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 ژوهي اتحادیه اروپاپآینده
 

 

 دهيچك

 کي يروشيهايي است که پنهيخاص و گز تيوضع کيانداز پژوهي درک کامل چشمندهيآ ياستراتژ

 رايز ست؛يمهم ن ياسيس اي ياقتصاد ،ينظام تيگيرندگان موقعميتصمباره در بحثگيرنده است. تصميم

مهمتر آن است  يقبل از مشخص کردن استراتژ است. كسانيآنها تقريباً  همهدر  يينهاگيري ميمجموعه تصم

که دانش  ي. هنگامميداشته باشايم واقع شدهکه  يي، زمان و جادشمناناز خود،  يبيني و درک مناسبشيکه پ

 ني. اميشو روزيپ يجهانملي و بدون جنگ در مناسبات  ميتوانم، مييبرنده را داشته باش يمناسب و استراتژ

هايي است که امروزه در پژوهي از دانشآينده .هستندس قدرت أاست که در ر يکسان يپژوهي براندهيآ انيبن

غرب عميقاً مورد توجه محافل دانشگاهيان، قانونگذاران و سياستگذاران قرار گرفته است. درواقع بشر امروز 

شده تبديل کند. آور و ناشناخته، به مكاني امن و شناخته کوشد تا آينده را از مكاني نامطمئن، اضطرابمي

پژوهي بوده و در گسترش اين دانش سهم بسزايي داشته اتحاديه اروپا مكان انجام بسياري از تحقيقات آينده

پژوهي داليل اصلي استقبال از آينده ازاست. نگراني نسبت به آينده اين اتحاديه و حفظ ثبات و يكپارچگي آن 

کند و در پژوهي حمايت مينهادي است که عميقاً از آينده دو شاملاست. کميسيون و پارلمان اتحاديه اروپا 

 هاي آن به سياستگذاري و قانونگذاري بپردازد.تالش است تا براساس يافته

در اتحاديه اروپا فراهم کرده پژوهي براي رشد و گسترش آينده را انديشه آينده فضاي مناسبي

پژوهي را در ساختار سازماني خود هاي آيندهليتاست. از نظر سازماني نيز اتحاديه اروپا عميقاً فعا

هاي جمعي حاکم بر اتحاديه در تالش است تا فعاليتنهادينه کرده است. فرهنگ کار گروهي دسته

 پژوهي را از سطح انفرادي به سطح جمعي، گروهي و سازماني ارتقا دهد.آينده

ل امور اقتصادي و مالي، نظام پژوهي اتحاديه اروپا گسترده و شامهاي آيندهدامنه فعاليت

 . استو آب و هوا، آموزشي، بهداشت و ...  يمحيطحكمراني، زيست
 

 مقدمه

اند تا از يكسري حقوق و امتيازات خود به نفع که تصميم گرفته استکشور  82اي از اتحاديه اروپا مجموعه

ني تاريخي به عضويت اين اتحاديه کشور عضو در چندين دوره زما 82پوشي کنند. چشمتر بزرگ اياتحاديه

از هر زمان ديگري است. نطفه اوليه تر بزرگ اند. بنابراين امروز اتحاديه اروپا از نظر تعداد اعضاپيوسته

آلمان و فرانسه براي  ايتاليا، کشور بلژيک، هلند، لوکزامبورگ، 6با تصميم  1952اتحاديه اروپا در سال 
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، دانمارک، ايرلند و انگلستان به اين 1990مديگر ريخته شد. در سال هاي بيشتر اقتصادي با ههمكاري

اتريش، فنالند و  1995پرتغال و اسپانيا و در سال  1926يونان، در سال  1921پيمان ملحق شدند. در سال 

ديه يكم بود که به اتحاوپيوستند. ديگر اعضا بعد از پايان سده بيستم و آغاز سده بيست اتحاديهسوئد به اين 

 1اروپا ملحق شده و تشكيل اين بلوک قدرتمند اقتصادي و سياسي را دادند.

وسيله ويزاي دستاوردهاي اتحاديه اروپا، چرخش آزادانه شهروندان اين کشورها بهترين بزرگ از

پوشي نسبي اين کشورها از يكسري حقوق کالسيک شنگن است. ويزاي شنگن عمالً به معني چشم

 ست.تر به نام اتحاديه اروپابزرگ ترل سفت و سخت مرزها به نفع کليتيحاکميتي خود در کن

توليد ناخالص داخلي اين اتحاديه  8دهد.درصد کل جمعيت جهان را تشكيل مي 0/9اتحاديه اروپا 

درصد متوسط جهاني  8/88تريليون دالر بوده است که در حدود  799/16، در حدود 8316در سال 

آمارهاي سازمان ملل اکثريت کشورهاي عضو، در صدر آمارهاي مربوط به  شود. مطابق بامحسوب مي

 هاي توسعه انساني قرار دارند.شاخص

دهند، درصد تشكيل مي 0/75از نظر مذهبي اکثريت اتحاديه اروپا را مسيحيان کاتوليک با 

هاي آزادي دهند. البته تضميندرصد جمعيت اين اتحاديه را تشكيل مي 2/1مسلمانان نيز در حدود 

 0ست.از اهداف اتحاديه اروپا مذهبي و عدم تبعيض براساس هويت مذهبي

 7دهد.زير پراکندگي مذهب در اين اتحاديه را نشان مي نمودار

                                                 
1. www.Europa.eu 

2.Hunt, M. 2003. 

3. Faleg, G.2016. 

4. Jourová, V. 2015. 
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 . پراكندگي مذهب در اتحادیه اروپا6نمودار 

Sales

       

        

       

                    

          

      

          

        

 
 

شناسد و تبعيضي براساس هويت ملي و ميت ميهاي کشورهاي عضو را به رساتحاديه اروپا اگرچه همه زبان

 کند. هاي آلماني، فرانسوي و انگليسي استفاده ميقومي را ممنوع کرده است، اما کميسيون اين اتحاديه عمدتاً از زبان

هاي معين بنيانگذاري شده است که به عملكرد و اتحاديه اروپا براساس يكسري اهداف و ارزش

 ترتيب زير است:بخشد. اهداف اين اتحاديه بهآينده اين سازمان شكل مي

 ،هاي اتحاديه و رفاه شهروندان آن. ارتقاي صلح، ارزش1

 ،. تعهد به آزادي، عدالت و امنيت فارغ از مرزهاي معين شده8

. توسعه پايدار براساس رشد اقتصادي متوازن و اقتصاد رقابتي بازار همراه با اشتغال کامل و 0

 ،محيطيهاي زيستأم با دغدغهپيشرفت اجتماعي تو

 ،. مبارزه با تبعيض و طرد اجتماعي7

 ،هاي علمي و تكنولوژيكي. ارتقاي پيشرفت5

 ،. افزايش انسجام اقتصادي، اجتماعي و سرزميني در ميان کشورهاي عضو6

 ،. احترام به تنوع و کثرت زباني و فرهنگي9

 ول رايج.پ عنوانيورو به. بنيان نهادن پيمان پولي و مالي 2

هاي مقوم اتحاديه اروپا در ميان همه اعضاي مشترک است به شكلي که مدارا، عدالت، ارزش

 همبستگي و عدم تبعيض غالب است.

 ناپذيري از شيوه زندگي اروپايي است:ها بخش جدايياين ارزش

www.irpublicpolicy.ir
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 . کرامت انسان،1

 . آزادي،8

 ساالري،. مردم0

 . برابري،7

 . حاکميت قانون،5

 1شر.. حقوق ب6

دليل جايزه صلح نوبل به 8318اين سازمان، در سال  وسيلهبههاي تعريف شده براساس ارزش

 8عطا شد.اساالري و حقوق بشر در اروپا به اين اتحاديه ارتقاي صلح، آشتي، مردم

هاي مربوط به سفر شهروندان کشورهاي هاي اصلي اتحاديه اروپا که همزمان با لغو محدوديتاز پايه

. به همين دليل همه استتأسيس شد، زندگي )اقامت(، کار و مسافرت آزاد در ميان کشورهاي عضو عضو 

توانند هر کشوري را که دوست داشته باشند، براي زندگي و تحصيل انتخاب کنند. همچنين شهروندان مي

خدمات، پول،  بازار اقتصادي واحدي بر اين کشورها حاکم است. در نتيجه تالش براي گردش آزاد کاالها،

 مردم و نيروي کار است. 

همچنين از اهداف مهم اين اتحاديه که با نگاه رو به آينده نوشته شده است. گسترش دسترسي به 

. عمده قدرت تخصيص داده شده در ستتضمين حداکثر سود از آنها رايانرژي، دانش و بازارهاي مالي ب

داخلي کشورها در کنار پارلمان اتحاديه اروپا به همكاري هاي اين اتحاديه به پارلمان اروپاست و پارلمان

پردازند. شهروندان عضو اتحاديه اروپا مجاري فراواني براي مشارکت در فرآيندهاي سياسي دارند. مي

ريزي براي آن مشغول بوده است همانند کشاورزي، بودجه، هايي که اين اتحاديه به برنامهعمده بخش

توان ور دفاعي انرژي، سالمت و... با نگاه معطوف به آينده نوشته شده است؛ ميتغييرات آب و هوايي، ام

هاي مختلف تر و فارغ از صرف نيازهاي روز به حوزهگفت که اتحاديه اروپا کوشيده است تا نگاهي جامع

زندگي شهروندان خود و حتي مسائل مطرح در سطح جهان داشته باشد. به همين دليل اين اتحاديه 

بلكه قطعاً  ،پژوهي در سطح جهاني استنگارانه و دانش آيندههاي آيندهها مكان مهمي براي فعاليتتننه

د. بنابراين شناخت کردر تحوالت آتي در ابعاد مختلف ذکر شده در سطح جهان نقشي مهم ايفا خواهد 

پژوهي به ما آيندهتر دانش تواند جداي از شناخت دقيقپژوهي ميبهتر اتحاديه اروپا در زمينه آينده

هاي گوناگوني همانند کشاورزي، بودجه، تصوير بهتري از سناريوهاي احتمالي از تحوالت آينده در حوزه

دليل ماهيت قدرتمند تغييرات آب و هوايي، امور دفاعي، انرژي، سالمت و... بدهد. زيرا اتحاديه اروپا به

جهاني اثرگذار بوده و خواهد بود. بديهي است  اقتصادي و سياسي خود بر بسياري از رويدادها در سطح

صورت کليتي يكپارچه در آينده که اين تأثيرگذاري قبل از هر چيز منوط به بقاي اين اتحاديه به

                                                 
1  .  www.Europa.eu 

2  .  Van Rompuy, H., & Barroso, J.2012. 
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خواهد بود. به همين دليل آينده اين اتحاديه براي آينده همه کشورهاي جهان و مسائلي که بشريت 

 کند مهم است.وپنجه نرم ميتطور عام در سراسر کره خاکي با آن دسبه

تا بدبينانه متغير است. درحالي که خوشبينانه  سناريوهاي توصيف شده براي آينده اتحاديه اروپا از

تعدادي از اين سناريوها معتقد به بقاي اتحاديه اروپا به شكل کنوني و حتي قدرتمندتر شدن آن 

حاديه قادر به حفظ يكپارچگي و انسجام خود گوناگون معتقدند اين اتداليل به هستند، تعدادي ديگر

 در آينده نخواهد بود.

 

 فصل اول ـ آینده اتحادیه اروپا

عنوان کليتي يكپارچه هاي گوناگون و اصلي براي بقاي خود بهاتحاديه اروپا قبل از هر چيز بايد چالش

د. اين کنمعين ها را را شناسايي کند و سناريوهاي احتمالي پديدار شدن بر بستر اين چالش

برانگيز براي بقاي اتحاديه اروپا به شكلي يكپارچه دربرگيرنده فاکتورهاي متعدد سناريوهاي چالش

. البته در ميان محققاني استالمللي خارج از اين اتحاديه سياسي و اقتصادي داخلي تا فاکتورهاي بين

زند اجماعي وجود ندارد، اما براي پرداهاي احتمالي اين اتحاديه و آينده ميکه به شناسايي چالش

هاي انجام شده در اين پژوهي در اتحاديه اروپا ناگزير به رجوع به پژوهشتر آيندهشناخت بهتر و دقيق

 زمينه خواهيم بود.

هاي راستگراي افراطي است اولين چالش اصلي در برابر آينده اتحاديه اروپا، ظهور قدرتمند جنبش

حلي براي کوشند تا خروج از اين اتحاديه را راهفريبانه و پوپوليستي ميعوامهاي که با توسل به شيوه

غلبه بر مشكالت گوناگون جوامع خودشان تبليغ کنند. اگرچه اکنون بعد از غلبه بر بحران اقتصادي 

جهان رشد اقتصادي به اتحاديه اروپا برگشته است و منطقه يورو ثبات اقتصادي را به چشم خود ديده 

ين است و در حوزه کشورهاي مديترانه، بيكاري )مخصوصاً در ميان يهاي رشد اقتصادي پااما نرخ ،است

فرانسه و ايتاليا اطمينان خاطر در ست. يونان هنوز هم در لبه فروپاشي است و بازارها نوز باالجوانان( ه

چه منطقه يورو داراي ست. اگرميان کشورهاي عضو هنوز هم باال هاي عمده درالزم را ندارند. بدهكاري

هاي پولي و مالي باشد، اما هنوز مثابه مرجع اصلي سياست( که بايد بهECBيک بانک مرکزي است )

 1هم اجماع اندکي بر چگونگي عملكرد آن و حوزه اختياراتش در ميان کشورهاي مختلف وجود دارد.

ي که از خاورميانه و ادافراست. شمار  مهم مهاجرت همچنان براي آينده اين اتحاديههنوز هم 

اي افزايش يافته است. سابقهطور بيکنند در چند سال اخير بهميسمت اين اتحاديه مهاجرت آفريقا به 

عليرغم تالش براي رسيدن به توافقي محكم با ترکيه براي بستن مجاري ورود پناهجويان، اما هنوز هم 

                                                 
1. Special Report on the Future of the European Union, Creaking at 60, The Economist, Mar 2017. 
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هاي متفاوت از طرف ديگر سياست 1زنند.رانه ميروزانه صدها نفر از طريق قايق خود را به درياي مديت

شده است. آلمان که بيشترين اين کشورها کشورهاي عضو در پذيرش پناهجويان باعث اختالف ميان 

هاي کشورهاي واقع در اروپاي مرکزي در تعداد پناهجويان را پذيرفته است، خشمگين از سياست

يستم درهاي باز شنگن دچار مشكل شده و پذيرش حداقلي مهاجران است. از نظر داخلي هم س

هاي جدي هاي سابق در مرزها دوباره به اجرا درآمده است. وضعيت فوق باعث دغدغهتعدادي از کنترل

دهندگان اروپايي منجر شده در اين زمينه شده است و به افت محبوبيت اتحاديه اروپا در ميان رأي

 دهد.روپايي به اين اتحاديه را نشان ميزير نگرش مردم چند کشور اصلي انمودار است. 

 

 . نگرش مردم چند كشور اصلي اروپایي به اتحادیه اروپا2نمودار 

 
 

مسائل گوناگون و آينده اين اتحاديه در ميان کشورهاي  بارهنظرهاي جدي درو اختالف يناهمگون

ت شده است که هاي متفاوعضو باعث حرکت کشورهاي مختلف اروپايي با سرعت متفاوت و در جهت

ست. به همين دليل بعضي از عنوان بنيان اتحاديه اروپاک بهبرخالف ايده حرکت به طرف هدفي مشتر

چند وزيرا اتحاديه بيستانجام شود، اتحاديه اروپا  در بايدصاحبنظران معتقدند تجديدنظرهاي اساسي 

 8.استدر ميان خود زدند( کشور )که جرقه تشكيل اين اتحاديه را  6کشور بسيار متفاوت از اتحاد

د. درواقع کثرت رو کنترسيم ميآينده اتحاديه اروپا  يانداز تيره و تاري را برامشكالت فوق چشم

اند اگرچه از يک طرف بر قدرت و نفوذ اين اتحاديه به افزايش کشورهايي که به اين اتحاديه پيوسته

                                                 
1 . Cherubini, F.2017. 

2. The Future of the European Union, the Economist, 2017. 
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و طبيعتاً از  رندفع متفاوتي با هم دااما از آنجايي که اين کشورهاي متعدد، منا ،افزوده است

نگرند، ايجاد کليتي واحد و اندازهاي گوناگون و در مواردي متضاد با هم به مسائل مختلف ميچشم

بسيار را ها و منافع متضاد سياستگذاري جامع، ادامه اهداف اوليه اتحاديه اروپا  براساس اين ديدگاه

اجرت که باعث اختالف ميان آلمان و کشورهاي اروپاي هاي مربوط به مهدشوار کرده است. سياست

 مرکزي در اين مورد شد، نمونه بارز آن است. 

 85رو در آينده اتحاديه اروپا، سران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در هاي پيشبا توجه به چالش

درباره مسائل و در شصتمين سالگرد قرارداد رم، در ايتاليا دور هم جمع شدند و به تأمل  8319مارس 

روي اين اتحاديه در آينده پرداختند. اجالس رم، فرصتي براي تأمل درباره وضعيت اتحاديه اروپا و پيش

هاي مربوط به يكپارچگي آن بود. در اعالميه پاياني اجالس رم، سران کشورهاي نگاه به آينده سياست

ه اعالم کردند. چهار محور اصلي اعالم روي آيندهاي پيشبراي مواجهه با چالشرا اروپايي آمادگي خود 

 ترتيب زير است:شده براي کار جمعي و مشترک اين کشورها در آينده به

طور آزادانه مسافرت کنند و که همه شهروندان بتوانند بهجايي الف( اروپایي امن و مطمئن:

 صورت صحيح اعمال شود. هاي مهاجرتي بهسياست

 تقاي رشد ثابت و مداوم همراه با بازار مشترک واحد و قدرتمند.ار ب( اروپایي با ثبات و مرفه:

 مبارزه عليه بيكاري، تبعيض، طرد اجتماعي و فقر. ج( اروپایي با سالمت اجتماعي:

هاي هاي موجود و ايجاد همكاريتوسعه همكاري د( اروپایي قدرتمندتر در صحنه جهاني:

 1نوين، تعهد به امنيت و دفاع مشترک.

هاي هاي اصلي اعالم شده براي مواجهه ميان چالشک اعالم شده در اين اجالس، بنياناصول مشتر

 تهديدات مربوط به بقاي اين اتحاديه به شكل يكپارچه است. روي اين اتحاديه مخصوصاًپيش

هاي مثابه خروجي اجالس رم توسط کميسيون اتحاديه اروپا منتشر شد، پروژهآنچه که به

کشور عضو  89ي درباره تأمالت و سناريوهاي  8با عنوان )کاغذ سفيد درباره آينده اروپا:نگارانه بود آينده

نگارانه براي هدايت اروپا بعد از مثابه راهنمايي آيندهاين پروژه که به 0(.8385اتحاديه اروپا تا سال 

عطوف به آينده و خروج انگلستان نوشته شده بسيار اساسي و مهم است. زيرا هم نشانگر نگاه مبرگزيت 

هاي کالن خود را براساس دانش دهد چگونه اتحاديه اروپا سياستاين اتحاديه است و هم نشان مي

نويسد. در مقدمه اين گزارش که به سران کشورهاي اروپايي نوشته شده آمده است: پژوهي ميآينده

ردم و نقشي را که اروپا بايد ها، امنيت ، رفاه مروي ما وجود دارد. اين چالشهاي فراواني پيشچالش»

در چندقطبي ايفا کند را هدف قرار داده است. اروپاي متحد نيازمند شكل دادن به سرنوشت خود و 

                                                 
1  . Katainen, J., & Mogherini, F.2017. 

2  .  The White Paper on the Future of Europe 

3  .  Begg, I.2017. 
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روي خود را توصيف هاي پيشها و چالشخواهيم فرصتاجراي نگاه معطوف به آينده خود است. ما مي

اين گزارش اولين «. به آن پاسخ دهيم توانيم به شكلي دسته جمعيکنيم و نشان دهيم که چگونه مي

 .ها، اروپا هميشه آینده بوده استبرای نسلکند که جمله خود را اين گونه آغاز مي

شود، زيرا از نظر آنها سهم اين در ابتداي اين گزارش، بر چالش اقتصادي اتحاديه اروپا متمرکز مي 

 تر شدن است.جهاني درحال کوچک GDP  1اتحاديه از

 

 اقتصادی اتحادیه اروپاهای . چالش6جدول 

 2333 2368 

 %87 %82 آمریكا

 %88 %86 (27اتحادیه اروپا)

 %6 %21 ژاپن

 %7 %5 انگليس

 %15 %5 چين

Source: Euro sat and Un Division. 

 

هاي عميق در سطح جهان درحال رخ دادن است که البته از نظر کميسيون اتحاديه اروپا دگرگوني

ها غيرقابل اجتناب و غيرقابل ديه بايد قادر به مديريت آن باشد. بسياري از اين دگرگونياين اتحا

( توسط کميسيون 8385بازگشت هستند. به همين دليل پنج سناريوي احتمالي براي آينده )تا سال 

  8اتحاديه اروپا بيان شده است:

 تداوم وضعيت کنوني، الف(

 احدي از اتحاديه اروپا و از بين رفتن ديگر کارکردهاي سياسي، امنيتي و..،باقي ماندن تنها بازار اقتصادي و ب(

دهند. در نتيجه کشورهاي عضو به تعميق خواهند، کار بيشتري انجام ميآنهايي که بيشتر مي ج(

 پردازند،هاي ميان خود ميهمكاري

 ،هاي محدود به شرط کارآمدي بيشترتمرکز بر يكسري حوزه د(

کدام از کشورها به ها با عطف نظر به اين واقعيت که هيچجمعي مشترک در همه حوزهکار دسته  هـ(

هاي آينده نيستند. تأثير اين پنج سناريو بر تجارت و بازار واحد، اتحاد پولي تنهايي قادر به مواجهه با چالش

پا، ظرفيت و اقتصادي، حوزه شنگن و مهاجرت و امنيت، سياست خارجي و دفاعي، بودجه اتحاديه ارو

 ترتيب زير شرح داده شده است:رسيدن به اهداف به

                                                 
 .. تولید ناخالص داخلی1

2  .  European Commission. (2017). White Paper on the Future of Europe: Reflections and 

Scenarios for the EU27 by 2025. Brussels: European Commission, March 1. 
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 . تأثير پنج سناریو بر اتحادیه اروپا2جدول 

 هـسناریوی  د یسناریو ج یسناریو ب یسناریو الف یسناریو 

تجارت و 

 بازار واحد

بازار واحد تقويت 

باالخص در  ،شودمي

بخش انرژي و 

 ديجيتال

بازار واحد براي کاالها 

يه تقويت و سرما

اما چرخش  ،شودمي

آزادانه مردم ديگر 

 شودتضمين نمي

استانداردهاي مشترکي  «الف»شبيه سناريوي 

براي ارائه تعريف 

استانداردهاي تجارت 

منحصراً حداقل در 

سطح اتحاديه اروپا انجام 

 شودمي

بازار واحد اقتصادي از 

طريق هماهنگي 

استانداردها تقويت 

 شودمي

اتحاد پولي و 

 قتصاديا

پيشرفت فزاينده در 

بهبود کارکردهاي 

 حوزه يورو

همكاري در حوزه 

 شوديورو محدود مي

به استثناي  «الف»شبيه 

گروهي از کشورها که در 

حوزه ماليات و 

استانداردهاي اجتماعي 

تري همكاري عميق

 کنند.مي

هاي متعدد در برابر فرم

تحكيم حوزه ورود ثبات 

 شود.آن برداشته مي

کامل اقتصادي  اتحاد

 يابد.و مالي تحقق مي

شنگن، 

مهاجرت و 

 امنيت

تعميق هرچه بيشتر 

ها باالخص همكاري

 در حوزه امنيت

نرسيدن به سياست 

مهاجرتي جامع ميان 

 همه کشورها

 «الف»شيبه سناريوي 

استثناي گروهي از به

هاي کشورها که در حوزه

امنيتي و قضايي 

 کنندفعاليت مي ترعميق

در مديريت  همكاري

مرزها و موضوعات 

هاي مربوط به سياست

 ضدتروريست

 «د»شبيه سناريوي 

سياست 

خارجي و 

 دفاعي

رسيدن به صدايي 

واحد بر سر مسائل 

مربوط به سياست 

 خارجي

هاي دفاعي همكاري

همانند امروز باقي 

 ماند.مي

ل همگرايي بر سر مسائ

مربوط به سياست 

 خارجي

رسيدن به صدايي واحد 

وزه مسائل دفاعي: در ح

اتحاد دفاعي اروپايي 

 شود.تحليل مي

، «د»مشابه سناريوي 

اي دفاعي در اتحاديه

حوزه کشورهاي اروپايي 

 شود.تشكيل مي

بودجه 

 اتحاديه اروپا

تا حدودي 

هايي انجام نوسازي

شود و تا اصالحات مي

توافق شده تحقق 

 يابد.

تمرکز مجدد بر 

کارکردهاي مالي 

يدن اساسي براي رس

 به بازار اقتصادي واحد

طراحي مجدد  «الف»شبيه سناريوي 

هاي جديد توافق اولويت

 شده توسط اعضا

 شود.مي

نوسازي هر چه بيشتر 

در حوزه مالي و 

 شود.مي اقتصادي

ظرفيت 

رسيدن به 

 اهداف

گيري همچنان تصميم

ر واحد د

هاي براي پيچيدگي

 هاي واحدفهم پاسخ

گيري فهم تصيم

 شوديتر مآسان

تر گيري پيچيدهتصميم

 شودمي

توافق اوليه براي فهم 

رو هاي پيشدر حالت

 شوددشوار مي

تر گيري سريعتصميم

شود. اتحاديه اروپا مي

قدرت بيشتري در 

قبال کشورهاي عضو 

 باشد.مي

 
 

 

 پژوهي در اتحادیه اروپاآینده ـ فصل دوم

ند. نگارانه هستهاي آيندهفعاليت ند که درگيرمتعددي دارهاي فكري کانونطور مجزا کشورهاي اروپايي به

ده، تالش شده است تا چندين کشور اصلي هاي مجلس منتشر کرمرکز پژوهشهاي متعددي که در گزارش

 نگارانه متعددي در آن انجام شده است، معرفي شود. هاي آيندهاروپايي که پژوهش

چندين کانون فكري مهم است که مستقل از  طور مستقل خود نيز داراياتحاديه اروپا به

هاي گوناگون علمي، سياست، نگاري در حوزههاي مختلف آيندهکشورهاي عضو به انجام پروژه
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ها و حتي ريزي سياستپردازد. البته خود اتحاديه اروپا تا حد زيادي در پيالمللي و ... مياقتصادي، بين

نگارانه انجام هاي آيندهه آينده را نهادينه کرده است. فعاليتها نگاه معطوف بگيري اوليه سازمانشكل

هاي زيرنظر آن ها و سازماناين اتحاديه و از طريق کميسيون وسيلهبهشده اتحاديه اروپا يا مستقالً 

شود. هاي فكري موجود در داخل و يا خارج قاره اروپا انجام ميشود و يا در همكاري با کانونانجام مي

 د.دهانجام مي 1کميسيون اتحاديه اروپا رانگارانه انجام شده اتحاديه اروپا، هاي آيندهاليتعمده فع

پژوهي در اتحاديه اروپا نيازمند شناخت ساختار سازماني اين اتحاديه از آنجايي که شناخت آينده

 پردازيم.طور مختصر به ساختار سازماني اتحاديه اروپا مياست، در اينجا به

 

 2الي اروپاشورای ع

هاي اتحاديه اروپاست. اعضاي هاي سياسي کلي و اولويتگيريشوراي عالي اروپا مسئول تعريف جهت

اين شورا متشكل از رؤساي حكومتي کشورهاي اروپايي، رئيس کميسيون اروپا و نمايندگان عالي 

ظايف مهم اين مربوط به امور دفاعي و خارجي است. مقر اين شورا در بروکسل )بلژيک( است. از و

ها قابل حل تر ميان حكومتوفصل مشكالت پيچيده و حساسي است که در سطوح پايينشورا، حل

هاي استراتژيک اين اتحاديه باالخص در زمينه امور دفاعي و گيرينيست. همچنين عاليق و جهت

د. اگرچه رئيس دهکند. اين شورا معموالً هر سال، چهار بار تشكيل جلسه ميديپلماتيک را معين مي

روپا تواند جلسات اضطراري خارج از چهار موعد ساليانه را برگزار کند. تالش شوراي عالي ااين شورا مي

کوشد که رأي ست اگرچه در مورادي که اين اجماع ميسر نشود ميگيري، اجماع اعضادر تصميم

 .0گيري قرار دهداکثريت را مبناي تصميم

ايي دارد که عبارتند از شواري وزيران، پارلمان و کميسيون اتحاديه اين شورا، سه بازوي اصلي اجر

اند و در نتيجه اندکي پژوهي بودهاروپا. دو مورد اخير مكان مناسبي براي رشد و گسترش دانش آينده

 پردازيم.بيشتر به آنها مي

 

 4پارلمان اروپا

کند. اين پارلمان، مجلس ا را تصويب ميقوانين جاري بر اتحاديه اروپ ،شوراي وزيران باپارلمان اروپا، 

ست. اتباع هر کشور عضو اتحاديه اروپا ندان کشورهاي عضو اتحاديه اروپانمايندگان تمام شهرو

هاي همگاني انتخاب کنند. تعداد گيريتوانند نمايندگان خود را براي پارلمان اروپا در رأيمي

                                                 
1 . European Commission 

2 . Council of the European Union 

3. www.consilium.europa.eu 

4  .  European Parliament 
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عبارت ديگر، شود. بهت جمعيت آن کشور تعيين مينمايندگان هر کشور عضو در پارلمان اروپا، به نسب

 .1تعداد نمايندگان کشورهاي پرجمعيت از کشورهاي کم جمعيت بيشتر است

الي  8339هاي شوند. در دوره سالساله انتخاب مينمايندگان پارلمان هر بار براي يک دوره پنج

 6. هر کشور عضو حداقل داراي نفر بودند 957ميالدي، تعداد کل نمايندگان پارلمان اروپا  8317

فنالند  و رودشمار مينماينده دارد که بيشترين تعداد نمايندگان يک کشور به 99نماينده است. آلمان 

 د.نماينده دار 10

هاي مختلفي شكل سياسي آنها گروه هاي متفاوتدر بين نمايندگان پارلمان، بنا به ديدگاه

بروکسل در  ،ندشوپارلمان در دو محل برگزار مي ندارد. جلسات گيرد که هيچ ارتباطي به مليت آنهامي

جلسات و هاي عمومي ماهي يک بار در استراسبورگ تشكيل بلژيک و استراسبورگ در فرانسه. اجالس

 8.شوندميالعاده در بروکسل برگزار فوق

ن بودجه اتحاديه کند. همچنيقوانين اتحاديه اروپا را تصويب مي ،پارلمان به همراه شوراي وزيران

اروپا بايد به تصويب پارلمان اروپا برسد. پارلمان همچنين بر کار کميسيون اروپا و ساير نهادهاي 

عالوه اتحاديه اروپا نيز نظارت دارد. انتصاب رئيس کميسيون اروپا بايد مورد تأييد پارلمان واقع شود. به

کند. پارلمان بر تمام نهادهاي اتحاديه اروپا طور کلي منحل پارلمان اختيار دارد که کميسيون را به

 کند.طور مردمي انجام وظيفه کنند، نظارت ميبراي اينكه هميشه به

 

 گيریهمكاری و مشاركت در تصميم

هاي قانوني و اليحه بارهاي دارد. پارلمان درپارلمان با شوراي اتحاديه، يعني شوراي وزيران، همكاري فشرده

شوند. کند. بسياري از تصميمات با هم گرفته ميشوراي وزيران مذاکره و مشورت مي پيشنهادهاي بودجه با

اخذ تصميمات مهم بايد با تأييد پارلمان صورت گيرد. به همين مناسبت، اين امر مهمي است که هر کشور 

سائلي که مورد عالوه، پارلمان درباره معضور اتحاديه، نمايندگان خودش را در پارلمان اروپا داشته باشد. به

 کند.ها در اجالسيه عالي شوراي اروپاست نيز اظهارنظر ميمذاکره سران دولت

 

 برآورد بودجه

کند. که از کشورهاي عضو وصول ميشود تأمين ميوسيله حق عضويتي هاي اتحاديه اروپا بهمخارج فعاليت

کميسيون اروپا  0پردازند.ميتر کوچک حق عضويت بيشتري از کشورهايترند بزرگ کشورهاي عضوي که

شود. سپس پارلمان اروپا و کند که بودجه پيشنهادي ناميده ميابتدا برآوردي از وضعيت مالي آينده مي

                                                 
1  .  Judge, D., & Earnshaw, D.2003. 

2. www.Europarlamentti.info 

3  .  Judge, D., & Earnshaw, D.2003. 
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دهند، سرانجام وقتي که تمام شوراي وزيران اين برآورد را بررسي کرده و اصالحات الزم را در آن انجام مي

رسد. قبل از اجالس عمومي پارلمان اروپا، ، بودجه به تصويب ميمفاد بودجه مورد تأييد پارلمان قرار گرفت

ها همان نمايندگان پارلمان شوند. اعضاي کميتههاي مربوطه بررسي و آماده ميموضوعات جلسه در کميته

 83ند. هر کميته از نمايندگاني تشكيل شده که در رشته مورد بررسي متخصص و کاردان هستند. هست

هاي ديگري از توان کميتهبر آنها ميکنند. عالوهور ثابت در پارلمان انجام وظيفه ميطکميته مختلف به

ها نتايج بررسي خود را به نام قبيل کميته تحقيقاتي، کميته ويژه و يا کميته موقتي نيز تشكيل داد. کميته

تمام نمايندگان  ها در اجالس عمومي پارلمان به رأيکنند. گزارش کميتهگزارش به پارلمان ارائه مي

مراتب و تشكل وظايف پارلمان اروپا به اين ترتيب است: رئيس مجلس )پارلمان(، شود. سلسلهگذاشته مي

هاي سياسي، هاي نمايندگي، اجالس عمومي، دستههاي بررسي، هيئتهيئت رئيسه، مجمع رؤسا، کميته

هاي پردازيم، نقش مهمي در انجام پروژهن ميکه بعداً به آ 8اتاق فكر اتحاديه اروپا 1دبيرکل، دبيرخانه کل.

 کند.نگارانه اتحاديه اروپا ايفا ميآينده

 

 3كميسيون اروپا

را اين نگارانه اتحاديه اروپا هاي آيندهو عمده فعاليت ستاتحاديه اروپااجرايي  کميسيون اروپا بازوي

راي شناخت ساختار سازماني د؛ به همين دليل شناخت نسبي از کميسيون اروپا بدهمرکز انجام مي

پژوهانه اين اتحاديه ضروري است. اين کميسيون متشكل از هاي آيندهاتحاديه اروپا و همچنين فعاليت

کنند. هر کشوري گيري استراتژيک اين اتحاديه را تعيين ميکميسيونر است که با همديگر جهت 82

شود که ( تقسيم مي7DGs)تري کوچک هايد. کميسيون به دپارتمانيک عضو در اين کميسيون دار

هاي کميسيون سروکار دارند. اولويتاجرايي  وظيفه سياستگذاري را برعهده دارند و با مسائل خاص

گذاري، بازار واحد ديجيتالي، انرژي و آب و هوا، بازار اينترنت، اتحاديه اروپا شامل رشد و سرمايه

هاي اقتصادي و تجاري متوازن براي قتصادي، سياستگذاريتر در مورد امور پولي و ااي منصفانهاتحاديه

اروپا به بازيگر جهاني مواجه با جهاني شدن، عدالت و حقوق اساسي، مهاجرت، تبديل اتحاديه 

 .دمكراتيک است و تغييرات قدرتمندتر

ه نفع تر اين اتحاديه باشند و بو عاليتر بزرگ نمايندگان عضو کميسيون اروپايي بايد در فكر منافع

و  استمنافع جزئي و ملي خود اقدام نكنند. به همين دليل کميسيون اروپا تجسم منافع عالي اين اتحاديه 

پژوهانه اتحاديه اروپا توسط اين مرکز آن است که کميسيون هاي آيندهشايد دليل اصلي انجام عمده فعاليت

تري از منافع کلي اين اتحاديه و دقيق هاي معطوف به آينده، تصوير بهترکوشد از طريق پژوهشاروپا مي

                                                 
1. www.europarlamentti.info. 

2. European Parliament Think Tank 

3  .  European Commission 

4. Directorate-generals 
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دليل تعريف پژوهي اتفاقي نيست و دقيقاً بهعبارت ديگر حمايت ويژه کميسيون اروپا از آيندهکسب کند. به

سازماني اين کميسيون است که ناظر بر منافع عالي اتحاديه اروپا صرفنظر از منافع جزئي کشورهاي ديگر 

 پا، در شهر بروکسل پايتخت بلژيک قرار دارد.. دفتر مرکزي کميسيون ارواست

 

 پژوهيپارلمان اتحادیه اروپا و آینده

پژوهي اين اتحاديه است. عمده اين هاي آيندههاي اصلي فعاليتپارلمان اتحاديه اروپا يكي از مكان

هاي زينهبلكه آفريدن گ ،، پيشگويي نيستپژوهي علمآينده»کند که با اين شعار آغاز ميرا ها فعاليت

پژوهي در خدمت قانونگذاران پارلمان اروپا قرار هاي دانش آينده. يافته«ممكن درباره آينده است

 1گيرد تا با نگاهي به آينده، به پيشنهاد و تصويب قوانين بپردازند.مي

( را STOAهاي علمي و تكنولوژيكي )پارلمان اروپا، هيئت ارزيابي انتخاب 1929در سال 

هاي الزم براي ه بخشي از بدنه رسمي پارلمان اروپا با مأموريت انجام مطالعات و فعاليتتأسيس کرد ک

درنهايت  8هاي جديد و نيز سياستگذاري بود.بخشي به اعضاي پارلمان براي ارزيابي تكنولوژيآگاهي

که وظيفه مستقيم  باشد بخشي از ساختار هميشگي پارلمان اروپا STOAتصميم بر آن شد که 

پژوهي را در عرصه علم و فناوري دارد. حسن اين کار آن بود که ماهيتي استراتژيک و هاي آيندهيتفعال

هاي رايج سياسي اين بخشيد و با قرار دادن آن در متن گفتمانمي STOAمعطوف به آينده به 

اديه توانست در چرخه سياستگذاري اين اتحبخشيد که ميپژوهانه به آن ميعدي آيندهاتحاديه، بُ

تر کوچک پژوهي علمي را با دو مجموعه، بخش آيندهSTOA، 8317استفاده شود. در سپتامبر 

( اضافه کرد. خدمات جديد اضافه شده به اين STOAنگاري علمي( و )دبيرخانه )خدمات آينده

هاي علمي و افزايش آگاهي رايپژوهي علمي بمجموعه با هدف تقويت ظرفيت آن براي انجام آينده

هاي منظور نيل به آيندهي در ميان اعضاي پارلمان و همچنين کمک به پروسه قانونگذاري بهفن

هاي علمي و بخشي درباره گرايشهاي آگاهيبلندمدت مطلوب بود. اين روند همزمان با بهبود ظرفيت

روپا پژوهي علمي در درون ساختار سازماني پارلمان افني از يک طرف و رويكردي قدرتمند به آينده

 0بوده است.

هاي آن را هاي گوناگون به پارلمان اروپا اعضا و کميتهکوشد تا با ارائه گزارشاين مجموعه مي

ساله براي انجام مطالعات آينده کند. در اين دسته هاي زماني سي تا پنجاهقادر به استفاده از چارچوب

منظور دسترسي به توصيف سنتي آن بهها، کوشش بر فراتر رفتن از مطالعات آينده به شكل از گزارش

هاي شود تا توصيف آيندهجامع و قابل دسترس از سناريوهاي گوناگون آينده است. همچنين تالش مي
                                                 

1. The General Process is Described in the Report Towards Scientific Foresight in the European Parliament. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527415/EPRS_IDA(2015)527415_RE

V1_EN.pdf 

2  .  http://www.ep.europa.eu/stoa/ 

3. Woensel, L.  & Vrščaj, D. 2015. 
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ممكن در خدمت پروسه قانونگذاري با تمرکز بر آينده باشد و درنهايت به چرخه سياستگذاري کمک 

 1.استکه مورد نظر هاي نامطلوب، غايت ديگري است کند. اجتناب از آينده

وابسته به پارلمان اروپا و زير نظر اتحاديه اروپا به فعاليت و پژوهش  8کانون فكر پارلمان اروپا

شود. کانون هاي انجام شده توسط اتحاديه اروپا در اين مرکز انجام مينگاريپردازد. بخشي از آيندهمي

 موضوع اصلي متمرکز است:  6فكر پارلمان اروپا بر

  ،هاي اقتصادي و اجتماعيسياست .1

  ،بودجه و ماليات .8

 ،امور قانوني و نهادي .0

 ،المللروابط بين .7

  ،هاي ساختاري و پيوستگي اين قارهسياست .5

 چرخه سياستگذاري. .6

مناطق جغرافيايي مورد پژوهش کانون فكري پارلمان اروپا که تقريباً همه کشورها و مناطق جهان 

و اقيانوسيه، کانادا و اياالت متحده، آسياي مرکزي، کشورهاي  شود: آسيامنطقه تقسيم مي 9است به 

عضو اتحاديه اروپا، آمريكاي التين و کارائيب، خاورميانه، بخش اروپايي غير عضو در اتحاديه اروپا و 

 آفريقا.و  شمال، روسيه

 

 پژوهيكميسيون اتحادیه اروپا و آینده

هاي فراوان دليل مرکزيت و مسئوليتاروپا به که قبالً توضيح داده شد کميسيون اتحاديههمچنان

پژوهي هاي آيندهتعريف شده براي آن در ساختار سازماني اين اتحاديه، مكان تجميع بسياري از فعاليت

هاي بزرگ شود تا پرتويي بر آنها بيفكنيم. يكي از پروژهست. در اينجا تالش مياتحاديه اروپا

است  0(iKNOWيه اروپا، اتصال پروژه پژوهشي آسمان آبي )پژوهي تحت نظر کميسيون اتحادآينده

 7محوري در اروپا باشد.پژوهي و آيندهآيندههاي کوشد معيار و محكي براي رصد کردن فعاليتکه مي

iKNOW شناختي الزم براي شناسايي و هاي مفهومي و روشطور خاص درگير توسعه چارچوببه

قصد دارد به  iKNOW 5بر آينده اروپا و جهان است. هاي احتمالي مؤثربندي سيگنالطبقه

گيري آينده در اتحاديه اروپا ي با جهتيهاپژوهي و فعاليتينده، آيندهبناي براي بررسي افق آسنگ

فراهم WI-WE هاي براي تحليل و استفاده از رويكردهايها، ابزارها و ظرفيتتبديل شود و پيشرفت

بندي و شناختي براي شناسايي، طبقههاي مفهومي و روشبچارچو iKNOWطور خاص، آورد. به

                                                 
1. Ibid. 

2. European Parliament Think Tank 

3. Blue sky Research Project Interconnecting 

4  .  Kuosa, T.2011. 

5.Ibid. Strategic Foresight in Public Policy: The Case of the EU. 17.19, p 54. 
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هاي ضعيف و ارزيابي کابردها و تأثيرات بالقوه آنها روي بيني و سيگنالتحليل عوامل غيرقابل پيش

اي در پيش برنامه تازه« 83بررسي افق »رويكرد  iKNOWاروپا و جهان ايجاد کرده است. در نتيجه 

شود را ارتقا حمايت مي 381هاي وب ت و بررسي افق که توسط تكنولوژيدارد که از طرف ديگر مشارک

 8گيري بهبود بخشد.آوري اطالعات، فيلترينگ، ارتباط و بهرهدهد و ازسوي ديگر جمعمي

پژوهي در اتحاديه اروپا و زيرنظر هاي آيندهقدم اصلي ديگري که براي نهادينه کردن فعاليت

( بود. اداره DG RTDشد، تأسيس اداره پژوهش و نوآوري عمومي ) کميسيون اين اتحاديه برداشته

گيري درباره پژوهش، تكنولوژي و نوآوري در هاي تصميمپژوهش و نوآوري عمومي به حمايت از برنامه

عنوان ابزاري در طور خاص بهپژوهي بهآينده 0پردازد.مي 8383چارچوب برنامه جامع اروپا تا سال 

هاي اجتماعي بزرگ( نگريسته ه با )چالشهپژوهشي اتحاديه اروپا براي مواجهاي تعريف اولويت

نگاري توسط کميسيون اتحاديه شود. اين ابتكار عمل درواقع ناشي از تاريخ طوالني کاربرد آيندهمي

که هفت نهاد علمي  است( JRC) 5کميسيون داراي مرکز تحقيقات مشترکاين همچنين  7.استاروپا 

)بلژيک(، 6که شامل جيل ستادر پنج مكان مختلف اروپهاي آنها شود و فعاليتمي شامل مشترک را

. مكان اصلي مرکز شودمي)اسپانيا(  13)هلند( و سويل 9)آلمان(، پتن 2کارلسروهه)ايتاليا(،  9اسپرا

فني و علمي مستقل را در اختيار هاي ( در بروکسل بلژيک قرار دارد و توصيهJRCتحقيقات مشترک )

در  11دهد.هاي اين اتحاديه قرار مييون اروپا و اعضاي دول اتحاديه اروپا در حمايت از سياستکميس

تحت  18(IPTS)نگر آينده مطالعات تكنولوژيمؤسسه  ،(JRCميان نهادهاي مرکز تحقيقات مشترک)

راي تيم پژوهي براي بپژوهي اروپا از طريق آيندهقرار دارد و نقش مهمي در آينده (Seville)سويلنظر 

هاي تحليل المللي در موردسمينار بين سه IPTSکند. ( بازي ميFORERA) 10حوزه پژوهش اروپا

هاي دست يافته است. اين مؤسسه محور را ميزباني کرده و در اين زمينه به پيشرفتتكنولوژي آينده

و  EARNL-FOR17کند که بخشي براي پروژه پژوهي را ميزباني ميراهنماي آنالين براي آينده

                                                 
افزار و نرم ها،نیها، ماش( انسانinteractionsو تعامالت ) هایها، همکارمشارکت هپای بر 02 وب یو معمار یطراح .1

 استوار است. گریکدیهوشمند با  یهاعامل

2  .  WI-WE Bank: http://wiwe.iknowfutures.eu/; iKnow Community: http//: 

community.iknowfutures.eu/#1. 

3  .  Browne, J., & Sørensen, T. 2013. 

4. Burgelman, J.-C., Chloupková, J., & Wobbe, W.2014. 

5  .  Joint Research Centre(JRC) 

6  .  Geel 

7  .  Ispra 

8  .  Karlsruhe 

9  .  Petten 

10  .  Seville 

11  . http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm; http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_ Research_Centre. 

12  .  Institute for Prospective Technological Studies (http://forera.jrc.es/). 

13  .  European Research Area 

14  .  http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/0_home/index.htm. 

، پژوهیآینده یبه دانش فن یو دسترس تیتقوزیرنظر کمیسیون اتحادیه اروپا و با هدافی ازجمله  FOR-LEARNپروژه 

 شکل گرفته است. در سراسر اروپاپژوهی آینده شبردیو پ پژوهیآيندهدانش  شرفتیپ

www.irpublicpolicy.ir
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پژوهي را انجام دهند. راهنماي هاي آيندهخواهند رويهمنبع درحال رشد مستمري براي آنهايي که مي

اندازي )شامل راهنماي پژوهي و مسائل درگير در تعيين، راههاي کلي داليلي براي انجام آيندهطرح

 1.است هاي معطوف به آيندهها( و پيگيري پروژهروش

يک پروژه درحال اجراي اتحاديه اروپا  0(EFMN) 8پژوهي اروپاآينده همچنين شبكه نظارتي

 جستجو براي گاهيپا کي اين ارگان،سايت وب پژوهي آن است.هاي آيندهبراي نظارت بر فعاليت

در سراسر و همچنين در اروپا  پژوهي انجام شدهآيندههاي تيفعال يجستجو يبرا ييو ابزارها اطالعات

 تعداد (،EFMN) پژوهي اروپاسايت شبكه نظارتي آينده، وب8339در سال  د.کنجهان فراهم مي

 پژوهي در حوزه اتحاديه اروپا را فهرست کرد.فعاليت آينده 1916

ها و مراکز مطالعاتي درگير انجام ها، پژوهشكدههاي فكري دانشگاهشبكه وسيعي از کانون

. اولويت اتحاديه اروپا آن است که اجازه ندهد تا پژوهي براي اتحاديه اروپا هستندهاي آيندهپروژه

هاي پژوهشي معطوف به آينده تنها در يک يا چند کانون فكري محدود خالصه شود. به همين فعاليت

پژوهي براي اين اتحاديه هستند. تنوع مراکز پژوهشي هاي آيندهدليل مراکز متعددي درگير فعاليت

کند و هم دقت آن را باال م به تكثر دانش توليد شده کمک ميپژوهي همسئول در توليد دانش آينده

عالوه مرکز مطالعاتي و پژوهانه بهکوشيم تا به چند پروژه آيندهبرد. به همين دليل در ادامه ميمي

 پژوهي براي اتحاديه اروپا بپردازيم.عنوان مراکز اصلي درگير در توليد دانش آيندهکانون فكري به

 

 (Futurreg)4ایرای توسعه منطقهگرایي بآینده

هاي بلندمدت توسعه ( براي تأثيرگذاري واقعي بر سياستFuturregاي )پروژه آينده براي توسعه منطقه

هاي براستفاده از ابزارهاي دقيق براي استفاده در پژوهش Futurregاي طراحي شده است. تأکيد منطقه

ستن از کوشيد تا با ياري جُنگارانه مي. اين پروژه عظيم آينده پژوهي است مانند دلفي، سناريوها و ...آينده

با همكاري  Futurregابزارهاي بررسي آينده، در ديگر مناطق خارج از اتحاديه اروپا کاربرد داشته باشد. 

روي توسعه مناطق مختلف را بررسي کند. کوشد تا موانع پيشچندين سازمان و مرکز دانشگاهي اروپايي مي

 هاي زير پاسخ داده دهد: پژوهي، تالش بر آن است تا به پرسشن پروژه عظيم آيندهدر اي

 اي چيست؟ روي چشم اندازهاي منطقهروندها و مسائل اصلي پيش

 هاي موجود براي مواجه با اين روندها چيست؟ ظرفيت

 شكل ببخشند؟ ها اي الزم براي مواجه با اين چالشهاي منطقهتوانند به همكاريچگونه آنها مي

 توان برداشت؟ چه اقدامات عيني و انضمامي در اين رابطه مي

                                                 
1  .  http://forera.jrc.es/fta/intro.html; May, Graham H. (2009, 58). 

2  .  The European Foresight Monitoring Network 

3  .  European Foresight Monitoring Network (www.efmn.info/). 

4  .  Futures for Regional Development 
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اي از متخصصان و مسئوالن عمومي است که اي بين منطقهنتايج پروژه تحقيقاتي فوق شامل ارتقاء شبكه

 1نند.اي فراهم کهاي توسعه و منطقهکوشند تا ابزارهاي الزم معطوف به شناخت آينده و ابزار بررسي سياستمي

 

  (EFP)2نگاری اروپایي بنياد آینده

است  پژوهي و کاربرد آب در موارد گوناگوناي پژوهشي براي تحقيق درباره دانش آيندهاين بنياد شبكه

اي جهاني ده است. از اهداف اصلي اين بنياد، تأسيس شبكهآن را تأسيس کر کميسيون اروپاييکه 

لف به دور هم ديگر براي به اشتراک گذاشتن دانش موجود در آوري افراد و اجتماعات مختبراي گردهم

 هاي مطالعه آينده است.بيني و ديگر روشنگاري، پيشباب آينده

نگاري اروپايي کوشد تا با در قرار دادن امكانات الزم براي بنياد آيندهکميسيون اروپايي مي

(EFPبه رشد و گسترش دانش آينده ) .غايت اصلي اين بنياد، استفاده بهينه پژوهي در اروپا کمک کند

پژوهانه مسائل گيري است. همچنين با طرح آيندهپژوهي براي کمک به پروسه تصميماز دانش آينده

روي هاي اصلي پيششود تا با چالشهاي برگزار شده توسط اين بنياد، تالش ميمختلف در کارگاه

اروپايي در بعضي مواقع با مراکز پژوهشي معتبر ديگر نگاري هاي بنياد آيندهاروپا مقابله شود. يافته

(، IPTSنگر )انستيتوي مطالعات تكنولوژيک آينده 0 (،AITهمانند انستيتوي اتريش براي تكنولوژي )

و سازمان تحقيقات کاربردي علمي هلند  7(MIOTRانستيتوي منچستر براي تحقيقات جديد )

(TNO) 5 پژوهي از ديگر عالقمندان و متخصصان حوزه آيندهشود. براي به اشتراک گذاشته مي

 6کشورهاي غيراروپايي امكان عضويت در اين بنياد وجود دارد.

 

 (SESTIهای درحال ظهور )های تحقيقاتي رصد علوم و تكنولوژیپروژه

شد. آميزي انجام طور موفقيتهايي بود که در سطح اتحاديه اروپا بهپروژه ازاين پروژه عظيم تحقيقاتي 

پژوهي در سطح داخلي قاره اروپا و همچنين در سطح جهاني بود. هدف اين پروژه تعميق دانش آينده

اهداف  ازهاي آينده تر از چالشدرک و فهم دقيق .همچنين کمک به سياستگذاران و قانونگذاران اروپايي بود

هاي نگاران اروپايي، از شبكهاز آينده گيريبهرهثانويه اين پروژه بود. در اين پروژه تالش شد تا همزمان با 

دهنده تمايل شديد به هاي ديگر کمک گرفته شود. اين امر نشانپژوهي در قارهدرگير در توليد دانش آينده

رويكرد اين  9ماه به طول انجاميد. 87. کل اين پروژه سترواي براي فهم مسائل پيشهمكاري بين قاره

                                                 
1. www.Utu.fi 

2  .  European Foresight Platform 

3. see, www.ait.ac.at 

4. see, www.vesearch.mbs.ac.uk 

5. see, www.tno.nl/en 

6. www.foresight.platform.eu 

7. www.schaper-rinkel.eu 

www.irpublicpolicy.ir



 

 لس شوراي اسالمي اه مج مركز ژپوهش  _____________________________________________________  

 

 

18 

چنيني قبل  هاي ايننوظهور در آينده برحسب اهميت آنها بود. انجام پروژه بندي مسائلپروژه بررسي و رتبه

عبارت ديگر ست. بهروي اتحاديه اروپايي مسائل پيشپژوهي براي شناسااز هر چيز نشانگر اهميت آينده

توان ميچنيني نشانگر درک اين واقعيت است که ن هاي اينهاي کالن اتحاديه اروپا بر پروژهگذاريسرمايه

 پژوهي مواجه شد.هاي متعدد آتي جز از مجراي دانش آيندهبا چالش

 

 پروژه توليد پایدار

آميزي در طور موفقيتاتحاديه اروپا بود که به شده نگارانه حمايتهاي آيندهاين پروژه، يكي از پروژه

ه اروپا تحقيق درباره هاي کميسيون اتحادييكي از دغدغه 8331خاتمه يافت. از سال  8311سال 

هاي صنعتي با استفاده از نگاه معطوف به آينده بلندمدت )عمدتاً با سياستگذاري در حوزه تكنولوژي

شد تا درباره آينده توليد در اتحاديه اروپا و الگوهاي استفاده از سناريوها( بود. همچنين تالش مي

نچه در گذشته انجام شده است، تمرکز اصلي انجام شود. با سود جستن از آ يهاي عميقمصرف پژوهش

 هاي توليدي صنايع اروپايي بود.اين پروژه بر تعيين مسيرهاي آينده افزايش نوآوري در بخش

اهداف اصلي بود. به  از 8383هاي توليدي هوشمند تا سال در اين پروژه، بررسي ايجاد سيستم

(، مديريت و بخش R&Dبر تحقيق و توسعه )همين دليل معيارهاي اصلي در بخش نوآوري با تمرکز 

اندازي مطلوب شناسايي شد. همچنين موضوعات خردترِ پژوهشي و سياستگذاري براي رسيدن به چشم

المللي در اين پروژه هاي بينبه آينده توليد هوشمند از طريق همكاري دهياقدامات الزم براي شكل

هاي کارآمد، ل توليد هوشمند، توليد انرژيپنج حوزه کليدي بررسي شده شام 1معين شدند.

 8هاي کليدي، استاندارد کردن و آموزش بود.تكنولوژي

پژوهي اختصاص داده است اي مستقل را به آيندهکميسيون اتحاديه اروپا در سايت رسمي خود صفحه

که در صفحه اول آن  ايست. جملهر رسمي و سازماني اتحاديه اروپاکه نشانگر وزن و جايگاه آن در ساختا

ای است. سياستگذاران در تالشند ها و مسائل پيچيدهآینده حامل چالشنوشته شده اين است که 

. از نظر دنای بهتر به شكلي ساختاری استفاده كنپژوهي برای جستجوی آیندهاز فنون آینده

 کند.مورد اساسي زير کمک مي 5پژوهي به کميسيون اتحاديه اروپا، آينده

 هاي رايج مربوط به سياستگذاري همراه با بررسي مسيرهاي احتمالي ديگر براي سياستگذاري.ارزيابي اولويت الف(

 تواند در آينده تأثيرگذار باشد.ديدن اينكه چگونه تصميمات اخذ شده مي ب(

 هاي متفاوت.و بخش هابخشي و حمايت از چرخه سياستگذاري در حوزهآگاهي ج(

 هاي اجتماعي آينده.ها و خواستههاي نوظهور، چالشهاي احتمالي آينده، تكنولوژيشناسايي مسيرها و جهت د(

                                                 
1  .  Cagnin, C., & Könnölä, T. 2011. 

2. www.ims2020.net 
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 ها و حوادث ويرانگر در آينده.ها، ريسکبيني فرصتپيش هـ(

سال  چوب )تاکميسيون اتحاديه اروپا، در اين چارشده پژوهي حمايت هاي آيندهپروژه بيشتر

ها در خدمت تضمين رويكرد استراتژيک به سياستگذاري در ند. اين پروژهکن( خود را تعريف مي8383

گر جاهاي مختلف اين اتحاديه تضمين حوزه پژوهش و نوآوري است. شبكه وسيعي از کارشناسان در

 1هستند.و نوآوري فناوري  هاي علم،پژوهي در حوزهاستفاده و کاربرد دانش آينده

پژوهي که هاي تحقيقاتي انجام شده در حوزه آيندههاي فكري نام برده شده همراه با پروژهکانون

هاي فكري ديگري در سطوح اتحاديه اما کانون ،دکنمستقيماً اتحاديه اروپا حمايت ميکرديم را ذکر 

 يموارددر حاديه اروپا با آنها هاي فكري اين قاره بوده و اتمهمترين کانون ازاروپا وجود دارد که 

هاي پژوهشي اتحاديه اروپا ها و اولويتکنند تا در چارچوبها نيز تالش ميکند. اين کانونهمكاري مي

 ها شامل موارد زير است:عمل کنند. مهمترين اين دسته از کانون

 www.bruegel.orgنروژ، سايت:  ،. البراتوار اقتصاد جهاني و اروپايي، مكان: بروکسل1

 www.case.com.plهاي اقتصادي و اجتماعي، مكان: ورشو، سايت: . مرکز پژوهش8

 www.cap-lmu.deآلمان، سايت:  ،مكان: مونيخسياستگذاري،  هاي کاربردي در حوزه. مرکز پژوهش0

تواند براي ما جديد باشد و از آن که از تجربه اتحاديه اروپا باالخص پارلمان اين اتحاديه مي آنچه

ست. وراي اسالمي شبيه پارلمان اروپاپژوهي، وابسته به مجلس شکرسي آيندهنيم، تأسيس استفاده ک

روي جامعه ايران، قانونگذاران و هاي مسائل پيشيچيدگيهاي آينده و پهاي مواجهه با چالشضرورت

کند. بدون دانش هاي مختلف ميپژوهانه در حوزههاي آيندهقوه مقننه را نيازمند دسترسي به يافته

هاي ها و دهههاي سالتوان قوانيني را تصويب کرد که بتواند با چالشالزم و انديشيدنِ به آينده نمي

پژوهي بايد فراتر از صرف بحثي لوکس و ويتريني نگريست. قوه اجه شود. با اين حال آيندهآينده مو

پژوهي و کاربردي کردن و هاي مستقل آيندهمقننه ايران همانند اتحاديه اروپا نيازمند داشتن کرسي

 پژوهي در پروسه بررسي، تصويب و اجراي قوانين است. هاي آيندهعملياتي نمودن يافته

 

 پژوهيآیندهشده توسط اتحادیه اروپا در حوزه  چند پروژه و طرح انجامفصل سوم ـ 

که توضيح داده شد نهادهاي وابسته به اتحاديه اروپا همانند پارلمان و کميسيون اروپا، معموالً همچنان

نگري به شكل يندهد و اساساً آنکنمياقدام  پژوهيهاي علمي در حوزه آيندهطور مستقل به انجام فعاليتبه

ساختاري در چارچوب سازماني اين اتحاديه تعريف شده است. در بعضي موارد نيز اتحاديه اروپا در همكاري 

با  کند. بديهي است که همكاريمياقدام پژوهي هاي آيندههاي فكري اين اتحاديه به انجام پروژهبا کانون

 اي در ارتباط با آينده اتحاديه اروپا باشد.باالخص انديشهمشي سازماني و ها بايد در چارچوب خطاين کانون

                                                 
1. www.ec.europa.eu 
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پژوهي نيازمند چندين کتاب هاي انجام شده اتحاديه اروپا در خصوص حوزه آيندهانتقال همه طرح

دليل به پسباز کرد. اينجا  ها را درتوان محتويات همه اين پژوهشمستقل است. به همين دليل نمي

هشي کالن انجام شده در کنيم تا چند طرح پژوالب تالش ميت زياد مطهاي ناشي از وسعمحدوديت

 هايي که چكيده. پژوهششوددر اين فصل طرح  آن را انجام داده اتحاديه اروپا کهپژوهي حوزه آينده

پژوهي نهادينه شده در اتحاديه اروپا را نشان آيد نموداري کلي از وضعيت آيندهآن در اين فصل مي

پژوهي در اتحاديه اروپا از طريق بررسي جايگاه آينده بخشي دربارهاصلي اين فصل آگاهي دهد. هدفمي

هاي اي از يافته. در ادامه نگاهي به چكيدهاستمحتوايي چند پروژه پژوهشي انجام شده در اين حوزه 

 ها خواهيم داشت.اين پروژه

 

 : سند فراگير برنامه استراتژیک 23236انداز چشم برنامه

ست وپاار هيدر اتحاد يو نوآور قاتيتحق برنامهترين بزرگ (Horizon 2020) 8383انداز چشم برنامه

( با هدف جذب 8383تا  8317سال ) 9از  شيبودجه در طول ب وروي ارديليم 23که تاکنون با 

انداز مبه بازار ارائه شده است. چش شگاهيناب از آزما يهادهيا يمندو بهره يخصوص يگذارهيسرما

را با بودجه  يپروژه پژوهش 9098در جهان است درحال حاضر  يتيبرنامه چندملترين بزرگ که 8383

 راعنوان برنامه پژوهش سند فوق به کشور جهان تحت پوشش دارد. 158از  وروي ارديليم 69/81

 به خود بگيرد. آورکميسيون اتحاديه اروپا پيشنهاد داده بود تا بعد از تصويب شكل قانوني و الزام

معلوم کرده  8383هاي اتحاديه اروپا را تا سال ، اولويت8383سند جامع برنامه استراتژيک تا سال 

هاي خالقيت آزاد، علم آزاد و گشايش به روي جهان و همچنين و بر ارتقاي اهداف و ارزش

طرح  کيعنوان به 8383انداز چشم برنامه هاي فوق استوار است.سياستگذاري بر مبناي اهداف و ارزش

انداز . برنامه چشمدشوياجرا م 8383در اروپا تا سال  يرقابت جهان نيبا هدف تضم يياروپا يابتكار

رهبران اروپا و  ياسيس تيشغل با حما جاديو ا يرشد اقتصاد شيافزا يبرااست  يالهيوس 8383

آن را در قلب  نياست بنابرا ندهيدر آ يگذارهيپارلمان اروپا. آنها توافق کردند که پژوهش، سرما ياعضا

برنامه  نيهدف از ا 8اند.قرار دادهجانبه همه و داريرشد و اشتغال هوشمند، پا ياروپا برا هيطرح اتحاد

و  يبخش خصوص يو همكار يعلم در اروپا، برداشتن موانع بازدارنده نوآور دياز تول نانيجامع، اطم

تأييد در اين سند جامع را که قرار است  بخواهيم اهم نكات مورداگر  است. ينوآور جاديا يبرا يدولت

 را يادآور شويم:باشد، ذکر کنيم بايد موارد زير  8383مثابه چارچوب راهنماي اتحاديه اروپا تا سال به

 

 

                                                 
1  .  Horizon, 2020. 

2  .  Filos, E.2013; Granieri, M., & Renda, A. 2012. 
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 اهداف كلي و عمومي

 گذاري در حوزه توسعه پايدار و پژوهش و نوآوري در حوزه آب و هوا.افزايش سرمايه الف(

 هاي صنعتي.تكميل کردن ديجيتاليزه شدن در تمامي تكنولوژي ب(

 در حوزه پژوهش و نوآوري.المللي بين هايتقويت همكاري ج(

 اجتماعي.پذيري انعطاف د(

 نوآوري در حوزه بازار. هـ(

د موجو نگارانهآيندهشواهد  يشامل بررسده است و نگارانه طراحي شبرنامه آينده اين پروژه براساس يک

 يتاليجيو د يمياقل راتييتغ ،ينابرابر ت،يجمع رييشدن، تغ يمانند جهان ندهيمهم آ هايروند ليتحل يبرا

 1.است کيو ربات يشناسي مصنوعستيز ،يهاي کوانتوميورااختالالت بالقوه مانند فن نيشدن و همچن

هاي ايي در دهههشت مسئله مهمي که در اين سند از اهميت اساسي برخوردارند و بر جامعه اروپ

 ترتيب زير است: باشد بهآينده تأثيرگذار مي

 .محورداده عيهاي وسيآورو نوع راتييارتباطات گسترده و تغ. 1

 . نوآوري در حوزه انرژي.8

 کند.شناختي که جوامع اروپايي را تهديد مي. مهاجرت و تغييرات جمعيت0 

 ه سالمت.هاي سالمتي و نابرابري در حوز. فشار بر آيتم7 

 ها.. تغييرات آب و هوايي، فضايي و همچنين تغييرات رخ داده در اقيانوس5 

 ند.ه امكان ايجاد اختالل را دارها کعنوان موج بعدي تكنولوژي. بيوتكنولوژي به6 

 .استپذيري هاي اوليه و اصلي که کليد رفاه و تداوم. خالقيت در بخش9 

 جوامع بشري. واقعيت جديد ،ثباتي. افزايش بي2 

 که عبارتند از: استتمرکز مبر چند حوزه ويژه  8383انداز چشم

 تحمل شرايط آب و هوايي آينده.، ي کمکربنهاي جهاني با آالينده جاديا .1

 .اروپا صنعت و خدمات در يهابخش کردنو دگرگون  زهيتاليجدي .8

 ي.و اقتصاد يطياهداف مح انيم پيوند .0

 .اروپا هيحادات يداخل تيامنکارآيي  بهبود و .7

 شود.ها بيان ميدر ادامه نحوه دسترسي به هر کدام از اين حوزه

 

 

                                                 
1  .  “Strategic foresight: Towards the third strategic programme of Horizon 2020 “  

(https://ec.europa.eu/research/foresight/index.cfm under 'Publications'). The Report Explains the 

Methodology Used to Identify the Eight Highlighted Issues and Provides Further Details. 
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  ي كمكربنهای جهاني با آالینده جادیا

شود و در نتيجه کاهش کربن به بهبود وضعيت اي که در آن از کربن کمتري استفاده ميساختن آينده

 به اين هدف عبارتند از: هاي اتخاذ شده براي دسترسيسياست 1انجامد.آب و هوايي مي

 هاي اجتماع دانشمندان مربوطه.عملياتي کردن اهداف توافق پاريس براساس کمک از يافته الف(

هاي منتهي به کاهش کربن از طريق طراحي مجدد و کاربرد دوباره تسريع دگرگوني ب(

 ها و خدمات استفاده شده توسط محققان، کارآفرينان و شهروندان.تكنولوژي

 فزايش بهبودپذيري آب و هوا در اروپا و حتي فراتر از آن.ا ج(

هاي معطوف به کاربرد تكنولوژي براي تعطيل گازهاي ريزي براي انطباق با سياستبرنامه د(

 8پذيري اقليمي در کشورهاي درحال توسعه.کربني و بهبود انعطاف

 هاي صنعت و خدمات در اروپا.ديجيتاليزه و دگرگون کردن بخش (ـه

هاي زير راه اروپا، از طريق هاي صنعت و خدمات درديجيتاليزه و دگرگون کردن بخش اين

 پذير است:انجام

 ها براي انطباق و سود بردن از ديجيتالي شدن.توانمندسازي همه بخش الف(

 هاي تجاري جديد.هاي صنعتي شامل مدلتوسعه استراتژي ب(

 هاي تحقيقاتي بهتر مشترک.نجام پروژههاي عضو براي ااتصال به مناطق و دولت ج(

 0حذف موانع سر راه ديجيتالي شدن. د(

  یو اقتصاد يطياهداف مح انيم پيوند

 پيوند ميان اهداف محيطي و اقتصادي از طريق:

 ،استفاده بهتر از منابع شامل انرژي و مواد خام الف(

 ،تقليل چشمگير آلودگي ب(

 ،عيهاي طبياستفاده روزافزون از چرخه ج(

 ،هاي موجودامتيازات رقابتي براي تجارت د(

 7هاي جديد.ها و حرفهها براي شغلايجاد فرصت هـ(

 

 

                                                 
1  .  Pacheco-Torgal, F.2014. 

2  .  Strategic Foresight: Towards the Third Strategic Programme of Horizon  ,2020. 

3  .  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/dt_booklet.pdf 

4  .  Circular Economy Research and Innovation - connecting Economic & Environmental Gains. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/ce_booklet.pdf 
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 1 اروپا هیاتحاد يداخل تيامنكارآیي  بهبود و

 امنيت داخلي اتحاديه اروپا، از طريق:کارآيي  بهبود و

 ناشي از فجايع طبيعي.تالش براي کاهش مرگ و مير ناشي از صدمات محيطي، اقتصادي و مادي  الف(

 ها و فرآيندهاي جديد براي مبارزه و جلوگيري از جرم و جنايت.حلهاي راهتكنولوژي ب(

 8هاي بحراني.بازيابي بعد از موقعيت رايها و فرآيندهاي جديد بپژوهش بر روي تكنولوژي ج(

 23833اروپا  یهوشمند برا استيدانش: انتخاب س ندهیآ

 8315، پروژه پژوهشي کالني است که در سال 8353اي هوشمندانه براي اروپاي هآينده دانش: انتخاب

هاي بلندمدت پژوهي دگرگونينوشته است. اين پروژه پژوهشي بر آينده آن را کميسيون اتحاديه اروپا

گزارش حاضر که زير نظر  7هاي اروپايي در حوزه پژوهش، نوآوري و آموزش عالي متمرکز است.نظام

شناسي آن و پژوهي، روشخوبي نگاه اتحاديه اروپا به دانش آيندهتحاديه اروپا نوشته شده بهکميسيون ا

پژوهي نگاشته شده را نشان هاي آيندههاي پيشنهادي کميسيون که براساس يافتههمچنين سياست

 دهد. چكيده گزارش حاضر را در ادامه خواهيم خواند.مي

، استفاده و مشارکت در آن براي سياستگذاران مهم ارزيابي همه فرآيند دگرگوني دانش شامل ايجاد

هاي ناظر بر شروطي که ما در شود. در بسياري از مواقع به اين فرآيند در ارتباط کامل با جواب پرسشمي

شود. گزارش حاضر کميسيون اروپا داريم، رقابتي بودن اروپا و شادي و سالمتي شهروندان اروپايي نگاه مي

وپا که توسط جمعي از متخصصان دانشگاهي حوزه سياستگذاري و نمايندگان بخش خصوصي اتحاديه ار

 نگرد.مي 8353هاي اروپا تا سال نوشته شده است به آينده دانش و از منظر چالش

هاي مربوط به يادگيري، اکتشاف و نوآوري است که اين سه در ارتباط شامل فعاليت 5مثلث دانش

ها، محققان و ها و شرکتها، آزمايشگاه، پژوهش و نوآوري، دانشگاه. آموزشمتقابل با يكديگر هستند

د ثروت، اشتغال کارآفرينان همگي بخشي از لوکوموتيوي هستند که در صورت مديريت صحيح به ايجا

شود. توانيم بگوييم به پيشرفت اجتماعي منتهي ميميخوشبينانه  ند و در نگاهيشوو رشد منجر مي

باطات فوق ميان نهادها، دانشگاهيان و مراکز فوق، بسياري از سياستگذاران داراي اين عليرغم ارت

نگراني مشترک هستند که ممكن است اين ارتباطات کافي نباشد و در نهايت در رقابت با آمريكا، چين 

 و هندوستان، اروپا عقب بماند.

 کند:ثبات ميانش اروپايي بيحداقل سه گرايش عمده وجود دارد که موقعيت کنوني را در نظام د

                                                 
1  .  Security Research and Innovation - boosting Effectiveness of the Security Union. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/su_booklet.pdf 

2  . Granieri, M., & Renda, A. 2012; Horizon 2020 Work Programme 2018-2020. 

3  .  The Knowledge Future: Intelligent Policy Choices for Europe, 2050. 

4  .  Borch, K., et al. 2015. 

5  .  knowledge Triangle 
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شود و رقابت اقتصادي به هر ميزاني که جهان بيشتر به هم وصل مي جهاني شدن: الف(

 هاي يادگيري اکتشاف و نوآوري تغيير خواهد کرد.شود، راهتر ميگسترده

: مهاجرت به شهرها، پيري جمعيت، دگرگوني در اندازه خانوارها شناختيتغييرات جمعيت ب(

توان در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوري جارهاي اجتماعي که همگي انتظارات ما را و آنچه را ميو هن

 کند.انجام داد دگرگون مي

تنها ها و اکتشافات نهسرعت يافتن و شتاب در نوآوريج( تسریع تغييرات تكنولوژیكي: 

هاي آموزش، علم و تجارت را بلكه توقعات و شيوه کاري ما در حوزه ،دهداقتصاد و جامعه را تغيير مي

 نيز تغيير خواهد داد.

 اساسي چند پرسش

 توانيم با اين تغييرات خود را انطباق دهيم؟ چگونه مي

 توان به نقش کليدي اروپا در توليد، توزيع و استفاده از دانش در آينده ادامه دهيم؟ آيا مي

مان و حفظ و مبستگي بيشتر جوامعتوانيم از نظام دانش براي بهبود زندگي خودمان، هآيا مي

 مان استفاده کنيم؟ بهبود محيط

 1سرنوشت اروپا را رقم خواهد زد. 8353هايي است که در سال اينها پرسش

دو نگاه ممكن روي اتحاديه اروپا را تجسم کنيم بايد از هاي پيشها و فرصتاگر بخواهيم چالش

ي است. هدف از ذکر دو نگاه زير تنها پيشگويي ساده و نام ببريم که اولي مثبت و دومي منف به آینده

هاي کلي آينده با هدف نشان دادن اهميت سياستگذاري عاقالنه بلكه طرح ،يا سناريوهاي رسمي نيست

 هاي خردمندانه است.و انتخاب هدف

 

 2: موفقيت اروپایياولگزینه 

هاي مطرح . انبوهي از دانشگاهاستبتي ، اروپا و اقتصاد دانش آن رقا8353براساس اين گزينه، در سال 

هاي جديد در هاي جديد و ظرفيتهاي جديد، شغلدرخشند؛ مهارتدر سطح جهاني در اروپا مي

هاي جديدي را ايجاد شود. افزايش تقاضا براي تداوم آموزش، قابليتانطباق با تغييرات سريع پديدار مي

ها و افراد، همه NGOها، بنيادها، اهد شد. دانشگاههاي جديد مسلط خوکند. در تجارت هم نوآوريمي

کوشند تا مشكالت جهاني را حل کند. اي جهاني که به سرعت درحال تغيير است ميو همه در شبكه

 به برندي جهاني تبديل خواهند شد.  شهرهاي کالن اروپا مجدداً

                                                 
1  .  Ibid. 

2  .  European Success 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

25 

شناسي و آب اسي بومشنهمگي بازيگران جديد درگير مسابقه دانش خواهند شد. مخصوصاً ستاره

شوند که براي همگان بسيار جذاب خواهند بود. درواقع نهادهاي اتحاديه اروپا هايي ميرشته ازو هوا 

به طرف توليد  8353طور کلي تقويت خواهند شد و نقش آنها افزايش خواهد يافت. اروپا در سال به

هاي آن قوي بوده و شهروندانش هکند. در اين زمان دانشگاهاي کل جهان حرکت ميدرصد ايده 73

هاي بنيادي آن مانند برابري، گشودگي، پذيرش اجتماعي و راضي خواهند بود. همچنين ارزش

 .استمحيطي بيش از هميشه مستحكم پذيري زيستمسئوليت

 

 1گزینه دوم: حذف و از دست رفتن اروپا

. اتوماسيون و جهاني شدن است شکنترل اروپا قرباني روندهاي کالني خواهد شد که خارج از 8353در سال 

شود و ديگر چيزي براي انسان به بيكاري گسترده، طرد شدن و انزواي اجتماعي، نارضايتي و ... منجر مي

هاي جديد براي اقليتي با هاي جديد ناشي از تكنولوژيماند. نابرابري از هميشه بيشتر است و شغلباقي نمي

و افراد المللي بين هايشود. کمپانياطق از هم جداي فقير و ثروتمند بدل ميمهارت بسيار است. اروپا به من

ها کنند. دانشگاههاي ديجيتال براي فرار مالياتي استفاده ميثروتمند از بازارهاي جهاني و تكنولوژي

د باقي هاي اروپايي ثروتمنگيرند. تنها اندکي از شرکتتمند قرار ميوخصوصي شده و در اختيار اقليتي ثر

شود، ترس از آينده آن را فرا رود و منزوي ميپاشد. اروپا در خود فرو ميمانند و اقتصاد اروپا فرو ميمي

 8هايش خواهد بود.خواهد گرفت و کم کم شاهد بي اعتباري ارزش

 8353دو سناريوي فوق که اولي با نگاهي مثبت و دومي با نگاهي منفي به آينده اروپا تا سال 

است، در نهايت گشودگي، همكاري و آزمودن سناريوهاي مختلف و آمادگي براي مواجهه آن  نگريسته

اروپا تا اينكه  کند. در خاتمه نيز سه اصل مشخص را براي سياستگذاري براي تضمينرا پيشنهاد مي

 کند.شود، پيشنهاد ميبه مكاني مناسب و شايسته براي همه اروپاييان بدل مي 8353سال 

 

 2383شنهادی برای برنامه اصول پي

 3اصل اول: نظام باز دانش در اروپا

ند، بايد سيستم دانش آنها باز باشد. هاي آتي خود را انطباق دهچالش اگر کشورهاي اروپايي بخواهند با

 اين اصل شامل موارد زير است:

 ،هاي پژوهشيگذاري بيشتر در زيرساختسرمايه الف(

 ،ن به اطالعاتارتقاي دسترسي آزاد شهروندا ب(

                                                 
1  .  Europe Misses Out 

2  .  Ibid. 

3  .  An Open Knowledge System in Europe 
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هاي اجتماعي و در دسترس همگان قرار ايجاد فضاي دانش اروپايي براي مواجهه با چالش ج(

 ،شودالمال انجام ميهايي که با هزينه بيتدادن نتايج پژوهش

 IPاندکي از متخصصان  گشودن بحثي جدي فراتر از عده ،بازانديشي در حق مالكيت فكري د(

 نندگان، کشورهاي درحال توسعه و ديگران باشد.ککه شامل محققان، مصرف

 

 6پذیری در نوآوری اصل دوم: انعطاف و آزمایش

اي و توان در سطوح منطقهمياين نيازمند آزادي عمل بيشتري است. بر اساس  تغييراتانطباق با 

به هاي اجتماعي و تجاري جديد هاي اقتصادي و اجتماعي مختلف، با شيوهبنديمحلي و در گروه

 آزمايش و آزمون و خطا پرداخت. با اين حال الزم است موارد زير مورد توجه قرار گيرند.

 ،سازياي قدرتمندتر در فرآيندهاي شهريايجاد اکوسيستم نوآوري منطقه الف(

 ،هاحمايت از استقالل دانشگاه ب(

 ،تشويق و پشتيباني از آزمايش و نوآوري در اقتصاد و جامعه ج(

 محيطي.هاي جديد و مطمئن در سياستگذاري زيستشويق آزمودن راهتأييد و ت د(

 

 2اصل سوم: تعميق همكاری در سطح كشورهای اروپایي

سياستگذاري، هاي جديدي از همكاري در حوزه بازار واحد ميان کشورهاي اروپايي نيازمند شكل

اديه اروپا منتفع خواهد ست. نظام دانش اروپايي از چارچوب منسجمي در سطح اتحهاحمايتمقررات و 

 شد. به همين منظور بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

 ،اتحاديه اروپا در ايجاد بازار واحدي در حوزه دانش نقشي مؤثر ايفا کند الف(

هاي دانش بنيان با رفاه اجتماعي براي مواجهه با بيكاري و تضمين ايجاد پيوند ميان سياست ب(

 ،مشارکت شهروندان

 ،قرار دادن شوراي پژوهشي اروپايي در درون هسته اصلي اتحاديه اروپا ج(

 ،هاي آموزشي و تحصيليکردن برنامهروزراي بهها بتشويق تالش د(

کننده روياهاي که منعكس 8353بخش براي اروپا تا سال هاي بزرگ الهامشناسايي پروژه هـ(

 ،واقعي شهروندان است

 0جهاني بلندپروازانه براي مواجهه با مشكالت جهاني. هايتعريف اهداف و موقعيت و(

 

                                                 
1  .  Flexibility and Experimentation in Innovation 

2  .  European-level Cooperation 

3. The Knowledge Future: Intelligent Policy Choises for Europe 2050, European Commission, 2015. 
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 روسيه  ERA , Netپروژه  

هاي علم داخلي اتحاديه اروپا و همچنين هدف از اين پروژه تحقيقاتي کسب دانش الزم در حوزه

يک شبكه پويا و بادوام با هدف ايجاد روابط   ERA. استهمكاري با روسيه در زمينه امور تحقيقاتي 

پژوهي در برنامه آينده 1هاي عضو آن اتحاديه است.نگري در اتحاديه اروپا و دولتبين آينده نزديک

ها و شناسيمسائل مربوط، روش برهايشان را براساس اشتراک نظر ، مديران فعاليتERAشبكه 

هاي مندي برنامهقاعده صورتکنند. يعني بههاي مالي و قانوني با هم هماهنگ ميچارچوب

هاي نوآوري و پژوهش اروپا طور قابل توجهي هر دو سطح ملي و سيستمپژوهي فراملي مؤثر که بهآينده

 8کنند.د، ايجاد و اجرا ميکنرا غني مي

پژوهانه )با تمرکز بر بررسي سناريوهاي هاي آيندهرسالت اصلي اين پروژه حمايت از تقويت فعاليت

اتحاديه اروپا و روسيه در حوزه نوآوري و  بينمدت ي همكاري ميانمحتمل در آينده و روش دلفي( برا

 گيرد عبارتند از:هايي که براساس اين پروژه مورد حمايت قرار ميسياستگذاري است. حوزه

 نانوتكنولوژي، الف(

 سالمت، ب(

 باتيک،ور ج(

 تغييرات هوايي و اقليمي، د(

 0علوم اجتماعي و انساني. هـ(

 

 (4FTA)انه با محوریت )تحليل تكنولوژی با تمركز بر آینده( در شهر سویل اسپانيا يهای سالكنفرانس

هاي ها، هر سال در شهر سويل اسپانيا و براساس نياز به تمرکز بر مواجهه با چالشاين کنفرانس

انه يکنندگان در اين سلسله کنفرانس سالبرگزارکنندگان و مشارکت 5شود.اجتماعي بزرگ برگزار مي

هاي عميق که در دنيا درحال وقوع است، دگرگوني بخشي به قانونگذاران دربارهکوشند تا با آگاهيمي

ها را براي مواجهه با تغييرات سيستماتيک آينده آماده کنند. براي مثال کنفرانس ها و سازمانحكومت

 ده بود:کر برگزار شد، اين موضوعات را بررسي 8311که در سال  FTAانه يسال

تواند در اين مي FTAهاي جهاني و نقشي که ها به طرف چالشهدايت مجموعه نوآوري الف(

 ،ميان ايفا کند

 ،هاي ساختاري و سيستماتيکبراي دگرگوني FTAهاي الزم در ايجاد ظرفيت ب(

                                                 
1. www.eranet-forsociety.net/ForSociety/index.html. 

2  . . Kuosa, T.2011. 

3  . www.eranet-rus.eu 

4  .  Future-Oriented Technology Analysis 

5  .  http://foresight.jrc.ec.europa.eu/fta.html 
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 .FTAوکيفي در هاي کمّيتلفيق روش ج(

پژوهي با حمايت اتحاديه اروپا عنوان اهداف اين کنفرانس جهاني معتبر در حوزه آيندهآنچه که به

 تعيين شده شامل موارد زير است:

هاي الزم براي مواجهه با تغييرات سريع در آينده از طريق استفاده از بهبود آمادگي الف(

 ،رويكردهاي سيستماتيک و توسعه و درک مشترک

 ،استگذاريهاي مختلف سيايجاد فضاهاي الزم براي گفتگو ميان بازيگران کليدي در حوزه ب(

 ،سازهاي الزم براي مهندسي فرآيندهاي اصلي دگرگونايجاد آگاهي ج(

 1هاي پژوهشي.شكل دادن و تعريف کردن اولويت د(

 

 2پژوهي اروپاتيم آینده

پژوهي و اين تيم که از حمايت کميسيون اتحاديه اروپا برخوردار است در پيوند با برنامه )آينده

پژوهي، به روند سياستگذاري در هاي دانش آيندها دسترسي به آخرين يافتهکوشد تا بريزي( ميبرنامه

سطح اتحاديه اروپا کمک کند. مأموريت اين تيم، فراهم کردن اطالعات مستند فني و اقتصادي براي 

کوشد ست. همچنين ميبنيان در اروپاحمايت از سياستگذاري در توسعه جامعه و اقتصاد پايدار و دانش

هاي پژوهي به کميسيون اتحاديه اروپا و دولتيق دانش نظري و اقدامات عملي در حوزه آيندهتا با تلف

اجرايي  عضو اطالعات الزم را در تحقق اهداف علمي و پژوهشي اتحاديه اروپا ارائه کند. از نظر مديران

رد بهبود عملكتواند به پژوهي ميهاي فوق با محوريت آيندهپژوهي اروپايي، نتيجه تالشتيم آينده

 دهد: را نشان ميچارت پژوهش اين تيم  ،0نمودار  نجامد.اقتصادي در سطح قاره اروپا بي

                                                 
1.  forera.grc.ec.europa.eu 

2. European foresight team 
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 ماني پژوهش تيم آینده پژوهي اروپا. شكل ساز3نمودار 

 

اتحاديه است که از نظر سازماني و  اين پژوهيهاي اصلي آيندههسته ازپژوهي اروپا تيم آينده

 تر در حوزه مطالعات آينده باشد.تر و علميهاي دقيقق سياستکوشد تا مشوساختاري مي

پژوهي اتحاديه اروپا، ماهيتي هاي آيندهتوان فهميد، فعاليتطور که از مطالب اين فصل ميهمان

ها عبارت ديگر اين فعاليتبلكه نهادمحور است. به ،نهادي و سازماني دارند در نتيجه فردمحور نبوده

پژوهان هاي علمي آيندهپژوه خاص نبوده و تالش شده است تا تالشچند فرد آينده وابسته به يک يا

پژوهي در اتحاديه اروپا بايد به در مجراي سازماني هدايت شود. به همين دليل براي شناخت آينده

کميسيون اروپا و پارلمان آن توجه خاصي داشت و تالش ما هم در اين فصل نشان دادن اين واقعيت 

ه بايد قبل از هر چيز انديشه آينده نهادينه شده در اجراي سازماني اين اتحاديه را شناخت تا بود ک

هاي قدرتمند از پژوهي در اتحاديه اروپا داراي حمايتهاي علمي ناظر بر آيندهفهميد که چرا هسته

ديه اروپا خواهند در سطح اتحاد. به همين دليل کساني که ميف کميسيون و پارلمان اروپا هستنطر

هاي نهادي و مجاري گروهي که براي ند بايد در چارچوبف اين دانش کنطور فردي خود را وقبه

 پژوهي معين شده است خود را تعريف کنند. آينده

است و  پژوهي در اتحاديه اروپا بودهها و نهادهاي متكفل آيندهندر اين گزارش تمرکز ما بر سازما

ايم. زيرا اتحاديه اروپا اند نيز نپرداختهمستقل درگير مطالعات آينده بودهطور بر افراد خاصي که به

کند. بديهي است که يكي از پژوهانه را تنها در مجراي سازمان و نهادي آن قبول ميهاي آيندهفعاليت

هاي پا باشد که فعاليتتواند فرهنگ کار گروهي و مشترک حاکم بر اتحاديه اروداليل اين امر مي

 کند.جداگانه را رد مي رادي وانف
 

های حامي تحقيق و توسعه سياست پژوهش در حوزه صنعت

 هاباالخص كمک مالي بيشتر به دانشگاه

 

 

 محورنگاری، تحليلتكنولوژی آینده / آینده

 های اقتصادی اجتماعيتحليل
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 گيرینتيجه

کوشد لحظه حال را مياست که دانشي آکادميک، بلكه  انديشه مربوط به آينده  تنهاپژوهي نهآينده

هاي اتحاديه اروپا هاي آينده بازسازي کند و عميقاً با ساختار سازماني و نهادها و چالشبراساس فرصت

پژوهي آن اي در رشد و گسترش دانش آيندهديه اروپا نقش عمدههاي اتحاعجين شده است. حمايت

ها معموالً به شكل مستقيم و تحت گونه در اين گزارش مشاهده شد، اين حمايتداشته است. همان

پژوهي به نظر کميسيون و پارلمان اتحاديه اروپا بوده است. فضاي حمايتي اين اتحاديه از دانش آينده

اي جديدالورود به اين اتحاديه، عميقاً درگير کمک به رشد دانش حدي است که حتي کشوره

به  8337کشور جديد به اتحاديه اروپا در سال  6 اند. براي مثال ورودپژوهي و استفاده از آن شدهآينده

شده است. به منجر پژوهي هايشان براي تحليل آينده در قالب دانش آيندهتوسعه و گسترش توانايي

توان يافت که به رشد دانش از کارشناسان، يک کشور را در اتحاديه اروپا نميعقيده بسياري 

تر از آينده اهتمام نورزيده باشد. اين امر مخصوصاً در ميان کشورهاي پژوهي براي تحليل دقيقآينده

 1اند.کمونيستي سابق صادق است که اکنون به اتحاديه اروپا پيوسته

 عموالً به سه شكل است: پژوهي اروپا مهاي آيندهفعاليت

ها و پژوهي براساس چالشهاي پژوهشي کالن در حوزه آيندهاين اتحاديه از طريق پروژه  .6

هاي احتمالي در حوزه سالمت، محيط زيست، اقتصاد و امور مالي، حكمراني و ... مخصوصاً فرصت

هاي به سياستگذاريبخشي براي تصويب قوانين بهتر در سطح پارلمان اروپا و کمک براساس آگاهي

 کند.کالن اين اتحاديه حمايت مي

هاي فكري که معموالً به شكل تخصصي به يک حوزه خاصي از طريق کانون اين اتحاديه  .2

 .کنند، عمل ميپردازندمي

هاي فكري و دانشگاهي پژوهي اتحاديه اروپا از طريق همكاري با کانونهاي آيندهبخشي از فعاليت .3

 کنند. پژوهي را اجرا ميهاي تحقيقاتي در حوزه آيندهه شكل همكاري متقابل پروژهست که بمطرح اروپا

 پژوهي اروپا مي توان چند درس آموخت:با بررسي آينده

هاي بازسازي لحظه حال خصوصاً بازسازي براساس مشكالت به ارث رسيده از گذشته در زمينه .6

 مدت معطوف به آينده ممكن است.لندنگاه ب مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... تنها از مجراي

توان اشاره کرد. با توجه به فرآيند مي 8353هاي کالن اتحاديه اروپا ازجمله افق به پژوهش .2

روي جهاني ت پيشنحوي با موانع و مشكالسريع جهاني شدن، تمام کشورهاي جهان ازجمله ايران به

 ند. شدن درگير هست

جهاني شدن که پيامدهاي ناگريز آن ايران را نيز تحت تأثير قرار کننده ثباتازجمله موارد بي .3

                                                 
1. Colson, A., & Corm, M. 2006. 
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شناسي ازجمله مهاجرت نخبگان و تغييرات سريع تكنولوژيكي تغييرات جمعيت :زدهد عبارتند امي

توان با تشكيل کند. ميکه از طريق جهاني شدن شرايط اقتصادي و اجتماعي ما را تهديد مي است

جهاني  هايو ديگر پروژه( 8353انداز اين پروژه )چشمتجارب براساس  هاي کارشناسي و تخصصيتيم

رو هاي پيشم و بتوانيم تهديدانديشي کنيي و براي حل آن چارهبيننحوي پيشرو بهاز مشكالت پيش

را در مناسبات جهاني و  کشورنحوي که با نگاهي به آينده بتوانيم را به فرصت تبديل کنيم. به

 ندتر کنيم.اي قدرتممنطقه

ده است. با شده در اتحاديه اروپا اشاره ش پژوهي انجامهاي آيندهها و طرحدر اين پژوهش به کانون

نگاري اين اتحاديه در آينده جهاني داراي توجه به اهميت اتحاديه اروپا در مناسبات جهاني، پروژه آينده

راين رصد دقيق ينده است. بنابدهنده سمت و سوي احتمالي آو به نوعي نشان استوزن و اهميت 

هاي ها و محدوديتريزي در راستاي همسويي با آن با توجه به توانايياديه و برنامههاي اين اتحپروژه

 روي آينده جلو برد و موجب رشد و اعتالي جامعه ايراني شود.تواند ما را از مسير پيشکشورمان مي
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30. Institute for Prospective Technological Studies (http://forera.jrc.es/). 

31. Security research and innovation - Boosting effectiveness of the Security Union. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/su_booklet.pdf 
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http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
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32. WI-WE Bank: http://wiwe.iknowfutures.eu/; iKnow Community: http//: 

community.iknowfutures.eu/#1. 

33. The General Process is Described in the Report Towards Scientific Foresight 

in the European Parliament 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527415/EPRS_IDA 

(2015) 527415_REV1_EN.pdf 

34. www.eranet-forsociety.net/ForSociety/index.html. 

35. www.eranet-rus.eu 

36. www.Europarlamentti.info 

37. www.Europa.eu 

38. www.economist.com   

39. www.consilium.europa.eu 

40. www.efmn.info 

41. www.ait.ac.at 

42. www.vesearch.mbs.ac.uk 

43. www.tno.nl/en 

44. www.foresight.platform.eu 

45. www.schaper-rinkel.eu 

46. www.ims2020.net 

47. forera.grc.ec.europa.eu 

48. www.eranet-rus.eu 

49. Future-Oriented Technology Analysis 

50. http://foresight.jrc.ec.europa.eu/fta.html 
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 68751 :مسلسل شماره  شناسنامه گزارش
 پژوهي اتحاديه اروپاآينده عنوان گزارش:

 

 

 (پژوهيآينده )گروه بنيادين حكومتيمطالعات  :نام دفتر

 يوسف کريمي ن:یه و تدويته

 سيديونس ادياني :يناظر علم

 مرکز رياست: يمتقاض

 ـــــــ: يتخصص راستاریو

 پرند فياضي :يراستار ادبیو

 

 

 :یديكل یهاواژه

 پژوهيآينده .1

 هاي فكريکانون .8

 کميسيون اتحاديه اروپا  .0

 پارلمان اتحاديه اروپا  .7

 اروپا آينده  .5
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