وای
ویدن ش و هو
فرارسو

سال  ،3135سال اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل

همایش ملی الگوی توسعه پایدار
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وزیرکشور:

پرفضیلت قدر را گرامی

وزارت کشووور بووه دنبووال

میداریم.

برنامهریوزی منطقوهای در

توازن

جهت توسعه پایدار است.
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سنجش شاخصهای توسعه پایدار منطقهای
گروه توسعه و عمران مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور
اشاره

11

دولتها را به اتخاذ استراتژي ملي توسعه پايدار دعوت ميكند .تجربه-

زز

در راستاي تحققبخشي و عملياتيسازي اهداف كالن و خرد همايش ملي

هاي موفق معرفي شده در كتاب نهادينهسازي توسعه پايدار ()2119

توسعه پايدار و متوازن منطقهاي ،گروه توسعه و عمران مركز اقدام به

نشان ميدهدكه نهادينهشدن سياستگذاري توسعه پايدار منطقهاي

تدوين شناسنامه شاخصهاي توسعه پايدار منطقهاي نموده است.اين

مستلزم مجموعه اقداماتي در ساختارها و تشکيالت ،قوانين و مقررات،

اقدام با كمك جمعي از صاحبنظران و نخبگان دانشگاهاي برتر كشور از

فرآيند هماهنگي بين بخشي و بين سطحي و مشاركت بخش خصوصي و

دانشگاههاي تربيت مدرس ،تهران ،شهيد بهشتي و امام صادق عليهالسالم

سازمان هاي غيردولتي است .در اين تجربه هاي موفق ،توسعه پايدار به

در حوزهها و ابعاد مختلف(محيطي ،اجتماعي -فرهنگي،اقتصادي،

عنوان يك اصلراهنما در فرايند سياستگذاري پذيرفته شده و استراتژي

سياسي-امنيتي و مکاني-فضايي) و نخبگان و كارشناسان استانداريهاي

ملي توسعه پايدار در همين راستا شکل گرفته است .اجالس توسعه

سراسر كشور و نهادهاي تابعه و سازمان مديريت و برنامهريزي استانها و

پايدار كنفرانس ريو( )2102تعداد  09هدف كالن با زيرمجموعه چندين

نيز تجارب ارزنده ساير نهادهاي اجرايي كشور در حوزه سنجش شاخص-

هدف خرد و شاخص را اعالم نموده است كه ابعاد مختلف زيست محيطي،

هاي توسعه بهره گرفته خواهد شد.در ادامه مختصري از فرآيند انجام اين

اجتماعي ،اقتصادي و كالبدي-فضايي را شامل ميگردد.

فعاليت مطرح ميگردد.

نکات مورد بحث

مقدمه

الف .بنیانهای نظری سنجش شاخصهای پایداری در جهان

توسعه پايدار(منطقهاي)،دربسياري از برنامهريزيهاي اقتصادي ،اجتماعي

اندازهگيري پايداري در حال حاضر به تركيبي از شاخصهاي محيطي،

به عنوان يکي از مفاهيم كليدي مطرح ميباشد .كاربرد توسعه پايدار براي

اقتصادي و اجتماعي تمايل دارد .معرفهاي پايداري پيوند ميان نظامهاي

اولين بار در اواسط دهه  ، 0791توسط بارباراوارد ،مطرح شد و اين مفهوم

اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي را اندازه ميگيرند و با آيندهنگري،

كلي با استراتژي حفاظت جهاني ،بهطور گستردهاي مورد بحث قرار گرفت،

طبيعت شرايط حاكم بر يك جمعيت يا ناحيه جغرافيايي را ارزيابي مي

تا محافظت از منابع و محيط زيست را در راستاي ايفاي نقش بهکرد رفاه

كنند .دقيقا همانند نقشه راهنماي مسير ،معرفهاي اجتماع پايدار كمك

انساني بهنحو مطلوب مديريت نمايد .از اجالس جهاني توسعه پايدار در

ميكنند تا اگر اجتماع در اين جهت حركت ميكند ،مشخص شود چقدر

سال  2112تا اجالس ريو  +21نهادينهسازي توسعه پايدار يکي از مهمترين

از آن دور است ،ابتدا چشماندازي از آينده توام با نيازهاي متعادل

دستوركارهاي بينالمللي در زمينه توسعه پايدار بوده است« .در اجالس

اقتصادي ،زيستمحيطي ،و اجتماعي توسط تعداد زيادي از ساكنان و

 2112در چارچوب برنامه اجرايي توسعه پايدار و دستور كار 20

تصميمگيرندگان محلي ترسيم ميشود .سپس معرفهاي دقيق انتخاب

رهنمودهاي مشخصي براي نهادينهسازي توسعه پايدار ارائه شده است.

مي شود تا پيشرفت حاصله در نيل به آن اهداف در طول زمان را اندازه

فصل هشتم دستور كار  20از دولتها ميخواهد فرآيند تصميم گيري در

گيري كند .مباحث مربوط به شيوه اندازهگيري ،نظارت و ارزيابي

زمينه توسعه پايدار را تقويت كرده يا بازسازي نمايند تا از اين طريق

پيشرفت به سوي پايداري كه مورد پذيرش وسيع همگان مي باشد ريشه

مسائل اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي را به طور يکپارچه و هماهنگ

هاي عميقي دارد .عصر مدرن فرايند ارزيابي و اندازه گيري پايداري از

دنبال كنند و طيف گستردهاي از مشاركت عمومي را در اين فرايند

اواخر دهه  0791شروع شد و به عموميت يافتن توليد ناخالص داخلي و

تضمين نمايند .دستور كار  20همچنين براي يکپارچگي و هماهنگي

توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص كلي رفاه يك ملت منجر شد.

سياستها و برنامههاي مختلف زيستمحيطي ،اقتصادي و اجتماعي،
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بيشتر از دو دهه گذشته ،عالقه به توسعه شاخصها براي اندازه گيري

ج .سنجش شاخصهای پایداری منطقهای در ایران توسط وزارت کشور

پايداري افزايش يافته است .در حال حاضر تركيبي از شاخصهاي اجتماعي،

وزارت كشور به عنوان متولي مديريت فضايي سرزمين و يك نهاد بسيار

اقتصادي و محيطي براي سنجش پايداري منطقهاي و شهري و روستايي

مهم فرابخشي همپاي ساير نهادهاي درگير در امر توسعه در دولت تدبير

مورد استفاده قرار ميگيرد .شاخصهاي اقتصادي براي اندازهگيري وضعيت

و اميد اقدام به برگزاري نخستين همايش ملي توسععه پايعدار و متعوازن

اقتصاد بيشتر در قرن گذشته مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ اما شاخصهاي

منطقهاي در كشور نمود .بروندادهاي همايش مزبور به صعورت شعاخص-

11

اجتماعي تا اندازهاي يك پديده بعد از جنگ جهاني دوم به شمار آمده و

هايي در اختيار كارشناسان گروه توسعه و عمران مركز مطالعات راهبردي

شاخص هاي محيطي هنوز تازه و جديد است .داليل بسياري براي سنجش

و آموزش وزارت كشور قرار گرفت .گروه توسعه و عمران مركز(به رياست

پيشرفت به سوي توسعه پايدار وجود دارد ،كه دامنهاي از يك تعهد كلي

مهندس امير حسين قادري) تالش بر اين دارد تا بعه عنعوان يعك طعرح
زز

براي استفاده منصفانه ،پايدار و محيطي از منابع طبيعي انساني و اجتماعي

مطالعاتي با بهرهگيعري از تجعارب جهعاني و تجربيعات برجسعتهتعرين

تا يك تعهد ويژه براي اقدامات كارآتر دولتي و يك تعهد بسيار خاص براي
مسئوليتپذيري نهادي را شامل مي شود.

صاحبنظران و كارشناسان دانشگاهي و نيز تجارب حاصعله از اقعدامات و

امروزه در جديدترين رويکردهاي جهاني انتقاداتي نيز در زمينه توسعه

فعاليتهاي نهادهاي اجرايي كشور در حوزه سنجش شاخصهاي توسععه

پايدار و سنجش شاخصهاي پايداري(منطقهاي،شهري و روستايي) مطرح

و پايداري ،در جهت تحقق اهداف كالن اقتصاد مقاومتي و توسعه پايعدار

شده است .منتقدان تاكيد دارند كه هيچ گونه طرح و پروژه عمراني وجود

گام بردارد .اين طرح مطالعاتي به عنعوان يعك اثعر پژوهشعي در جهعت

ندارد كه اثرات منفي زيستمحيطي ،اجتماعي يا اقتصادي نداشته باشد و

تکميل اقدامات صورت گرفته در سطح كشور در حوزه سنجش شعاخص-

شايد مبحث توسعه پايدار تا حد زيادي دچار آرمانگرايي و ايدهآلگرايي

هاي توسعه و پايداري ميباشد و بستري مناسب را براي رفعع ايعرادات و

شده است.

موانع موجود در اين زمينه را براي نهادهاي پژوهشعي و اجرايعي فعراهم

ب .سنجش شاخصهای توسعه و توسعه پایدار در ایران

مععيسععازد .در همععين راسععتا غربععالگري نماگرهععاي پايععداري منطقععه-

در ايران نيز همپاي تحوالت جهاني در زمينه توسعه و سنجش شاخصهاي

اي(محيطي،اجتمععاعي-فرهنگععيو)...در سععطح نخبگععان و صععاحبنظران

مربوط به آن اقدامات مختلفي در قالب تهيه سامانه(مانند سامانه ساترا:

دانشگاهي كشور و سعپس كارشناسعان و نخبگعان اجرايعي منعاطق(در

سامانه ارزيابي شاخصهاي توسعه و رصد آمايش)؛ سامانه رصد(پايش

استانداريها،سازمان مديريت و برنامهريعزي اسعتان و  )...و بعر اسعاس

شاخصها و تحوالت اجتماعي كشور)؛ تدوين گزارشهاي آماري ،انجام

مولفههاي ميزان ارتباط نماگر با توسعه پايدار منطقهاي؛ ميزان قابليعت و

طرحهاي مطالعاتي ،تدوين كتاب ،مقاله و  ...توسط صاحبنظران دانشگاهي

امکان اندازهگيري دقيق نماگر؛ درجه تناسب و تعميمپعذيري نمعاگر بعه

و برخي از سازمانهاي دستاندركار امر توسعه در كشور صورت گرفته

استانها؛ ميزان پذيرش و مشروعيت همگاني؛ ميزان تناسب نماگرها بعا

است .اقدامات و تالشهاي انجام شده غالبا در جهت سنجش شاخصهاي

شرح وظايف وزارت كشور؛ ميزان ارتباط نماگر با محور اقتصاد مقعاومتي؛

توسعه در كشور بوده و با توجه به اطالعات موجود ،با موانع مختلفي از

و تناسب بيشتر با شرح وظايف ساير نهادهاي اجرايي در حال انجام مي-

جمله تهيه دادهها و بانك اطالعاتي موردنياز مواجه هستند .در حاليكه

باشد .از جمله دستاوردهاي اين طرح مطالعاتي براي وزارت كشور ،تهيه و

سنجش شاخصهاي توسعه پايدار(پايداري منطقهاي،شهري و روستايي) در

تدوين نخستين اطلس الکترونيعك پايعداري منطقعهاي(توسععه پايعدار

سطح كشور با خالء مطالعاتي شديدي مواجه است.

منطقهاي) براي كل كشور به تفکيك استان و شهرستان ميباشد.
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کارشناس دفتر پژوهش استانداری فارس)
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