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 استانی  دیده بانی توسعه پایدار الگوی

 گزاره برگ شماره یک : تعاریف ، ابعاد و اصول توسعه پایدار 
 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، و سازمان برنامه و بودجه استان قزوین 

 

بر  درآتی  نسل های های توانایی بدون آسیب به  ، تلفیق اهداف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی عبارت است ازتوسعه پایدار 
  خوانی دارد .د جوامع همهای آحاسازان است و هم با آرمانسیاستمداران و تصمیم برای است که هم دارای جذابیتتوسعه پایدار، از معدود مفاهیم هایشان. آوردن نیاز 

هاست که دانشمندان محیط زیست و بوم شناسان افزایش فعالیت هاي اقتصادي را سال 

نشان داده اندکه با افزایش فعالیت  عامل مهم تخلیه و نابودي منابع طبیعی معرفی کرده اند و

 .پایداري و انعطاف پذیري اکوسیستم ها در معرض خطرجدي قرارگرفته استهاي اقتصادي، 

توسعه اقتصادي به وسیله ظرفیت هاي  رشدو بنابراین فعالیت هاي اقتصادي وبه تبع آن، 

به کمک متفکران و دانشمندان علوم 1970در دهه .می شود  محیط زیست طبیعی محدود

زیست محیطی پایه گذاري شدکه فراتر از  مختلف رشته جدیدي ازاخالق به عنوان اخالق

این اخالق . و محیط زندگی نظردارد  موضوع اخالق سنتی به تنظیم روابط میان انسان ها

براین آموزه استوار است که زمین فقط یک منبع اقتصادي براي بهره کشی نیست بلکه 

 موهبت و نعمتی است که درخوراحترام و عشق است . 

فلسفه اصلی توسعه پایدار آشتی  . و خاص آن کشور تعریف شودباید در هر کشوری به طور عملیاتی اهداف توسعه پایدار  معتقد استزیست کمیسیون جهانی محیط 

ها انسان محور توجه توسعه پایدار است و انسان  اهداف از دیدي سیستمی و کل گرایانه است. به بین توسعه و پایداري از طریق دقت و توجه کافی به همه

. دستیابی به مفهوم پایداری نیازمند تغییرات ریشه ای در فکر و رفتارمردم همسو با طبیعت می باشد،  مستحق یک زندگی سالم و مولد در هم سازی با طبیعت می باشند
  .خواهیم داشت  محیطی تمیزتر اقتصادی شکوفاتر و اجتماعی بهتر،شود ام می برند اگر الزامات آن رعایت ن یا توسعه سبز به عنوان انقالب جهانی توسعه پایداراز 

 : چهار بعد دارد  سعه پایدارتو

 به رابطه طبیعت وانسان  اکوسیستم مرتبط است و بیولوژیکی و تقویت پایه منابع فیزیکی، حفاظت و با این بعد:  )زیست محیطی(پایداري بوم شناختی

بنابراین شناخت ،  محیط فراترمی باشد با سامانه همزیستی وارتباط متعادل تمام ارکان وعناصرآن بایکدیگروالزمه برقراری حالت پایدار دریک بوم می پردازد . 
 . نظام های پایدارانسان ساخت شود  منجربه ایجاد مسیرهای آسیب پذیری می تواند

 بعداجتماعی به رابطه انسان متعالی است . فرهنگ  نیازمندتغییراتی که برای به بارنشستن آینده پایدارضروری است، همواره :  پایداري اجتماعی فرهنگی

همچنین اقتصاددانان نقش نظام   .رفع فقرمربوط می شودبرابری و  توسعه فرهنگهای مختلف و بهداشت وخدمات آموزشی، سالمت و وانسان،تعالی رفاه افراد،
دراین مفهوم جامعه پایدارفقط  .توضیح می دهند "سرمایه اجتماعی"و "انسانی سرمایه"های اجتماعی رادرنیل به فرآیندپایدار رشداجتماعی به کمک دواصل

 .بلکه به توسعه کیفیت نیزعالقه منداست  به توسعه کمی وکالبدی عالقمند نیست،

 وکارایی  نهریق استفاده بهیفرد و جامعه باید از طدرآن رفاه  اقتصادی وسایر پارامترهای اقتصادی مرتبط است و بعد اقتصادی به رشد:  پایداري اقتصادي

متوازن جامعه انسانی وتضمین بهره مندی تک تک انسانها  میتوان در ایجاد رشد عادالنه و پایداری دراقتصاد را ی وتوزیع عادالنه منافع حداکثرشود.منابع طبیع
د بایستی ی تولیدی منابع وفنآوری هایی که استفاده می شودرفعالیت ها . آوردن خدشه به منابع زیستی،طبیعی وفرهنگی تعریف نمود درطول زمان بدون وارد

 محیط زیست باشد .  با وسازگارهماهنگ با مفهوم توسعه پایدار 

 بخش خصوصی و مستلزم همکاری دولت ،است که خود  خوب یا حکمرانی زمامداري پیشگفت نیازمندپایداری سه بعد دستیابی به :  پایداري سیاسی 

توزیع  ساختارهای مشارکتی، توافق های نهادی، به عواملی مثل امنیت، نحوه رفع چالش ها بعالوه توانایی رسیدن به وفاق درمورداست . نهادهای مدنی 
نیل به توسعه پایداری که وظیفه ضمنی تغییرشکل شیوه بنابراین ومسئولیت ها نیازدارد  وتعیین سطح مناسب احاله اختیارها قدرت واختیارات ومسئولیت ها

 بودجه بندی، برنامه ریزی، سیاستگذاری ها، به قانون، ، سیاسی بعد.  با خود دارد دستیابی به زمامداری خوب را اجرای آن و برنامه ریزی و اداره کشور،
الزم برای تلقیق اهداف  شرایط به تنظیم وضعیت و و توجه داردتصمیم گیری  مشارکت مؤثرمردم در احترام به حقوق انسانی و تکثرگرایی، تنوع و نهادسازی،

 .می پردازد برای رسیدن به توسعه پایدار رابطه مبادله بین آنها مختلفی ایجاد

 : دارد هم توسعه پایدار اصول و مالحظاتی 

  و برابری بین نسلها است ی بین کشورهال برابری درون نسلی ، برابری درون کشوری، برابری جنسیتی، برابرشام:  عدالت و برابري 

-کیفیت و کارکردهای اکوسیستمها و خدماتی که اکوسیستمها و محیط طبیعی ارائه می:  اكوسیستم بسیار مهمتر از درك و تصور فعلی است 

                                                              .های اقتصادی ممکن نیستو بیان آنها در قالب واژه به مراتب مهمتر از آن چیزی است که در برنامه ریزی توسعه و در تصور عمومی وجود دارد دهند،

ها، برنامه و پشتیبانی در اجرای گیری یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار است و موجب مشروع بودن تصمیممشارکت وسیع در تصمیم:  مشاركت و وفاق 

 . سازد و می تواند سبب وفاق و حرکت به سوی پایداری شود را برآورده می است و اصل اساسی برابری آنها می شود. مشارکت به نوبه خود یک هدف

 .مشارکت و وفاق همخوان است محور بودن انسانها یک اصل اساسی است که با پارادایم پایداری و فلسفه آن و نیز با اصل:  مردم محوري  
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نظام تلفیقی مناسب از  یدار باید با گسترش مداوم همه موارد را در برگرفته و یکهای توسعه پاها و برنامهفعالیت:  اي و تلفیقیبرنامه جامع ، چرخه 

. این به آن معنا است که کار است ایرا به وجود آورد. رنامه ریزی توسعه پایدار چرخه ی و نیز فعالیتهای کوتاه مدت تا بلند مدترهمه فعالیتهای مرتبط ، ضرو
-کرد تا در چرخه و لذا هیچ ضرورتی برای لحاظ همه موارد ضروری از همان اول نیست و می توان از ساده و کم شروعریزی یکباره به اتمام نمیرسد برنامه

 ضروری است .  برنامه ریزی ها در نظرگرفتن افق های زمانی طوالنی تر ر. دهای بعدی تکمیل شود

عاملی همخوان نیست و توسعه پایدار با نگرشهای تک بعدی یا تک :  دیدي سیستمی و كل گرایانه 

مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، و سیاسی توجه ای کل گرایانه دارد و  به لحاظ تلفیق اهداف
  .کندپایداری درونی و بیرونی سیستم از دید سیستمی استفاده می در بررسی

. خاصیت دلیلی وجود ندارد که همه چیز از ابتدا شروع شود:  ساخت بر روي آنچه كه وجود دارد 

پایدار این است که می توان از یک پایه موجود )مثل یک برنامه در حال  چرخه ای برنامه ریزی توسعه
 .ها آنها را کامل کردطی چرخه اجرا ( شروع کرد و در

است. این تغییرات که ممکن تغییرات بیرونی  : انعطاف پذیری، قدرت و ظرفیت یک نظام در حفظ موجودیت خود در مقابل اختالالت و انعطاف پذیري 

 است که علی رغم وارد سیستم در صورتی پایدار . و ضربه یا شوك است اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی یا سیاسی باشد، دو نوع اثر متفاوت دارند : فشار
 باشد.  ی حفظ وضعیت خود را داشتهآمدن فشار و ضربه یا شوك، توانای

می باشد. کارایی تجدیدناپذیر  ارایی در مصرف منابع: به معنای استفاده از منابع تجدید پذیر در حد تجدیدپذیری و رعایت ک استفاده عاقالنه از منابع 

مصرف منابع ، کاهش هزینه، کاهش مصرف و باقی گذاشتن مقدار بیشتری از منابع  مصرف منابع نیز به معنای افزایش میزان تولید به ازای واحد
 .و آلودگی و ضایعات کمتر است نسلهای آتی برای

توجه واقعی و کافی به  کن و محلی عمل کن، شعار اصلی توسعه پایدار است و توسعه پایدار جز با : جهانی اندیشه تفکر جهانی و عمل محلی 

 شودهمکاریهاي بین المللی از طرف دیگر حاصل نمی  ها از یکطرف ومشکالت محلی و حل آن از طریق مشارکت ذینفع
سپس  ؛تصویب شد  های توسعه پایداربر تدوین شاخصبا تأکید  21دستور کار و  شد برگزار 1992در سال کنفرانس سران زمین )اولین اجالس رسمی توسعه پایدار( 

 -2015ساله ) 25دوره  شاخص( برای یک 48هدف جزئی و  18هدف کلی،  8)شامل اهداف توسعه هزاره و تصویب مجموعه  2000در سال ها گردهمایی سران دولت

 کشور 19۳ با تصویب ،2015 سال آگوست در شد، منقضی 2015 سال پایان در که هزاره توسعه اهداف جای به (SDG) پایدار توسعه اهداف. اتفاق افتاد (؛ 1990

 هدف 1۶9 و اصلی هدف 1۷. اندشده ترویج پایدار توسعه برای  20۳0 تا 2015 از جهانی اهداف عنوان به و اندشده تعریف ملل سازمان توسط اهداف این  جایگزین شد .
 :  دارد وجود اصلی اهداف آن برای خاص

 .دهیم پایان باشد کجا هر در فقر انواع تمام به: فقر بدون .1

 برسیم، سالم تغذیه و غذایی امنیت به دهیم، پایان گرسنگی تمام به: گرسنگی بدون .2

 .دهیم ارتقاء را پایدار کشاورزی و

 سطح سنین رهمه د همه برای و کنیم تضمین را سالم زندگی: مطلوب سالمتی .۳

 .بخشیم بهبود را سالمتی

 فرصتهای و باشد مساوی و میسر همه برای کیفیت با آموزش: آموزش كیفیت .4

 .شود فراهم عمر طول تمام در همه برای یادگیری

 .گردند قدرتمندتر زنان و دختران تمامی و برسیم جنسی برابری به: جنسی برابري .5

  .باشد فراهم همه برای بهداشتی امکانات و گیرد قرار همه دسترس در سالم و شده تصفیه آب:  بهداشت و سالم آب .۶

 .شود فراهم همه برای مدرن و پایدار مطمئن، ارزان، انرژی منابع به دسترسی: تجدیدپذیر و ارزان انرژي .۷

 ثبات با و فراگیر پایدار، اقتصادی رشد: خوب اقتصاد و كار .8

 .نوآوری ارائه و عمومی، و پایدار صنعت ارتقای مقاوم، ساختار زیر ساخت: نوآوري و خوب ساخت زیر .9

 .آنها بین و کشورها در نابرابری کاهش: نابرابري كاهش .10

 .سازیم پایدار و مقاوم امن، عمومی، را بشری هایاقامتگاه و شهرها: پایدار جوامع و شهرها .11

 .مصرف الگوهای و پایدار مصرف تضمین: منابع از امن استفاده .12

 .آن از ناشی عوارض و هوا و آب تغییر با مبارزه برای فوری اقدامات: وهوا آب درباره اقدام .1۳

 .پایدار توسعه برای دریایی منابع و دریاها ها،اقیانوس از پایدار استفاده و حفظ: پایدار اقیانوسهاي .14

 یا کردن متوقف زایی،بیابان با مبارزه جنگلها، پایدار مدیریت خاکی، هایاکوسیستم از پایدار استفاده بهبود و بازیابی حفظ،: زمین از پایدار استفاده .15

 زیستی تنوع رفتن دست از روند کردن متوقف و زمین تخریب روند کردن معکوس

 برای اعتماد قابل کارآ، موسسات ساخت و همه برای عدالت به دسترسی کردن فراهم پایدار، توسعه برای فراگیر و آمیزصلح جوامع ارتقای: عدالت و صلح .1۶

 .سطوح همه در و همه

 .پایدار توسعه برای جهانی هایهمکاری احیای و سازیپیاده ابزارهای تقویت: پایدار توسعه در هاهمکاري .1۷


