسب برای نظارت بر درمان آنواسطه

های روحی هستند را شناسایی زهای این دسته از افراد که دارای ناهنجاریکنند. این سند سیاستی نیافوت می

 اند. های طوالنی نادیده گرفته شدهکند چرا که برای مدتمی

ها شود و به نیاز آنپذیر محسوب میفرزندان اشخاصی که دچار مشکالت سالمت هستند: این گروه نیز آسیب

ها، عدم نقش والدگری و مدرسه رفتن و ضعف مراقبت والدین از آن نیز چندان توجه نشده است. این افراد از

 برند. افزایش فقر رنج می

شوند. مراقبان سالمند: این افراد نیز نیازمند سالمت روحی و جسمی هستند و از اقشار آسیب پذیر محسوب می

ها سانی که سالمندان از آنها و همچنین زندگی کعدم توجه به نیاز افراد سالمند تاثیری منفی بر زندگی آن

گذاری اندک یا اقدامات خدمات رسانی کمی برای ، دارد. همچنین دراین زمینه سیاستکنندمراقبت می

پاسخگویی به نیاز چنین افرادی انجام شده است. همچنین از افراد مراقب آسیب دیگر عبارتند از بزرگساالن، 

 دیگر هستند و ..افراد مجردی که مسئول نگهداری و مراقب شخص 

اند: در حال حاضر تغییرات جمعیتی فراوان و نقل مکان از مناطق روستایی به شهری افرادی که نقل مکان کرده

آورند و دسترسی اندکی به خدمات ها معموال به مشاغل کاذب روی میانجام شده است .این اشخاص و خانواده

 متی این مهاجران وجود دارد. سالمتی محلی دارند و اطالعات اندکی از وضعیت سال

افرادی که تحت تاثیر شرایط اضطرار و حاد هستند: بالیای طبیعی یا حوادث انسانی یکی از دالیل اصلی 

ها، سیل و ی زاغههای روانی برای فرد است. بسیاری از بالهای محلی مانند سقوط ساختمان، تخلیهتنش

مل بروز ناهنجاری روحی در افراد هستند که باید عواقب آن بر های خیابانی( معموال از عواتظاهرات و شورش

 افراد تحت تاثیر بالیا و رفاه اجتماعی آنان بیشتر توجه شود. 
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های به حاشیه رانده شده: به حاشیه رانده شدن یکی از عوامل تعیین کننده اصلی در مشکالت سایر گروه

های اقلیت د تن فروشان، قربانیان قاچاق انسان و گروهسالمتی افراد است. اشخاص به حاشیه رانده شده مانن

 همگی در معرض مشکالت روحی و سالمت روانی هستند. 

 ها: حمایت از خانواده

های مهم در مراقبت از کسانی است که دچار بیماری روحی ها یکی از بخشدر حال حاضر حمایت از خانواده

های غیرمستقیم مانند از دست دادن سنگین درمان و همچنین هزینههای هایی متحمل هزینههستند. چنین خانواده

های اجتماعی و روحی برای حقوق به جهت ترک شغل به دلیل مراقبت از اعضای بیمار خانواده هستند. هزینه

توان دقیق برآورد کرد اما باعث تامین مراقبت از اعضای خانواده که دارای سالمت روحی هستند را نمی

ها است. نقش مراقبت گر نیز بر روی سالمت جسمی و روحی های فراوان برای خانوادهینهپرداخت هز

ی سالمند )معموال والدین یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ( که به کننده اثر دارد. اکثر اوقات مراقبت کنندهمراقبت

درمانی به مراقبت از پردازد، بدون دریافت خدمات اجتماعی و مراقبت از شخصی که دچار بیماری روحی می

یافتن به  ها نیاز به دسترسی به اطالعات دارند و همچنین باید برای به دستپردازند. این خانوادهافراد بیمار می

ها حمایت شود. خانواده و ی آنکنندهخدمات مورد نیاز راهنمایی و مشورت دریافت کنند و از نقش مراقبت

پردازند باید حمایت کافی را برای این نقش خود دریافت کنند. ار روانی میمراقبان که به نگهداری از افراد بیم

 یابد. های بلند مدت و مزمن اهمیت بیشتری میی بیماریاین امر در زمینه

 همکاری میان بخشی: 

نیازهای بیماران روانی به تنهایی توسط بخش سالمت قابل تامین نیست و نیاز به همکاری میان بخشی دارد. 

نین در درون بخش سالمت نیز همکاری باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال میان متخصصان سالمت همچ

های روانی و خدمات سالمت کلی و همچنین خارج از بخش سالمت با آموزش، استخدام، مسکن و بخش

ی( و ی همکاری فراهم شود. مشابه همین موضوع همکاری میان بخش دولتی )عموممراقبتی باید زمینه

 های غیر انتفاعی( نیز باید برقرار شود. های غیر دولتی )بخشبخش
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های روانی های روانی از دیر باز منبع اصلی درمان اشخاص مبتال به بیماریمراقبت بالینی )نهادی( بیمارستان

رسی به ی گذشته دولت اصالحاتی را انجام داده است. حتی با وجود این اصالحات دستاند. در طی دههبوده

شود. یشان کم است. این امر باعث کاهش کیفیت خدمات میها ناکافی و بودجهها محدود است، کارمندان آنآن

در حال حاضر موسسات مشابه در بخش خصوصی وجود دارند. تمامی تسهیالت و امکان درمان بیماران باید 

ند. این سند سیاستی به دنبال شناختن طیف اتبدیل به بخشی از مراقبت افراد شود که از این مراکز مرخص شده

شود های مراقبتی چندگانه احساس میی مدلمختلفی از نیازها در جامعه است. همچنین نیاز به تدوین و توسعه

 که در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند. 

ویژه بر تحقیق و به طور کلی این سند سیاستی سازوکارهایی را برای تامین مالی، ترویج سالمت روان و تاکید 

ی عملیاتی سالمت روان بر اساس ایجاد مسئولیت برای تمامی های تحقیقی داشته است. برنامهافزایش ظرفیت

است که به صورت مشخص نقش هر بخش را تعیین کرده است. اکنون دو سال از  های تدوین شدهبخش

ها و خدمات سالمت روانی همچنان ناکافی به گذرد اما همچنین مراقبتی بلند پروازانه میاجرای این برنامه

های اجتماعی است اما اجرای آن نیازمند رسد. سیاست سالمت روانی به دنبال رفع فقر و تبعیضنظر می

تر کشور هندوستان است که در حال حاضر در این کشور وجود ندارد. بر طبق تحقیقات انجام ی کلیتوسعه

 گزارشی حقایق زیر مطرح شده است: شده از اجرای این سند سیاستی طی 

( سیاست ملی سالمت روان با اینکه منتشر شده است اما قانون مراقبت ملی سالمت روان همچنان به تصویب 1

هایی میان این سند سیاستی و قانون مذکور وجود دارد )که شامل تعریف بیماری نرسیده است. همچنین تناقض

 شود( که باید مورد توجه قرار گیرد. مت روان و... میای در سالروانی، تعریف افراد حرفه

هایی دارد به ( همچنین این سند سیاستی با حقوق بنیادین ذکر شده در قانون اساسی مغایرت و تناقض2

 ی حق آزادی و حق درمان. خصوص در زمینه

 نون مذکور تطبیق یابد. ( از زمان تصویب قانون افراد دارای معلولیت، باید این سند سیاستی مطابق با قا3
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گذارد و زمان آن رسیده است تا مجددا مورد می 2014( در حال حاضر دو سال از تصویب این قانون در سال 4

 بازبینی قرار گیرد. 

زمان آن فرا رسیده است تا سازوکارهای کلیدی در این قانون به اجرا درآید و در ابتدای امر باید نبود 

براین، این سند سیاستی ها و مناطق را برای اجرای آن مد نظر قرار دهد. عالوهاستان های فنی در بیشترظرفیت

بیمارستان روانی در کشور را تبدیل به موسساتی کند که در راستای ارائه خدمات مراقبتی به جامعه  40باید 

ده است اما همچنان ی روانپزشکی در جامعه انجام داای را در زمینهعمل کنند. هندوستان اقدامات برجسته

 ی زیادی میان هر برنامهها تحت فشار دیوانساالری اداری در بخش سالمت هستند. همچنین فاصلهتمامی برنامه

ی مردم تدوین هایی را به نفع عامهریزان در انزوا برنامهیا سیاست ملی و اجرای آن در کشور وجود دارد. برنامه

ی جنگل توان به برنامهبرند. برای این موضوع میم تطبیق با واقعیت رنج میکنند که در بسیاری مواقع از عدمی

ای برای کاشت درختان صرف شد اما هیچ ساز و کاری برای ی اول بودجهسازی اشاره کرد که در مرحله

کند در ها محافظت ها در برابر چرای گلهای که از این درختان نگهداری کنند و از آنپرداخت به نیروی انسانی

هایی را از نظر گرفته نشد و در نهایت منجر به شکست کامل این طرح شد. اما با این حال این سند سیاستی داده

تری را برای ترویج ی مناسبرود در آینده خدمات بهتر و بودجهمتخصصان روانپزشکی گرفته است که امید می

 سالمت روان ارائه کند. 

 منابع: 

Singh, O. P. (2017). National Mental Health Policy of India-New Pathways New Hope—A 

Journey on Enchanted Path. Eastern Journal of Psychiatry, 18(2 .(  

National Mental Health Policy of India-New Pathways New Hope, Ministry of Health & Family 

Welfare, Government of India, October 2014 

 نیرا منتخبی بخت ور 
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 کالن دادهت ه و تجزهی و تحلیل رد خدمات ردمانی
های خدمات درمانی در سراسر رو به پیری رفتن جمعیت و تغییر در سبک زندگی باعث تحمیل فشار به سیستم

 ها دری پیشرفتی بیماران به واسطهجهان شده است. این روندها همراه با دیجیتالی شدن سالمت و داده

های اولیه و های ارتباطی مانند حسگرهای پزشکی بوده است که منجر به تولید حجم وسیعی از دادهفناوری

ی تغییر در پزشکی ی خدمات درمانی بوده است. همچنین، تقاضا برای کالن داده به واسطهثانویه در حوزه

 یکی بوده است. مبتنی بر شواهد رخ داده است، همانطور که مخالف با تصمیمات شخصی کلین

گذاری در ی خدمات رسانی، مدیریت و سیاستهای فراوانی را در زمینهی داده فرصتهمانطور که گنجینه

های جدید اطالعاتی و رویکردهایی مورد نیاز است تا بتوان از کند، سیستمخدمات درمانی و بهداشت ایجاد می

تر و شود که بسیار حجیمهای اطالق میی موثری کرد. در واقع کالن داده به دادهها استفادهاین کالن داده

 ها را تحلیل و مدیریت کرد. تر از آن هستند که بتوان با استفاده از ابزارهای محاسباتی سنتی آنبزرگ

پیچیدگی در تحلیل کالن داده ناشی از سه بعد آن است که عبارتند از تنوع، حجم و سرعت. تنوع داللت بر این 

های خدمات های پزشکان( است. دادهدارد که کالن داده هم ساختاری و هم غیر ساختاری )به عنوان مثال نوشته

آیند که این منابع عبارتند از: گونی به دست میهای مختلفی و از منابع گوناها و مدلدرمانی و بهداشت به شکل

های تولید شده توسط های الکترونیکی سالمت، تصاویر پزشکی، داده( اطالعات کلینیکی و بالینی در سامانه1

های تحقیق توسعه مانند اطالعات بر . اطالعات داروسازی و داده2ها و اطالعات مربوط به ژنوم انسان ماشین

های مربوط به هزینه که توسط تامین کنندگان ها و داده. فعالیت3ات بالینی و مقاالت پزشکی. آمده از آزمایش

های رفتار بیماران از ابزارهای . اطالعات و داده4شود. های بیمه ارائه میخدمات درمانی و بهداشت و شرکت

های اجتماعی مانند در رسانههوشمند و جیبی مانند تلفن همراه یا تبلت و... و همچنین مطالب منتشر شده 

 های خدمات درمانی و صفحات اینترنتی. ، انجمنها و فیس بوکتوییتر، وبالگ
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شود مانند عالئم حیاتی که اغلب ای مخابره میگردد که کالن داده به صورت آنی و لحظهسرعت به این باز می

بر این دارد که کالن داده همان طور که از شود و نه با سرعت مداوم. حجم داللت به صورت ناگهانی منتشر می

آید به شدت حجم بزرگی دارد. تجزیه و تحلیل در خدمات درمانی و بهداشت به معنای عنوان آن بر می

های سالمت و کسب و کارهای مرتبط با آن است که از طریق تحلیل مانند ی سیستماتیک از دادهاستفاده

گیری مبتنی بر یابد و تبدیل به تصمیمها توسعه میشناختی و سایر مدلبینی، آمارگیری، مفهومی، کیفی، پیش

ها این توانایی را دارد که فراتر از بهبود سودها و کاهش مضررات شود. تجزیه و تحلیل کالن دادهحقیقت می

هبود کیفیت های مزمن را درمان کند و باعث بهای واگیردار، بیماریعمل کند و این توانایی را دارد که بیماری

بینی کننده انقالب زندگی و کاهش جلوگیری از مرگ و میر شود. در میان این کاربردها، تجزیه و تحلیل پیش

بینی کننده آتی هم در آمارگیری و هم در پزشکی در سراسر جهان خواهد بود. تجزیه و تحلیل پیش

بینی کننده و همچنین های پیشداده های تجربی )آماری و غیره( تا تولیدی استفاده از روشدربردارنده

کند مانند های آماری متنوعی استفاده میهایی برای ارزیابی قدرت پیش بینی است. این امر از تکنیکروش

های جاری و تاریخی می پردازد تا بتواند در مورد سازی، یادگیری ماشینی و داده کاوی که به تحلیل دادهمدل

بینی کننده برای شناسایی بیمارانی با ریسک باال و درمانشان ثال، تجزیه و تحلیل پیشبینی کند. برای مآینده پیش

 رود. تا کاهش بستری غیر ضروری یا مجدد به کار می

های فراوانی همانطور که باالتر گفته شد، تجزیه و تحلیل کالن داده در خدمات درمانی و بهداشت بیانگر ظرفیت

رو خواهد بود. این هایی نیز روبهاشت است و در عین حال همچنان با چالشدر تغییر خدمات درمانی و بهد

ی موانع سازمانی، اجتماعی، اقتصادی و ها نه تنها شامل موانع فناوری است بلکه دربردارندهچالش

 گذاری است که همراه با کاربرد تحلیل کالن داده در خدمات درمانی و بهداشت وجود دارد. سیاست

های خدمات درمانی و ها شامل یکپارچگی و/یا تجزیه و تحلیل اشکال مختلف دادهفناوری، چالشی در جبهه

اند که ی موانع سازمانی، مطالعات پیشین گزارش کردهالوقوع است. در زمینهبهداشت تا حل مشکالت قریب

آوری تسهیل جمع هایی که باعثها و متخصصان خدمات درمانی و بهداشت در برابر فناوریچگونه سازمان

دهد، مقاومت نشان دهند. عالوه بر این، مسائل اجتماعی مانند شود ولی کار آنان را تغییر میداده برای تحلیل می
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های جدید از قبیل ابزارهای جیبی وجود دارد که برای تحلیل مسائل حریم خصوصی، حول کاربرد فناوری

ها و صاددانان نگران این هستند که چگونه این فناوریرود. از سوی دیگر اقتهای شخصی به کار میداده

گذارد. در های خدمات درمانی و بهداشت برای افراد ذی نفع مختلف اثر میهای برآمده از آن بر هزینهتحلیل

آوری داده در خدمات درمانی و تحلیل آن، کاربردهایی در شوند تا جمعهای جدید باعث مینهایت فناوری

های در هم پیچیده در یدا کند از قبیل تغییر حریم خصوصی و قانون حفاظت از داده. این چالشگذاری پسیاست

ی حاصلخیزی را برای های خدمات درمانی و بهداشت زمینهدادهزمینه استفاده از فناوری برای تحلیل کالن

ر مرکز اطالع رسانی سالمت های اقتصادی فراهم کرده است. بنابراین، دمحققان فنی، رفتاری/ سازمانی و جریان

المللی کالن داده و تحلیل در خدمات درمان است در سال در دانشگاه ملی سنگاپور که مجری آن کنفرانس بین

گذاران ایجاد کرده است تا بتوانند تحقیقات و اقداماتی انجمنی را برای محققان، فعاالن و سیاست 2013-2014

 ی مهم انجام دهند. را بر این پدیده

 منبع:

Kankanhalli, A., Hahn, J., Tan, S., & Gao, G. (2016). Big Data and Analytics in Healthcare: 

Introduction to the Special Section. Information Systems Frontiers, 18(2), 233-235. 

 نیرا منتخبی بخت ور
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گلستان رد  طرح   ردصد 12 ات گاری س  مصرف رنخ کاهشدولت ان  
درصد به  5/15نرخ مصرف سیگار در میان جوانان در انگلستان را از  2022دولت اعالم کرده است که تا سال 

ی کنترل تنباکو که تابستان گذشته منتشر شد به دنبال کاهش مصرف سیگار در رساند. برنامهدرصد می 12

کنند و همچنین به دنبال کاهش مصرف درصد یا کمتر سیگار مصرف می 3تا  8سال است که بین  15جوانان 

 ی است. ی زماندرصد در طی همین بازه 6به  10.5سیگار در زنان باردار از 

زاترین مورد به این برنامه به دنبال کاهش نابرابری است که در آن نرخ سیگار باالترین و آسیب عالوه بر این،

ی این برنامه باید سالمت افراد شناخته شده است. پزشکان و متخصصان سالمت معتقدند که باید در کنار ارائه

سال  9امید به زندگی میان این دو قشر به دلیل مصرف سیگار  ی میان فقرا و ثروتمندان نیز توجه شود.به فاصله

هایی بدون مصرف سیگار است. برای رسیدن به این هدف دولت اختالف دارند. هدف از این برنامه ایجاد نسل

کند تا به افراد آموزش دهند چگونه سیگار را ترک دسترسی به آموزش را برای تمامی افراد متخصص فراهم می

به دنبال  2020کنند. همچنین تا سال خصوص کسانی که به خدمات درمان سالمت روان مراجعه می کنند؛ به

این است که خدمات ملی سالمت بدون سیگار را ایجاد کند و مصرف کنندگان سیگار را به مراجعه و فعالیت 

های محلی در نقاطی ی راهکاری دولت به دنبال ارائهدر این خدمات سالمت دعوت کند. همچنین این برنامه

 است که آمار مصرف سیگار باال است و سعی دارد تعرفه و مالیات باال بر محصوالت تنباکو را حفظ کند. 

ی کاهش مصرف سیگار سعی دارد، اطالعات بیشتری به صورت عمومی در مورد امنیت عالوه بر این، برنامه

کند. پزشکان و متخصصان خدمات درمانی از موضوع ها در ترک سیگار منتشر سیگارهای الکترونیک و تاثیر آن

گذاری بیشتری برای کاهش نرخ مصرف سیگار اند، اما معتقدند که باید سرمایهانتشار این مطالب استقبال کرده

 79000گوید: اگر ما بخواهیم جلوی باره میصورت گیرد. رییس انجمن پزشکی بریتانیا پروین کومار در این

ی از سیگار را بگیریم، دراین صورت برای ترک سیگار و معیارهای کنترل تنباکو باید به ی ناشمرگ ساالنه

صورت کافی تامین بودجه شوند. در حالی که مقامات محلی بودجه ترک سیگار را کاهش داده، خدمات را در 

 دهند. ها را تبدیل به مراکز کوچک یا کاهش خدمات انجام میهم ادغام و آن
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شود و در آینده بر، فقط باعث افزایش نابرابری در سالمت میها در خدمات موثر اما هزینهاین کاهش دادن

ی بریتانیا ها به همراه خواهد داشت. بنیاد ریهها و بستری شدن در بیمارستانتقاضای بیشتری برای جراحی

اما باید نسبت به کاهش  معتقد است که اهداف تعیین شده برای کاهش مصرف سیگار بسیار بلندپروازانه هستند

ی خدمات ترک سیگاری محلی دقت بیشتری صورت گیرد. آموزش کارکنان نیز در این زمینه ضروری بودجه

ها خوب است اگر ماماها نتوانند به زنان در مورد خدمات ترک است اما صرف نظر از اینکه چقدر این آموزش

ی ل موثر واقع شود. در حال حاضر شاهد کاهش بودجهتواند به صورت کامسیگار راهنمایی ارائه کنند، نمی

ی سالمت هستیم که باعث اثر گذاشتن بر خدمات ترک سیگار شده است. این امر باید تغییر عمومی در عرصه

درصد در میان  20ی مصرف سیگار از گذاری در خدمات ترک سیگار باید بیشتر شود. غلبهکند و سرمایه

درصد رسیده است که این کمترین رقم از زمان ثبت ارقام بوده است. اما این امر  15به  2011بزرگساالن درسال 

بیلیون یورو به صورت ساالنه هزینه دارد. سایمون کالرک رییس گروه مصرف کنندگان  11برای اقتصاد بیش از 

ی و برنامهگوید دولت باید دست از سخنرانی و نصیحت مصرف کنندگان سیگار بردارد سیگار فارست نیز می

 تدوین شده باید آموزش و حق انتخاب را به جای ممنوعیت و صرف زور به کار ببرد. 
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