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ــد در  ــعه و رش ــه توس ــاز ب ــاختن نی ــادل س متع  
مقابــل نیــاز بــه طبیعــت و محیــط زیســت ضمــن اینکــه 
ــن  ــرار گرفت ــر ق ــدون در خط ــی ب ــل کنون ــای نس نیازه
ــود را  ــرآورده ش ــده، ب ــای نســل های آین ــا و آرزوه نیازه
توســعه پایــدار می نامنــد. توســعه ای کــه تضمیــن دهــد 
ــی  ــان کنون ــت در زم ــط زیس ــع و محی ــتفاده از مناب اس
هیــچ آســیبی بــه دورنمــای اســتفاده نســل آینــده 
ــه  ــتیابی ب ــای دس ــه معن ــت ب ــن لغ ــازد. ای وارد نمی س
توســعه ی اقتصــادی و اجتماعــی در مســیری اســت کــه 
منابــع طبیعــی یــک کشــور را تهــی نکنــد بــه گونــه ای 
کــه در بلندمــدت منابــع نگهــداری شــوند، محیــط 
ــان ها  ــاه انس ــتی و رف ــود و تندرس ــت ش ــت محافظ زیس

ــردد. ــن گ تضمی
ــۀ محیطــی ســازمان  ــه اي کــه در برنام ــر اســاس نظری ب
ــوم  ــت، مفه ــده اس ــه گردی ــن و ارائ ــد تدوی ــل متح مل
ــد: ــی باش ــر م ــاي زی ــه ه ــده جنب ــدار دربرگیرن ــعۀ پای توس

کمــک بــه تهیدســتان، زیــرا بــراي آن هــا راهــی   .1
باقــی نمی مانــد. جــز تخریــب محیــط زیســت 

توجــه بــه تفکــر خــودي در قالــب محدودیت هاي   .۲
ــی ــع طبیع مناب

توجــه بــه تاثیرگــذار بــودن توســعه بــا بــه   .3
غیرســنتی و  اقتصــادي  ویژگی هــاي  کارگیــري 

در نظــر گرفتــن موضوعــات مهــم فنــاوري،   .4
اقشــار همــه  بــراي  مناســب  مســکن  و  بهداشــت 

درک واقعیتــی مبنــی بــر نیــاز بــه انگیــزة مــردم   .5
محــوري

توسعه پایدار، اهداف
 و کارکردها

ندا طاهرپور - کارشناس ارشد محیط زیست
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تامیــن  جهــت  رویکــردی  پایــدار  توســعه   
اداره  زندگــی،  ســطح  بهبــود  اساســی،  نیازهــای 
بهتــر اکوسیســتم ها و آینــده امــن دارد؛ پایــداری 
در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــری  ــه کارگی ــدی و ... مســتلزم ب زیســت محیطی، کالب
ــرای  ــی ب ــدرت کاف ــا ق ــد ب ــی کارآم ــتم مدیریت سیس
رســیدن بــه اهــداف ذکــر شــده اســت. بــا تغییــر یافتن 
اصطــاح توســعه از کاســیک بــه نویــن، توســعه پایدار 
ــه  ــل ب ــی تبدی ــت محیط ــائل زیس ــه آن مس و از جمل
ارکان اصلــی توســعه گردیــده کــه در ایــن بیــن رونــد 
ــه مهــم  ــه رشــد آگاهــی مــردم جامعــه نســبت ب رو ب
بــودن مســائل زیســت محیطــی در قالــب توســعه پایدار 
ــد.  ــی می باش ــت باالی ــب اهمی ــان داراي ضری در جه
رعایــت اصــول توســعه پایــدار و حفــظ تنــوع زیســتی و 
یــا بــه عبارتــی حفــظ طبیعــت وگســترش فرهنــگ آن، 
معیار هــاي اساســی و مهــم بــراي ارزیابــی رشــد جوامع 
ــن گام در جهــت حفــظ محیــط  ــر تری می باشــند. مؤث
ــردم در رســیدن  ــرد م ــار وعملک ــی رفت زیســت، ارزیاب
ــردم  ــد. م ــی باش ــدار م ــی پای ــه زندگ ــول اولی ــه اص ب
ــت  ــط زیس ــا محی ــورد ب ــود را در برخ ــار خ ــد رفت بای
ــت و اصــول  ــه منــش ثاب ــا ب ــد ت ــی کنن طــوري ارزیاب
ــراي  ــا طبیعــت دســت یابنــد. بنابرایــن ب همزیســتی ب
ــه توســعه اي پایــدار یعنــی توســعه اي  دســت یافتــن ب
بــا حفــظ ارزش هــاي زیســت محیطــی، تغییــر در 

ــد  ــت می توان ــط زیس ــوزش محی ــتی آم ــگ زیس فرهن
ــگ زیســت  ــت فرهن ــل ماحظــه اي در تقوی ــر قاب تأثی
ــه اهــداف توســعه پایــدار را دارا  محیطــی و رســیدن ب
باشــد بنابرایــن بــراي دســت یافتن بــه توســعه اي 
پایــدار یعنــی توســعه اي بــا حفــظ ارزش هــاي زیســت 
محیطــی، بایــد بــه تغییــر در فرهنــگ زیســتی جوامــع 
ــش  ــع، من ــده جوام ــردم تشــکیل دهن ــا م پرداخــت ت
خــود را بــا پایــداري و پویائــی طبیعــت مــورد مطابقــت 

ــد. ــرار دهن ق
توســعه ي پایــدار برنامــه ریــزي اســت کــه در آن 
ــه  ــی منطق ــی و طبیع ــاي محیط ــا توان ه ــب ب متناس
راســتا  ایــن  در  و  باشــد  گردیــده  ریــزي  برنامــه 
ــا  ــع ب ــت از مناب ــامل حفاظ ــم ش ــی و مه ــی اصل اهدف
ــرداري متناســب و مناســب از  ــره ب ــی، به ارزش طبیع
منابــع طبیعــی، ســاز و کارهــاي اقتصــادي و اجتماعــی 

ــردد.  ــان می گ ــب بی مناس
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــدار مل ــعه پای ــای توس راهبرده
اهــداف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت 
ــواردی از  ــامل م ــادل ش ــیوه ای متع ــه ش ــی ب محیط
ــادی،  ــه اقتص ــت یکپارچ ــور، سیاس ــد کش ــل تعه قبی
ــا،  ــر بخش ه ــی در سراس ــت محیط ــی و زیس اجتماع
مناطــق و نســل ها، حضــور گســترده و مشــارکت 
موثــر همــه ذینفعــان، توســعه ظرفیــت الــزم و محیــط 
ــد.  ــرا می باش ــزار اج ــا و اب ــر پیامده ــز ب ــب، تمرک مناس
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طبــق نظــر کمیســیون جهانــی محیــط زیســت   
ــن  ــدار از ای ــعه پای ــردي توس ــداف کارک ــعه، اه و توس

ــند: ــی باش ــل م قبی
گسترش رشد اقتصادي؛  .1

تغییر کیفیت رشد اقتصادي؛  .۲
ــراي اشــتغال، غــذا،  ــع نیازهــاي ضــروري ب رف  .3

بهداشــت؛ و  آب  انــرژي، 

کنترل جمعیت در حد پایدار؛  .4
حفاظت و نگهداري منابع؛  .5

تغییر فناوري؛  .6
توجــه همزمــان بــه محیــط زیســت و اقتصــاد   .7

در تصمیــم گیــري هــا
تحول در روابط اقتصادي بین المللی  .۸

مشارکتی کردن توسعه  .9
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از آنجائــی کــه اقشــار گوناگــون مــردم نســبت بــه   
ــی در  ــئولیت هاي اجتماع ــت و مس ــط زیس ــت محی کیفی
ــتن  ــا داش ــند. ب ــوردار می باش ــی برخ ــه از آگاه ــن رابط ای
یــک برنامــه گســترده، آهنــگ پیشــرفت در ابعــاد زیســت 
خــود  بــه  را  بیشــتري  ســرعت  می توانــد  محیطــی 
اختصــاص دهــد کــه ایــن امــر مســتلزم توســعه و ارتقــاء 

شــاخص هاي عملکــرد در ایــن رابطــه اســت
ســازمان همــکاري اقتصــادي و توســعه ســه نــوع شــاخص 

ــدار را ایــن چنیــن مطــرح می کنــد: پای
شــامل  کــه  فشــار  اعمــال  شــاخص هاي   .1
فعالیت هایــی اســت کــه بــر محیــط تاثیــر دارد .فشــار بــه 
معنــاي فعالیت هــاي انســانی می باشــد کــه باعــث اعمــال 
ــت  ــت و کمی ــر کیفی ــت و تغیی ــط زیس ــر محی ــار ب فش

منابــع طبیعــی یعنــی وضعیــت موجــود می شــود.
شــاخص هاي وضعیــت کــه موقعیــت حــال حاضــر   .۲

توصیــف می کنــد. را  منطقــه 
شــاخص هاي پاســخ کــه عمــل و سیاســت هاي   .3
ــد.  ــدار را مطــرح می کن ــت پای ــرات وضعی ــه تغیی منجــر ب
ایــن واژه بــراي تشــخیص عکس المعل هــاي اجتماعــی 

ماننــد هزینــه اختصــاص داده شــده بــه حفاظــت محیــط 
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــت م زیس

توســعه پایــدار نشــان می دهــد در هــزاره ســوم میــادي، 
مشــکل اصلــی ســازمان هاي بیــن المللــی و اندیشــمندان 
و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی، وجــود معضــات و مشــکات 
ــه  ــد ک ــد آن می باش ــه رش ــد رو ب ــت و رون ــط زیس محی
انســان بــه عنــوان عامــل تاثیرگــذار و قربانــی ایــن بحــران 
ــد  ــل اصــاح رون ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه شــمار می آی ــز ب نی
بحــران محیــط زیســت بــه اعتقــاد عمــوم صاحــب نظــران 
در گــرو اصــاح آمــوزه هــای انســان و تغییــر و تحــول در 
ــه سرنوشــت  نگــرش، بینــش و دانــش انســان ها نســبت ب
خــود و محیــط پیرامــون اســت. بــا توجــه بــه تاش هــاي 
ــق نظام هــاي آمــوزش رســمی  ــادي کــه از طری بســیار زی
و غیررســمی در ســطوح بیــن المللــی و ملــی بــه منظــور 
ــت  ــط زیس ــدار و محی ــعه پای ــای توس ــم آموزش ه تعمی
صــورت پذیرفتــه اســت، دســتاوردها کــم و ناکافــی 

می باشــد.

عکاس: صیاد شیخی ئیالنلو


