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 سال مهرماهدر  بسیجیان استان کرمانشاهبا  دارید در انقالب معظّم رهبر

ی به منظور پیشرفت مومى و در هر نهضتکه در هر حرکت عبه ابزاری  1390

 نموده و فرمودند: دیتاکالزم است 

اس الزم است، این است که بر اس ییکی از چیزهایی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت

بشود، هم بایستی « سازیواژه»ای این نهضت و این جریان، هم بایستی تفکرات و مبانی پایه

های کند، بایستی دستگاهبشود. وقتی یک انقالب و یک حرکت تحقق پیدا می« نهادسازی»

رد. یکی از کارها این اوبه وجود بی -ها را باید دنبال کنندهایی که آن هدفآن مجموعه - مجری

های موجود جامعه را متحول کند؛ یکی دیگر این است که دستگاه متناسب با است که دستگاه

نقالب ا ،تاس دشوار کارهای جزو دو هر است، سخت دو هر خواست خود را به وجود بیاورد.

 د.اسالمی هر دو را انجام دا
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 چکیده گزارش

ق کارشناسی بودن در کشورهای مختلف درگیر مسائل اجرایی می شوند، عم ین و مقامات دولتبا توجه به اینکه مسئولی

ا بهره گیری ریزی و سیاست گذاری هایشان نیز کاهش پیدا می کند. از این رو برای عبور از چالش مذکور، دولت ها ببرنامه

است گذاری ها، خطاهای سی ضعف ضمن شناسایی نقاط قوت و، کانون تفکر و مرکز برنامه ریزی، از نهادهایی به عنوان مشاور

 سپارند. مور را نیز جهت تسریع به آنها میتصمیم گیری خود را به حداقل می رسانند و پیگیری بعضی ا

ست های علمی، ارائه فعالیت این نهادها شامل ارائه بسته های سیاست گذاری، گزارش های سیاستی، برگزاری همایش و نش

ی های بین نهادی، ایجاد هماهنگالنه، شرکت در جلسات دولت، مجلس و وزارتخانه ها، گزارش های روزانه، ماهانه و سا

ستفاده از آن، دولت را در مسیر تدوین برنامه های اجرایی، پیگیری اقدامات اولویت دار، ارزیابی و اصالح امور و ... است که ا

 درست هدایت می کند.

نوان یک اتاق فکر، در ارند؛ در بعضی کشورها مانند هند و روسیه به عاین نهادها در کشورهای مختلف اشکال گوناگونی د

به عنوان یک وزارتخانه  بعضی کشورها مانند چین در ساختارهای فراوزارتخانه ای و در برخی دیگر از کشورها مانند ترکیه

 تفاوت است.مکشور، فعال هستند. تأمین بودجه این نهادها نیز بسته به نوع ساختار آن نهاد و همچنین ساختار 

 اقتصادی، اجتماعی، تحقیقاتی، هایشامل بخشاین وزارتخانه  .دنبال می شود «توسعه وزارت»توسط  چنین ماموریتی هیترک در

رکدام به صورت وظیفه ه ونظارتی و روابط خارجی است که هرکدام از این بخش ها زیر گروه های خاص خود را دارند 

 .شده استجداگانه مشخص 

نامه های ساالنه و بر چندین نوع برنامه از جمله برنامه های بلندمدت، میان مدت، متولی طراحی همچنین این وزارتخانه

که با اهداف مشخص  بودهترین برنامه وزارت توسعه ترکیه برنامه دهم توسعه در ترکیه است. جدید اقتصادی و اصالحاتی

 کمی و کیفی تدوین و تصویب شده است. 

اوردهای بزرگی همچون دست ،کشور این استان ۸۱ در سازمان توسعه منطقه ای و محلی ۲۶وسعه ترکیه با دارا بودن وزارت ت

 رشد از حمایت برنامهدوین تفاضالب،  زیرسازی و آشامیدنی آب پروژه پیگیری استانبول، المللی بین مالی برنامه مرکزتدوین 

 داشته است.در کارنامه خود اجتماعی را  حمایت برنامه طراحی شهری و

یت های آن جهت الگوبرداری در این گزارش، به بررسی جزئیات مرتبط با این نهاد اعم از ساختار فعالیت، موضوعات کاری و مامور

 در داخل پرداخته شده است.
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 مقدمه (1

 ۲0۱۱سپس در سال  ؛آغاز کرد ۱تحت عنوان سازمان برنامه ریزی دولتی ۱9۶0فعالیت خود را از سال  وزارت توسعه ترکیه

ترکیه به وزارت توسعه تبدیل شد. اصلی ترین فعالیت این وزارتخانه تدوین برنامه های توسعه  ۶4۱طبق حکم قانونی شماره 

 ۲د.روند پیشرفت کشور صورت می گیردر است که با هدف تسریع 

کاهش  :ستوار استن می شود بر چند اصل اویچارچوب های اقتصادی و اجتماعی که توسط وزارت توسعه ترکیه تهیه و تد

ارتباط گیری  ؛مللی ترکیهبین البهبود عملکرد تجارت ؛ در مسائل اقتصادی اجتماعی و به خصوص امنیتی این کشورنااطمینانی 

 له این اصول است.از جم ترکیه با دیگر کشورها و افزایش شرکای تجاری آن و کاهش نوسانات مالی و خطرات ژئوپولتیک

این کشور در نظر گرفته  اهداف ذیل برای تدوین شده، توسط این وزارتخانه که بر اساس جدیدترین برنامه توسعه ترکیه

 شده است:

 تحول ساختاری بر مبنای ارزش های اصیل ترکیه و انتظارات شهروندان 

 رشد اقتصادی باال و با ثبات 

 ای زندگی شاد، باشکوه و شرافتمندانه برای هر شهروند ترکیه 

 افزایش سطح کیفیت زندگی در ترکیه 

 کاهش تفاوت میزان توسعه شهرهای ترکیه 

 تحول در خدمات عمومی و قابل دسترس بودن آن برای همه 

 تبدیل شدن به یک کشور با درآمد سرانه باال  

 

 

                                                           
1 State Planning Organization 
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 ساختار وزارت توسعه ترکیه (2

چهار قائم مقام مدیریت  که در قالب دو معاون و است تخصصی، پژوهشی و اداری کزامر ساختار وزارت توسعه ترکیه متشکل از

 می شود.

که وظیفه اصلی  را تأسیس کرده است سازمان توسعه منطقه ای و محلی ۲۶ ،استان این کشور ۸۱در  همچنین این وزارتخانه

در استان های مختلف به بررسی وضعیت توسعه اقتصادی این مراکز  های مختلف است. هماهنگی با وزارتخانهآنها، 

 ۱پردازند.می

زیرساخت، صدور   این مراکز حمایت از توسعه سریع مناطق مدنظر، تحقق سرمایه گذاری و ارائه خدماتهدف از تأسیس 

بهبود سطح کیفی و کمی آموزش و تحصیل  ،کزااین مر همچنینمعدن، انرژی و حمل و نقل است.  صنعت، مجوز مسکن،

 .دنده دارساکنان را نیز به عه

 ساختار سازمانی وزارت توسعه ترکیه در تصویر صفحه بعد آمده است:

 

                                                           
 کتاب معرفی وزارت توسعه ترکیه 1
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 ماموریت برنامه ریزی در وزارت توسعه ترکیه (3

ت؛ بر این اساس، این ، تدوین برنامه های مختلف برای این کشور اسوزارت توسعه ترکیهیکی از اصلی ترین ماموریت های 

 ساالنه ،ندمدت، میان مدتبرنامه های بلمدل های مختلف برنامه ریزی را در دستور کار قرار داده است که شامل  وزارتخانه

 . شودمی  دیه اروپاو همچنین برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای اصالحات به جهت پیوستن به اتحا

 پرداخته می شود:شده اشاره  نامه هایبردر ادامه به اقدامات این وزارتخانه در هرکدام از 

 مدت توسعه برنامه های بلند

 وزارته این کشور است. برنامه دهم توسع ،وزارت توسعه ترکیه طراحی و تدوین شده مدتی که توسطبلند یکی از برنامه های

 ربوطه تهیه و تدوین کرد. مبا همکاری نهادهای دولتی  ۲0۱۳جوالی  ۲ تاریخ در را کشور این توسعه دهم برنامه ترکیه توسعه

س بخش عمومی، استاد دانشگاه، کارشنا ۳000کمیته تخصصی و تیم های کارشناسی که شامل  ۶۶در تهیه این برنامه 

 ، مشارکت کرده اند.بودنددولتی صوصی و نمایندگان سازمان های غیرخ

 ۱:کیل شده است که در ادامه به آن ها اشاره می شودمحور اساسی تش 4دهمین برنامه توسعه ترکیه از 

 آموزشی، مراکز و سمدار گسترش اجتماعی، امنیت به توجه جانبه، همه و پایدار اجتماعی رفاه : گسترشامن جامعه 

 .جتماعیا سرمایه های پایه تقویت و درصد ۳0 به درصد ۳۷.۵ از( غیررسمی) زیرزمینی اقتصاد نرخ کاهش

 سرمایه سود نرخ یشافزااز طریق  شغل میلیون 4 ایجاد و درصد ۵.۵ اقتصادی رشد به رسیدن :داریپا رشد و دیتول 

 افزایش و خارجی گردشگری بخش به توجه توسعه، و تحقیق برای بودجه افزایش دولتی، های بخش در گذاری

 .بنادر ظرفیت و کشاورزی بخش به توجه دالر، میلیارد 4۵ تا گردشگری درآمد

 مناطق و وستاهار همه برای طبیعی منابع از مناسب استفاده و زیست محیط به ی: توجهآلودگ بدون و پاک یکشور 

 .ترکیه مختلف

 ترکیه وسعهت روند تسریع و تجربیات تبادل برایهمکاری با کشورها : توسعه یبرا یالملل نیب یها یهمکار. 

                                                           
 دهمین برنامه توسعه ترکیه 1
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 است:  تدوین شده به صورت زیر ۲0۲۳و  ۲0۱۸در این برنامه برای سال های   کمّی اهداف

 

 برنامه های میان مدت توسعه

وزارت توسعه ترکیه با هدف دستیابی به استراتژی های تعیین شده در سند توسعه است. این برنامه  ۱برنامه های میان مدت

  .تعیین می کندها در واقع یک خطی مشی و نقشه راه برای هدایت سیاست های بخش عمومی و تخصیص منابع 

ن و تغییر شرایط کشور، در چارچوب ها و می شود و هرساله با توجه به نتایج آ تهیهبرای یک دوره سه ساله  این برنامه ها

  .(۲0۱۸-۲0۲0 ۲)سیزدهمین برنامه میان مدت توسعه بندهای آن تجدید نظر می شود

                                                           
1 Medium Term Programme 
2 www.mod.gov.tr/Pages/MediumTermPrograms.aspx 

شاخص های اصلی 2018هدف سال  2023هدف سال 

تولید ناخالص داخلی تریلیون دالر1/3 تریلیون دالر2

تولید ناخالص داخلی سرانه دالر16/000 دالر25/000

صادرات میلیارد دالر227 میلیارد دالر500

نرخ بیکاری درصد7/2 درصد5
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 برنامه های ساالنه 

توسط  صورت ساالنه به ،برنامه های ساالنه توسعه با توجه به سیاست های کلی که در برنامه های توسعه تدوین می شود

 ود را تعیین می کند.که باید در هر سال پیگیری ش ی. این برنامه ها اهداف و سیاست هایاین وزارتخانه تهیه می گردد

. همچنین بودجه و د می شودتوسط شورای برنامه ریزی وزیران تأییبرنامه ساالنه تهیه شده توسط وزارت توسعه ترکیه 

 ر باشد. با اهداف و سیاست های برنامه های توسعه ساالنه سازگاهای کاری سازمان های دولتی باید برنامه

تاکنون برنامه ساالنه ای  ۲0۱۱. البته از سال برنامه های ساالنه از طریق گزارشات این وزارتخانه نظارت و ارزیابی می شود

 (.۱در سایت وزارتخانه منتشر نشده است )پنجمین برنامه ساالنه وزارت توسعه ترکیه

 های سرمایه گذاریبرنامه 

 :وین می کندتدبه منظور سرمایه گذاری در بخش های زیر  را در ترکیه وزارت توسعه، برنامه های سرمایه گذاری

 موسسات دولتی 

 رکت های اقتصادی دولتیش 

 نهاد های امنیتی اجتماعی 

 ترکیه  ۲ایل بانک 

 ه خصوصی سازی مشغول به کار هستندموسساتی که در حوز 

وین می شود. این حفظ تعادل در بخش های مختف جامعه و اولویت های منطقه ای تد هدف سرمایه گذاری بابرنامه های 

  گردد.برنامه ها توسط وزرات توسعه ترکیه و مطابق با قانون بودجه دولت تهیه می 

 برنامه های اصالحات اقتصادی

. ترکیه به عنوان دی استاصالحات اقتصادارد، برنامه ی که وزارت توسعه ترکیه در تدوین آن نقش مهمی ییکی از برنامه ها

طراحی می کند و در اروپا  را به جهت پیوستن به اتحادیه این برنامه ها ،یکی از کشورهای کاندید عضویت در اتحادیه اروپا

 .راحی می شودطساله  به صورت سه و بودهاجتماعی -شامل اصالح ساختارهای اقتصادی. این برنامه دستور کار قرار می دهد

                                                           
1 www.mod.gov.tr/Pages/AnnualPrograms.aspx 
2 İlbank 
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 وزارت توسعه ترکیه اقدامات مهم  (4
ابتی و ایجاد پویایی در مناطق برنامه هایی را با هدف تقویت تولید و توان رق وزارت توسعه ترکیه طراحی، تصویب و پیگیری

 شدن آن را دنبال می کند. و به عنوان متولی اصلی، اجرایی ، در دستور کار قرار داده استاین کشورکمتر توسعه یافته 

 مهمترین این موارد در ادامه معرفی شده است:

 1مرکز مالی بین المللی استانبول

 استانبول شهر تبدیل نآ هدف و است شده تهیه ترکیه توسعه وزارت توسط ،IFC یا استانبول المللی بین مالی مرکز برنامه

 نظر مد اولویت عنوان هب زیر اقدامات برنامه، این در. است جهانی مالی مرکز یک نهایت در و ای منطقه مالی مرکز یک به

 مالی، خدمات و محصوالت تنوع افزایش المللی، بین استانداردهای به توجه با قانونی زیرساخت یک ایجاد: است گرفته قرار

 ... و نظارتی های چارچوب بهبود مؤثر، و ساده مالی سیستم یک طراحی

 2پروژه آب آشامیدنی و زیرسازی فاضالب

ت های فاضالب شهری ساخشی برای آب آشامیدنی و تأسیس زیریکی دیگر از برنامه های وزارت توسعه ترکیه برنامه لوله ک

سط این وزارتخانه دنبال و تو هزار نفر جمعیت یا کمتر در نظر گرفته شده است ۲۵و روستایی است که برای مناطق ترکیه با 

 می شود.

 3شهری رشد از حمایت برنامه

اند. در حال حاضر چندین  هدف این برنامه حمایت از مراکز شهری و تفریحی است که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته

و دیده شدن آثار تاریخی  گردشگریاستان ترکیه زیر پوشش این برنامه قرار دارند. محور اصلی این برنامه بهبود ظرفیت های 

 ت.که وزارت توسعه متولی طراحی و پیگیری آن بوده اس شهرهای ترکیه در سطح ملی و بین المللی است

                                                           
1 Istanbul International Financial Center (IFC) 
2 Drinking Water and Sewerage Infrastructure Project (SUKAPP) 
3 Growth Poles Support Program 
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 1برنامه حمایت اجتماعی

و توسط ر نظر گرفته شده فقر و بیکاری د این برنامه به عنوان یک برنامه توسعه اجتماعی به منظور رفع مشکالت مهاجرت،

وه های محروم جامعه در اهداف این برنامه عبارت است از: ایجاد اشتغال، افزایش مشارکت گر رت توسعه دنبال می شود.وزا

 .گی هنری و ورزشیجوانان و زنان برای شرکت در فعالیت های فرهن ،فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تشویق کودکان

 2برنامه حمایت از زیرساخت های تحقیقاتی

ومی و توسعه ظرفیت های ایجاد مراکز پژوهشی در دانشگاه ها و نهادهای عم ،وزارت توسعه ترکیهیکی دیگر از برنامه های 

ای علمی و آزمایشگاهی توسعه منابع انسانی در این بخش، مشارکت دانشگاه و صنعت در بخش ه . هدف از این برنامهاستآن 

 است.عنوان شده و گسترش زیرساخت های پژوهشی 

 3پروژه حمایت از زیرساخت های روستایی

پروژه با هدف رفع  ، پروژه کویدس است. اینپیگیری می شودو  طراحیکه توسط وزارت توسعه ترکیه یکی از پروژه هایی 

  .گردد، اجرا می استان ترکیه، به غیر از شهرهای بزرگ ۵۱مشکالت روستایی مربوط به آب آشامینی و ساخت جاده در 

به روستاها و مناطق  پروژه تعمیر جاده های آسیب دیده روستایی و آسفالت آن همراه با لوله کشی آب آشامیدنی در این

 ه است.رار گرفتدر دستور کار ق ،آب آشامیدنی داشتند مسکونی اطراف آن که دسترسی کمی به

 

 

                                                           
1 Social Support Program (SODES) 
2 Research Infrastructure Support Program 
3 Project for Supporting the Infrastructure of Villages (KÖYDES) 
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ستگاهی در این کشور است. یزی و پیگیری اقدامات بین ددولتی، متولی اصلی برنامه ر وزارت توسعه ترکیه به عنوان یک نهاد

 ی کند.ماین وزارتخانه همچنین از طریق نهادهای استانی خود، برنامه ها و پروژه های استانی را دنبال 

در  قتصادی و اصالحاتیبرنامه های بلندمدت، میان مدت، ساالنه و برنامه های ا در حال حاضر وزارت توسعه متولی طراحی

کیفی تدوین و تصویب  وی که با اهداف مشخص کم بودهترین برنامه وزارت توسعه ترکیه برنامه دهم توسعه ترکیه است. جدید

 شده است و این وزارتخانه، اجرای آن را دنبال می کند.

ه های نقش دیگر وزارت توسعه ترکیه، نظارت بر اجرای برنامه ها، پیگیری و ارزیابی آن است که جلوی تشریفاتی شدن برنام

نهادهای  توسطو کوتاه مدت  مدت میان های برنامه اجرای طول درتدوین شده را می گیرد. به عنوان نمونه این وزارتخانه 

 این اجرای ،شده انجام های ریزی برنامه طبقتا  را پایش می کند ترکیه مدتبلندهای برنامه  مسئول، اهداف مدنظر در

 داشته باشد.  قرار کار دستور در همچنان هابرنامه

وت که این نهاد در کشور نقش وزارت توسعه در ترکیه تقریبا مشابه نقش سازمان برنامه و بودجه در کشور است؛ با این تفا

شود. طراحی برنامه ختم نمی وتدوین برنامه را نیز بر عهده دارد و ماموریتش صرفا در تدوین ترکیه، اقدامات جدی تری پس از 

 مدلی که می تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

http://moqavemati.net/44715/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://moqavemati.net/44715/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://moqavemati.net/44960/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
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