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 |1|نيسخن آغاز
  

متوازن جهان به  يراهبر يبرا ،امروز افته ينگرش بشر رشد نيترياه يپا داريتوسعه پا
را بدون  يستيمنابع ز تيريارجح دانستن انسان بر همه عالم، مد ه ياست كه بر پا نده يآ 

  .دهديتوسعه قرار م يهابعد سرلوحه برنامه  يبه منابع نسلها ياندازدست 
همگان روشن گشت و اهداف  يراه برا ريمس ،حوزه  نيدر ا يالمللني از توافقات ب پس

سازمان ملل قرار گرفت و پس از آن نظام  بيدر سطح كالن مورد تصو داريگانه توسعه پاهفده 
ساالنه   يها كردياز كشورها بر اساس رو  كيهر    ياعالم  يهااهداف و برنامه   ني ا  شرفتيپ  يابيارز

  سازمان ملل شروع به كار نمود. اعالمي 
و تعهد  دارياست كه محور نگاه مردمان عالم به مقوله توسعه پا يگزارش چند سال نيا

نزد كارشناسان و دولتمردان و   اريكند و موجب توجه بسيم بيينرا ت  يكشورها به حفظ كره خاك
 خته يبر اساس اطالعات جسته و گر  نيب  نيدر ا  زين  زمانيحاكمان عالم است . گزارش كشور عز

همه كشورها قرار  اريه توسط سازمان ملل منتشر و در اختهمه سال يعموم يعاتو منابع اطال
از كشورمان نسبت به  ياعداد درست و واقع ه يها و اراتوان با تمركز بر شاخصميكه  رديگيم

مقام معظم   داريتوسعه پا  يابالغ  يهااستيس  يريگياقدام نمود و پس از آن با پ  رانيبهبود رتبه ا
  را ارتقا داد. ايران شده رتبه  بيتصو يمل يها نامه و بر يرهبر

و   يابيمدل ارز  نيبا ا  نيو متخصص  نيجامعه متفكر  ييرسد آشنايگام اول به نظر م  در
تر ما از مقوله قيتواند به درك عميها مشاخص  نياز ا  كيدر هر    رانيا  گاه يآن و جا  يهاشاخص
كشورها   ريام شده در ساانج   يهاتيفعال  يدرك بهتر اثربخش  يكمك كند و از طرف  داريتوسعه پا

و متفكران كشور جهت عدم تكرار اشتباهات و تمركز بر  زانيردست برنامه  يتواند عصايم
در سطح كشورها در  داريتوسعه پا يابيموفق گردد. تنوع و نحوه نگاه طراحان مدل ارز اتيتجرب

  جاد يسازد تا ضمن ا ايرا در كشور مه ياستان سهيو مقا يابيارز يتواند الگويسازمان ملل م
 يموفق و ناموفق مل ات يانتشار تجرب يمناسب برا  ي، فضايدر سطح استان داريامسابقه توسعه پ

  فراهم گردد.  زين
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و آب اتاق  ستيز طي، محداريتوسعه پا ونيسيتالش انجام شده در كم نيا ميدواريام
 يو ارتقا داريتوجه به توسعه پا موجب توسعه فرهنگ ياز بخش خصوص يندگيبه نما رانيا

  گردد.  داريتوسعه پا ميمفاه دانش
ما موجب   يو اشتباهات و خطاها   ميهم هست  گانيهمسا  يكوچك  يما در كره خاك   همه 

 يبرا يبهتر يرا جا نيشود و بهتر است كره زميم يعالم خاك نيهمه موجودات زنده ا انيز
عالم را از  نيا يعيطب يهاييبايز يآت يهاتا نسل ميفرزندان خودمان و همه موجودات زنده كن

  آن بكوشند. ينگهدار درما به ارث برند و 
  

  فرشيد شكرخدايي
  رييس كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب
  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 |3|مقدمه
  

هاي كمّي،  ها، عملگرهايي هستند كه با تبديل خصوصيات كيفي مختلف به داده شاخص
در حوزه سياستگزاري  سازد. ريزان فراهم ميبرنامه و  گيري را براي پژوهشگرانامكان تصميم

 ي هاك كشور در حوزه ي يهاها و برنامه استيس يفيات كيكه خصوص يها و اصولمالك نيز
 دهد، همواره   ارايه   يكمّ  يهارا در قالب داده   يستيزطيو مح  ، فرهنگييع، اجتمايمختلف اقتصاد

ها صورت ن كار با استفاده از شاخصيبوده است كه امهم  يهادغدغه و  ياساس مسايلاز  يكي
رند و مانند يگيها سرچشمه متيا موقعيها و ها، نگرشه يها معموال از نظرشاخص  رد.يگيم

  .كننديحركات را مشخص مر و جهت يمس يعاليم
و سنجش عملكرد كشورها  يريگاندازه  برايها شاخصاز  با بسط و گسترش استفاده 

مشخص   تدريجبه   ياقتصاد  يهاخصوصا حوزه مختلف    يهادر حوزه   يالمللنيو ب  يسطوح ملدر  
، ابعاد مختلف توسعه را تبيين نكرده 1ي اقتصادي هاشاخصتكيه بر شمار معدودي از گرديد كه 

در  يل بازنگرين دليبه هم دهد.يم ارايه توسعه ابعاد و فرايند اي از ر گمراه كننده يتصوبعضا و 
از   ياريدر كانون توجه بسهاي اقتصادي  هايي فراتر از شاخصو توجه به شاخصها  ن شاخصيا

باشند رواج ابعاد مختلف توسعه    شاخصهاي بيانگرو تالش براي ارايه    قرار گرفت  متفكران جهان
  يافت. و گسترش

دار و سنجش يتوسعه پا يهان شاخصيتدو ،90دار در دهه يم توسعه پايپاراداترويج 
ل در فصل چهلم ين دليد. به همنموش از گذشته مطرح يبرا ها ن شاخصيكشورها بر اساس ا

سنجش و  يها برادار و استفاده از آنيتوسعه پا يهان و بسط شاخصيبر تدو 21دستور كار 
از  يكي، همواره اين دستور كارب يشده است. پس از تصو تاكيددار يتوسعه پا يريگاندازه 
 ي كشورها   يهاها و برنامه استيتوان سين موضوع بوده است كه چگونه ميها ان چالشيتربزرگ

(پوراصغر   .كرد  يريگاندازه   آن راشرفت آنان به سمت  يدار و پيبه توسعه پا  يابيدست  يمختلف برا
  ).1394سنگاچين، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 سرانه درآمد ملي به عنوان مثال رشد توليد ناخالص داخلي و يا  1
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در ريودوژانيرو برزيل، موضوع  2012ژوئن  در 20برگزاري كنفرانس ريو+از پس 
يكي از توسعه پايدار در دستور كار قرار گرفت.  ي جديد برايهايبازنگري و تدوين شاخص

و تدوين اهداف توسعه  2015توسعه پس از  ، دستور كار20دستاوردهاي اصلي كنفرانس ريو+
تا  2012بوده است كه بر مبناي آن كشورهاي عضو متعهد شدند در فاصله  SDGs(1پايدار( 
فراگير، شفاف و باز براي تمام ذينفعان درخصوص اهداف  دولتيبينبه ايجاد يك فرآيند  2015

مجمع و تصويب آن در  پايدارتوسعه پايدار، با رويكرد گسترش و بسط اهداف جهاني توسعه 
  .اقدام نمايند عمومي سازمان ملل متحد

دگرگوني و تحول در «ي متعدد در نهايت با عنوان هااين اهداف پس بحث و بررسي
پيشنهاد، و بر اساس توافقات انجام شده مقرر  »2براي توسعه پايدار 2030جهان ما: دستوركار 

 MDGs (3) جايگزين اهداف توسعه هزاره(SDGsتوسعه پايدار(اهداف ، 2015سالپس از شد تا 
به تصويب رسيد.   6شاخص  138و    5هدف169  ،4آرمان17در نتيجه اين تحوالت سرانجام    ند.گرد

المللي سه گزارش در سازمان ملل متحد با همكاري ساير نهادهاي شناخته شده بين در ادامه،
كشورها از جمله جمهوري اسالمي ايران را بر مبناي تهيه كرد و    2018و    2017،  2016هاي  سال 

اي از ضمن ارايه پيشينه در اين كتابچه تالش شده  ها مورد ارزيابي قرار داد.اين شاخص
 ها هاي توسعه پايدار، به صورت خالصه جايگاه جمهوري اسالمي ايران در اين گزارششاخص

  گيرد. مورد بررسي قرار 
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 Sustainable Development Goals 
2 Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
3 Millennium Development Goals 
4 Goal 
5 Objective 
6 Indicator 
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و قابل  يده و گسترده را به صورت كميچيهستند كه اطالعات پ ييها ابزارهاشاخص
دهند كه يها نشان مگر شاخصيكنند. به عبارت ديران فراهم ميم گيعموم و تصم يدرك برا

اهداف  ير حركت و تحوالت در راستايا مسير حركت چگونه است و آ يم، مسيدر كجا قرار دار
ان يرا نما  يستميموجود در هر س يهاها روندها و تنشرد. شاخصيگيشده صورت م ينيبش يپ
گذارند. يستم اثر ميها چگونه بر كاركرد سها، برنامه استيدهند كه سيسازند و نشان ميم

الزم   يستم، هشدارهايت سيكنند و با اعالم وضعيبازخورد عمل م  يهاها به مانند حلقه شاخص
ها فراتر از اطالعات و كنند. شاخصيخاص فراهم م يهاها را در حوزه لتش دخا يافزا يبرا

كنند. چنانچه يها عمل مر آنيو تفس يليصرف بوده و به مانند پل اطالعات تفص يآمارها
 يط هر كشور انتخاب گردند و از پشتوانه اطالعاتيو مطابق با شرا يها به صورت منطقشاخص
 ي آن را به خوب يهاستم و حوزه يها و تحوالت هر سيند دگرگونبرخوردار باشند، قادر يمستند

  ان سازند. ينما
و  ، فرهنگاقتصاد، اجتماع يهان بخشيدار بر رابطه بيتوسعه پا يهاشاخص

ط و تحوالت يمند شراكپارچه و نظاميد تا به صورت نكنينموده و تالش م تاكيدست يزطيمح
 يهال چنانچه در انتخاب شاخصين دليد. به همنان سازي را نما يموجود در هر نظام اقتصاد

 يو اجتماع  يستيز  يهانظام   يهاتيها و قابلي رد، قادرند كاستيدار دقت الزم صورت گيتوسعه پا
  ).2005 ،و همكاران Pinterان سازند (يخوبي نمارا به 

ترين موضوعات مورد  از مهم   يكيزان توسعه همواره به عنوان  يو سنجش م  يريگاندازه 
خواهد يم يزان بوده است. هر كشوريران و برنامه گزارسياستنظران و از صاحب  ياريتوجه بس

اجتماعي،   ،يو رشد اقتصاد  يافتگير كشورها از نظر توسعه  يسه با سايدر مقا  شگاهيبداند كه جا
چه سمت و پيموده گذشته  يانسال يطي كه يو روندهاچگونه بوده زيستي فرهنگي و محيط

 ينظران براصاحب  ياز سو  ياديار زيهاي بس ل تالشي ن دليداشته است. به هم ييسو
ها به از آن ينه برخيشيمتعدد صورت گرفته است كه پ يهاالب شاخص قتوسعه در  يريگاندازه 

  ).1394پوراصغر سنگاچين، رسد (يش از چند قرن ميب
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تقريبا از اواسط   يافتهتوسعه   يدر كشورها  يزان رشد و درآمد مليو سنجش م  يريگاندازه 
 ي را برا  يمقدمات يبرآوردها  تاندر انگلس يام پتيلي، و1665سالقرن هفدهم آغاز شد. در 

نگ يك  ،دنبال شد  نگيك  يگورياو توسط گر  يكارها   ن كشور انجام داد.يا  يدرآمد مل  يريگاندازه 
در محاسبات اين دو نفر  ن زد.  يتخم  1688سال  ير آن روز را برايكب  يايتانيدرآمد بر  1696سالدر  
قابل نه يا كل هزيكل درآمد  و ان كاالها و خدمات فرض شده بودندي، جري، درآمد ملخود

  د. بو يريگاندازه 
ن محاسبات در قرن هفدهم توسط دو اقتصاددان در كشور فرانسه انجام شد. قرن يهم
شدن ك و حاكمياقتصاد نئوكالس يهاكرد يل تسلط رويمه اول قرن نوزدهم به دليهجدهم و ن

ن يزان رشد و توسعه احساس نشد. به هميم  يريگبه اندازه   يازيسازوكار بازار در اقتصاد، چندان ن
ه و يدو كشور روس ياقتصاد  يها، تنها محاسبات شاخصين دوره نسبتا طوالنيا يز طيل نيدل

 1920و منتشر شد. از دهه  يريگاندازه  1843و1790هايب در ساليمريكا به ترتمتحده ا اياالت 
خارج شد و  ياز حوزه عمل اشخاص و محققان خصوص يتدريج محاسبات ملبه بعد به 
، 1939نه آغاز كردند. در سالين زميخود را در ا  يهاتيكشورها، فعال  يو آمار  ي رسم  يهاسازمان

كشور با استفاده   26ياز درآمد مل  ييهانين بار تخمينخست  يراسازمان ملل متحد ب  يمجمع عموم
 ي هاحساب  يريگدوم، موضوع گسترش و اندازه   يهايي منتشر كرد. با وقوع جنگ جهاناز شاخص

را در  يا نشستيتانيكا، كانادا و بريامر يندگان كشورها ي، نما1944دچار وقفه شد. در سال يمل
 ي ن درآمدها يسه تخميت مقاين نشست ضمن بحث در مورد قابليواشنگتن برگزار كردند كه در ا

ته كارشناسان آمار يكم 1947سالرفتند. در يم استاندارد را پذيف و مفاهياز تعار يا، پاره يمل
 ي هاو ساختار حساب يدرآمد مل يريگاندازه «تحت عنوان  را يسازمان ملل متحد گزارش

چارد استون نوشته شده بود، يمه آن كه توسط رين گزارش و ضميمنتشر كردند. ا »ياعاجتم
( مركز آمار ايران،   ل داديزان توسعه را تشكيو سنجش م  يالملل نيب  يهاحساب   يهااساس نظام 

1383.(  
تدوين و هاي متعددي براي سنجش توسعه كشورها پس از جنگ جهاني دوم شاخص

  هاي طوالني مالك و معيار ارزيابي ميزان توسعه كشورها بود. كه تا مدت رايج گرديد
بودند هايي  ترين شاخصمهم  ي،و سرانه درآمد مل  يد ناخالص داخلير سرانه توليهايي نظشاخص
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مورد استفاده قرار   يمل  يهاكشورها و حساب  يسنجش رشد اقتصاد  يبرا  يهاي طوالنكه مدت
د يبر تولمبتني و رفاه جامعه، صرفا  توسعه  ،يسنت هايروش، از منظر قتيگرفتند. در حقيم

  . است)NDP(يد خالص ملي) و تولGDP(ي ناخالص داخل
سنجش رفاه  يبرا يمناسب ياريهايي، معن شاخصيتدريج مشخص شد كه چنبه 

وه سنجش ين شياز صاحب نظران به ا ياريل بسين دليشوند. به هميمحسوب نم ياقتصاد 
 ي دارا يو مصرف يديتول يهاتياز فعال ياريانتقاد كردند و معتقد بودند كه بس يمل يهاحساب 

ها آن  يهانه يهزست  يبايم  يبعد  يهاكه نسل حاضر و نسل  هستندست  يزطيمح  بر  ياثرات جانب
) NDP(يد خالص ملي) و تولGDP(يد ناخالص داخليتول  يهاقت شاخصيرا پرداخت كنند. در حق

 ست يزطيب محيها از تخرن شاخصيا  چرا كه سازند،  يان نمي را نما  ياقتصاددار بلند مدت  يرشد پا
  .كننديم يدر محاسبات خود چشم پوش هاي اجتماعي و فرهنگيو تحليل سرمايه 

توان موارد يم  يصرف اقتصاد  يهارادات وارده بر شاخصيترين ابه طور خالصه از مهم
  ):1384كسون و همكاران، ير را برشمرد (ديز

 كند.وري سرمايه انساني و طبيعي را منظور نمي) تغيير در بهره GDPتوليد ناخالص داخلي( •
كه مبتني بر ارزش كاالها و خدمات   دليل اين) به GNPهايي چون توليد ناخالص ملي(شاخص •

شود توليد شده در اقتصاد است، حتي هنگامي كه ذخيره سرمايه طبيعي يك كشور تخليه مي
 .دهندها، كميابي منابع را نشان نمي دهند. به عبارت ديگر اين شاخصيش نشان مينيز افزا

كند، توليد ناخالص ملي ها تنزل ميزيست به دليل انتشار آلودگيهنگامي كه كيفيت محيط •
هاي تخريب ها، هزينه دهد. به عبارت ديگر اين شاخصهمچنان افزايش نشان مي

  گيرند.ها را ناديده ميمت و رفاه انسانها بر سالزيست و اثرات آنمحيط
درآمد ناخالص ملي قادر به نماياندن نحوه توزيع درآمد در يك كشور نيست. در يك كشور با  •

اي از درآمد هر شخص است؛ اما گرايانه توزيع درآمد يكسان، درآمد ملي سرانه انعكاس واقع
خش عظيمي از درآمد در دست اقليت شده و بدر كشور ديگري كه درآمد به شكل نابرابر توزيع

 تواند انعكاسي از درآمد تك تك افراد باشد. محدودي قرار دارد، درآمد ملي سرانه نمي 
 نسبت به  لذا توليد خالص .توليد خالص داخلي يعني توليد ناخالص داخلي منهاي استهالك •

 شوند.شاخص بهتري براي سنجش رفاه محسوب مي توليد ناخالص داخلي
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شود منظور توليد ناخالص داخلي فقط معامالت و مبادالتي را كه در محل بازار انجام مي •

هاي داري (مانند آشپزي و باغباني) و كار سازمان كند و به توليد معيشتي روستائيان، خانه مي
كند. به همين دليل توليد ناخالص بسياري داوطلبانه و خيريه را در محاسبات خود منظور نمي

 شود. تر نشان داده ميورها كه فاقد آمارهاي مناسب در اين زمينه هستند، بسيار پاييناز كش
شود. به عنوان مثال افزايش توليد ناخالص داخلي ميان انواع مختلف كاالها تمايزي قائل نمي •

كننده بالقوه سالمتي هستند (نظير الكل و سيگار يا غذاهاي چرب)، مصرف كاالهايي كه تهديد
ها را كاهش دهند، به عنوان افزايش در توليد ناخالص اين كه ممكن است رفاه انسانعليرغم  

 شوند.داخلي منظور مي
هايي كه درآمد سرانه در آنها وزن زيادي دارد هايي مانند درآمد سرانه و ساير شاخصشاخص •

  . 1(مانند شاخص توسعه انساني) قادر به توصيف تمامي ابعاد توسعه نيست
هاي اقتصادي، اجتماعي هاي سنتي نظير شاخصهاي توسعه پايدار، با شاخصشاخص

هاي يك حوزه را به صورت انتزاعي و بدون توجه زيستي كه صرفا تحوالت و دگرگوني و محيط
ريزي، قالب و چارچوب هاي بنيادي دارند. طرح سازند، تفاوتها نمايان مي به ساير بخش

هاي مختلف ها و مؤلفه اي است كه بتوانند ارتباطات بخشگونه  هاي توسعه پايدار بهشاخص
  .توسعه پايدار را نمايان سازند

 كنندگي بيني، پيشيكپارچگيات يخصوص ينكه دارايبا توجه به ا يدار يپا يهاشاخص
 ي و اجتماع يي، اقتصادزيستمحيطساده  يهاباشند، از شاخصمي مراجع مختلفو اخذ شده از 

پايداري، ضعف   يهاشاخص  ازسنتي و منفرد    يهاترين وجه تمايز شاخصگردند. مهمميز  يمتما
  : هاي زير استها در عرصه ساختاري و عملياتي آن

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
در بين  دالر در سال55,944ا درآمد سرانه ب كه المللي پول عربستان سعوديگزارش صندوق بين هب 2018به عنوان مثال، در سال  1

در بين  وبوده  0.853) معادل HDIشاخص توسعه انساني( داراي گزارش توسعه انساني  ، مستند بهقرار داشته 13كشور در رتبه  185
خص توسعه انساني قرار داشته با شا 54الر در رتبه د26,447مد سرانه آبا دركه روماني . اما قرار گرفته است 39كشور در رتبه  189

، استيافته  كشورهاي توسعه در زمره  عربستان  درآمد سرانه  در حالي كه بر اساس  گردد  مشاهده مي قرار گرفته است.    52در رتبه    0.811
 رد.گي ها قرار نميهاي سياسي، دمكراسي و ساير موارد، در زمره كشورهاي پيشرو در اين حوزه هاي توسعه نظير آزادي در مورد ساير جنبه 
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  باشند؛ها در كليه ابعاد توسعه مياي به هم پيوسته از شاخصفاقد مجموعه  •
  به پيوندها و اثرهاي فرابخشي توجه ندارند؛ •
  و باشند؛گيري آن ميي در طراحي سيستم شاخص و اندازه فاقد نظم منطقي و ساختار •
 .يندهاي به صورت يكپارچه نيستندآقادر به تبيين فر •

  
  1هاي توسعه پايدارهاي سنتي و شاخص. تمايز ميان شاخص1شكل

  

دار قادرند، به طرق مختلف و به صورت شفاف و قابل درك يتوسعه پا يهاشاخص
 ارايه ران يگميزان و تصميربرنامه  يدار را برايابعاد مختلف توسعه پانه ياطالعات الزم در زم

را به صورت اطالعات  يستيزطيو مح ي ، اجتماعيند مختلف اقتصاد يتوانند فرايها مند. آنينما
ل يرا تسه  يريگم يتصم  يهانديمنتقل كرده و فرا  يگزارسياستمنسجم و يكپارچه تر به سطوح  

ن يچن  يقرار دهند. بر مبنا  يابيمورد ارز  يداريدن به پايرس  يوامع را براشرفت جيزان پيكنند و م
، ياز خسارات اقتصاد  يريشگياجتناب و پ يه را براياول يتوان هشدارهايهايي مشاخص
  ارسال كرد.  يريگم يبه سطوح تصم يستيزطيو مح ياجتماع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  فصل  كشاورزي،  جهاد وزارت) ساپ(  انديش سبز مشاور مهندسين ، 1388 كشاورزي،  پايدار توسعه هايشاخص تدوين طرح: ماخذ 1

 مفهومي   چارچوب تدوين اول، 
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توسعه   يهان شاخصي، موضوع تدو1992سالن در  يكنفرانس سران زم  يپس از برگزار
ترين موضوعات مطرح شد از مهم يكيها به عنوان ن شاخصيا يريگدار و سنجش و اندازه يپا

شد. در مقدمه فصل چهلم  تاكيدن موضوع يبر ا 21ت در فصل چهلم دستور كار يكه در نها
كننده و ارايه ك يآن  يدار به مفهوم كليعنوان شده است كه هر كشوري در عرصه توسعه پا

دار يم توسعه پايست در قالب مفاهيباين اطالعات ميشود. لذا اي كننده اطالعات قلمداد ممصرف
ها استفاده كرد. يريگم يو تصم يسازميها، تصميزيرها در برنامه ن شوند تا بتوان از آنيتدو
  ي المللنيو ب يمل يت و توانمندسازيها، تقوداده  يابيو ارز يك نظام جامع گردآوريبه  يابيدست

، اشاعه يالمللنيو ب ي، مليها در سطوح محلل و استفاده از داده يآوري، تحلنه جمعيدر زم
عنوان  دستور كارن ياهداف انفعان از جمله ه ذييكل يها براكردن آناطالعات و قابل دسترس

  ).1377، 21شد (دستور كار 
ل شد. پس  يتشك  1995سالدر    UNCSD(1دار(يون توسعه پايسي، كمپيگيري اين امردر  

 ي هاسازمان  يها با همكارن شاخصيو تدو ييشناسا يبرا يون، برنامه كاريسيل كمياز تشك
مختلف جهان   يتي و نخبگان كشورهاو غيردول   يهاي دولتوابسته به سازمان ملل متحد، سازمان

توسعه شاخص  134هاي مختلف سرانجام پس از نشست شد.  ارايهون مزبور يسياز طرف كم
 ي هاشاخص«با عنوان  ياو به صورت كتابچه تهيه و به تصويب رسيد  1996سالپايدار در 
  د.گرديمنتشر  »2شناسيدار: دستورالعمل و روش يتوسعه پا

 ي و نهاد يستيزطي، محي، اجتماعيادشده در چهار حوزه اقتصادي يهاشاخص
ن يتدو 5و شاخص واكنش 4تيشاخص وضع ،3شران يپ يهادر سه گروه شاخص و يبندطبقه 
  .)UN ،1996( شدند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 United Nations Commission on Sustainable Development 
2 Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies 
3 Driving force indicators 
4 State indicators 
5 Response indicators 
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ن يو همچن يقيتطب يهايها جهت بررسها، استفاده از آنن شاخصيتدو يهدف اصل
دار عنوان شد. يتوسعه پا يها در راستات آنيها و هداكالن كشور يهايريگنظارت بر جهت

و  ي، اجتماع يط اقتصاد يها بسته به شراشد كه استفاده از شاخص تاكيدز ين نكته نيالبته بر ا
ها ه شاخصياستفاده از كل  يبرا  يل ضرورتين دليباشد. به هميهر كشور متفاوت م  يانسان  يروين

ن يهايي را انتخاب كنند كه اه شد تا شاخصيبه كشورها توص و كشورها مطرح نشد ياز سو
ها تناسب داشته باشند (مولدان و همكاران، و كالن آن  يمل  يهات يها و اولواستيها با سشاخص
هاي خود و برنامه  هارا در سياست هاشاخصبر اين اساس نيز برخي از كشورها اين  ).1381

  نپرداختند. هاشاخصبه اين دنبال كردند و برخي به صورت جدي 
 يين گردهمايبزرگترشاهد ورك يويمقر سازمان ملل متحد در ن ،2000سالسپتامبر 

ران يجهان از جمله ا  يه كشورهايب كليبه تصواهداف توسعه هزاره  بود كه در آن  ها  سران دولت 
تفاهمات بر اساس  .  بود  شاخص48و    ييهدف جز18(آرمان)،  يهدف كل8ن اهداف شامل  يد. ايرس

ساله  25ك دوره ي يط ،ن سنديكننده ا امضا يكشورها بودمقرر  ،ن نشستيانجام شده در ا
  .)1( جدول  دكنندا يبه آنها دست پ 2015ساله ) تا ي( به عنوان سال پا 1990سالاز  يعني

مبارزه نه مبارزه با فقر،  يخود را در زم  يهاتيتا فعالكرد  مين اهداف كشورها را مكلف  يا
آموزش و   ي، ارتقازيستمحيطب  يتخر  ،يتيجنس  ينابرابركاهش  ،  يريفراگافزايش    ،يگرسنگبا  

آرمان مزبور 8ن  يند. از بيمتمركز نما  يو آب سالم و بهداشت  يبهداشت  يهان مراقبتي، تاميباسواد 
در حال توسعه و  يرهاخود كشو ه آرمان توسعه هزاره ب 7به  يابيدست يبرا يت مقدماتيمسئول

در تعهد و ثروتمند  يافتهتوسعه  يفه كشورهايآرمان هشتم وظ محول گرديد و مقرر شدر يفق
 باشدن اهداف يشبرد ايپ ير برايدر حال توسعه و فق يكشورهاايشان به كمك بالعوض به 
  ).1384 ،(آرمانها و اهداف توسعه هزاره 

 1992سالزيست و توسعه سازمان ملل در  محيط  زمان با بيستمين سالگرد كنفرانسهم
در ريو (اجالس زمين)، اجالس جهاني كنفرانس ملل متحد درباره توسعه پايدار موسوم به 

در شهر ريودوژانيرو برزيل برگزار شد و در آن بيش از  2012ژوئن  12-23، در روزهاي 20ريو+
وزير امور خارجه   160وزير،  نخست  41پادشاه،    2تن از سران،    50كننده ازجمله  چهل هزار شركت

  زيست از كشورهاي مختلف جهان حضور داشتند. رئيس مرتبط با بخش يا وزارت محيط 190و 
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  1هاي اهداف توسعه هزارهو شاخص ييز. آرمانها و اهداف ج1جدول
 اهداف جزيي نام آرمان

كني فقر مطلق . ريشه1آرمان
  و گرسنگي 

به نـصف رـساندن نـسبت افراد داراي درآمد روزانه كمتر  :1هدف
  1990-2015هاي از يك دالر بين سال

به نصف رساندن نسبت افرادي كه از گرسنگي رنج  :2هدف
  1990-2015هاي برند بين سالمي

 به. دستيابي همگاني2آرمان
  تحصيالت ابتدايي 

يكسان كه كودكان در هر جاي جهان بطور    تضمين اين  :3هدف
  .دوره كامل ابتدايي را طي نمايند 2015تا سال

. ترويج برابري 3آرمان
  جنسيتي و توانمندسازي زنان 

حصيلي ابتدايي و  تهاي  ف نابرابري جنسيتي در دورهذح  :4هدف
و در تمام سطوح تا  2005راهنمايي ترجيحا تا قبل از سال

  2015سال
. كاهش مرگ و مير 4آرمان

  كودكان
زان مرگ و مير كودكان زير پنج سال بين كاهش مي :5هدف

  به ميزان دو سوم 2015تا  1990سالهاي 
: كاهش نرخ مرگ و مير مادران تا سه چهارم بين سالهاي 6هدف . بهبود سالمت مادران5آرمان

  2015تا  1990
. مبارزه با ايدز، ماالريا 6آرمان

  ها و ساير بيماري 
كننده دســتگاه ايمني انســان مبارزه با ويروس مختل :7هدف

)HIV/AIDS2015ها تا سال)، ماالريا و ساير بيماري  
كردن شيوع ماالريا و ساير توقف و آغاز روند معكوس :8هدف

  2015هاي عمده تا سالبيماري
. تضمين پايداري 7آرمان
    زيستمحيط 

ــياســـت :9هدف ــعه پايدار در سـ و  هاگنجاندن اصـــول توسـ
ه اـم ــوري و معكوسبرـن اي كشـ ابع ـه ب مـن د تخرـي كردن روـن
  زيستيمحيط
به نـصف رـساندن جمعيت فاقد دـسترـسي پايدار به آب  :10هدف

  2015آشاميدني سالم و بهداشت مناسب محيط تا سال
تحقق بهبود چشمگير در زندگي حداقل يكصد ميليون   :11هدف

  2020ننشين تا سالنفر زاغه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 1384 ،  هزاره توسعه اهداف و آرمانها: ماخذ 1
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مشاركت. ايجاد8آرمان
  جهاني براي توسعه

: توسعه بيشتر يك سيستم تجاري و مالي باز، قانونمند،  12هدف
حكمراني  توسعه و بيني و بدون تبعيض و متعهد به قابل پيش 

  المللي خوب، و كاهش فقر در سطوح ملي و بين
: رسيدگي و توجه به نيازهاي خاص كشورهاي با حداقل 13هدف
هاي  هاي صادراتي برنامه و معافيت ها يافتگي شامل تعرفهتوسعه
شدت  ههاي كشورهاي فقير و بشده جهت بازپرداخت بدهي تقويت

اي هاي توسعههاي دوجانبه رسمي، كمك بدهكار و حذف بدهي
  قرتر به كشورهاي متعهد به كاهش فسخاوتمندانه)  ODA(رسمي
: رسيدگي و توجه به نيازهاي كشورهاي محصور در  14هدف

اي در حال توسعه (از طريق ي كوچك جزيرهخشكي و كشورها
برنامه اقدام براي توسعه پايدار و نتايج مربوط به بيست و دومين 

  نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل) 
: رسيدگي جامع به مشكالت مربوط به بدهي كشورهاي  15هدف

المللي به منظور در حال توسعه از طريق اقدامات ملي و بين
  در بلند مدت   هاكردن بدهيمعقول
: همكاري با كشورهاي در حال توسعه در زمينه تدوين و 16هدف

اجراي راهبردهايي براي ايجاد مشاغل آبرومندانه و مولد براي  
  نجوانا
هاي داروسازي جهت تامين دسترسي  : همكاري با شركت17هدف

  توسعهحالافراد به داروهاي اساسي قابل خريد در كشورهاي در 
ا بخش خصوصي به منظور قابل دسترس  : همكاري ب 18هدف

هاي جديد بويژه فناوري اطالعات و  ساختن مزاياي فناوري
  ارتباطات

  

بخش تعهدات سياسي براي توسعه پايدار، تجديد اطمينان«با هدف  2اجالس ريو+ 
هاي بزرگ هاي موجود در اجراي نتايج اجالسنون و فاصله كشده تاهاي حاصلارزيابي پيشرفت

بيانيه پاياني اجالس   برگزار شد.  »گيريهاي نوظهور و در حال شكلتوسعه پايدار و بررسي چالش 
هاي سابق در ها و روشتعهدات، سياست تاييدشامل  ،»خواهيماي كه ما ميآينده «با عنوان 

هاي لها، تعهداتي داوطلبانه نسبت به توسعه پايدار در سامجدد بر آن  تاكيدزمينه توسعه پايدار و  
سند سرانجام اين  .  بودآتي و پشتيباني از اقدامات جمعي جهاني براي پيشبرد اهداف توسعه پايدار  

  بند به تصويب كشورهاي عضو سازمان ملل رسيد.  283



  

 داريتوسعه پا نه يشيو پ يمبان |14|
 

كنفرانس اين  ترين تصميمات مطرح شده در  ) از مهمSDGsتدوين اهداف توسعه پايدار(
و كاركرد آن در توسعه بسياري از   )MDGsاهداف توسعه هزاره(كنندگان با اشاره به  بود. شركت 

هاي ملي و بسيج منابع و توانند در تعيين اولويتمياهداف توسعه پايدار نقشي كه بر و  كشورها
  نمودند. تاكيدافراد براي نيل به اهداف توسعه پايدار داشته باشند، بر اهميت اهداف يادشده 

  )SDGsر (. آرمانهاي توسعه پايدا2جدول
 دادن به فقر در همه اشكال آن انيپا -1آرمان 
 جيو ترو  هيو بهبود تغذ  ييغذا  تيبه امن  يابيدست  ،يدادن به گرسنگ  انيپا  -2  آرمان

 داريپا يكشاورز
 نيهمه در همه سن يرفاه برا يو ارتقا جيسالم و ترو يزندگ نيتام -3 آرمان
 يريادگي هايفرصت جيو عادالنه و ترو ريفراگ يفيآموزش ك نتامي -4 آرمان
 همه براي العمرمادام
 و توانمند كردن همه زنان و دختران يتيجنس يبرابر نيتام -5 آرمان
 سالم براي همهآب  دسترسي نيتام -6 آرمان
 همه يبرا مطمئن پاك، ارزان و يبه انرژ يدسترس نيتام -7 آرمان
 يبرا ستهيو اشتغال مولد و شا دار؛يو پا ريمستمر، فراگ يرشد اقتصاد -8 آرمان
 همه

 ينوآور و پايدار مبتني بر ريفراگايع ، صنآورتاب هايرساختيز جاد يا -9 آرمان
 الملليدر تمام ابعاد داخلي و بين هايكاهش نابرابر -10 آرمان
داريآور و پاتاب  من،يا  ر،يفراگ  يانسان  هايگاهساخت شهرها و سكونت  -11 آرمان
 مسئوالنه و پايدارو مصرف  ديتول -12 آرمان
 آن يامدهايو پ يمياقل  راتييبا تغ ييارويرو ياقدامات عاجل برا -13 آرمان
 از زيستن پايدار در آبحفاظت  -14 آرمان
 ،هابوم ستيزي ايو اح ميترم از زيستن پايدار بر خشكي، حفاظت -15 آرمان

 يستيكردن كاهش تنوع زو معكوس نيسرزم بيمتوقف ساختن تخر
پاسخگو و موثر  ر،يفراگصلح و عدالت براي همه و نهادهاي اجتماعي  -16 آرمان

 در همه سطوح
  داريتوسعه پادستيابي به  يبرا يمشاركت جهانو توسعه  تيتقو -17 آرمان

  



  

 |15|نه يشيپ-فصل دوم
  

، دستور كار توسعه 2012در ژوئن    20ريو+دستاوردهاي اصلي كنفرانس  در واقع يكي از  
) بوده است. كشورهاي عضو متعهد شدند در SDGهاي توسعه پايدار (و آرمان 2015پس از 

 ذينفعان   تمام  براي  باز  و  شفاف  فراگير،  يالدولنيب  فرآيند  يك  ايجاد  به«  2015تا   20فاصله ريو+
 پايدار، توسعه جهاني اهداف بسط و گسترش رويكرد با پايدار، توسعه اهداف  خصوص در

  اقدام نمايند. » متحد ملل سازمان عمومي مجمع مورد توافق 
سرانجام مقرر شد تا اهداف توسعه پايدار بايد بر مبناي كليه اصول بيانيه ريو، دستور 

هاي متفاوت ملي ها و اولويتو برنامه اجرايي ژوهانسبورگ باشد و شرايط، ظرفيت 21كار 
صورت منسجم با دستور كار توسعه سازمان ملل ر قرار دهد. اين اهداف بايد به كشورها را مدنظ

هاي متعدد در نهايت با عنوان عمل نمايد. اين اهداف پس بحث و بررسي   2015سالبراي پس از  
به اين  پيشنهاد شد.  »براي توسعه پايدار 2030دگرگوني و تحول در جهان ما: دستور كار «

هدف   169آرمان،    17در قالب  )  SDGsتوافقات انجام شده اهداف توسعه پايدار (ترتيب بر اساس  
به تصويب جامعه جهاني رسيد و جايگزين  2030الي  2015شاخص براي بازه زماني  238و 

  ). 2اهداف توسعه هزاره شد (جدول 
گوناگوني را براي كشورهاي هاي ، اهداف خرد و شاخص)SDGsاهداف توسعه پايدار (

گذاري كرده و ي هدفزيستمحيطي مختلف اقتصادي، اجتماعي، نهادي و هاف در حوزه مختل
 ، مباني فرهنگي و ارزشي و ساير مالحظات ملي هامبناي قابليت  كشورها متعهد شده اند تا بر

آنها را در قالب و عملكرد  ادغام كردي ملي خود هاو برنامه  هاها را در سياستشاخص ناي
  گزارش نمايند. توسط سازمان ملل ارايه شده است، يي كه هاچارچوب
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با بسط و گسترش رويكردهاي توسعه كالسيك و به دنبال آن توسعه پايدار، 
 ي ، فناور يزيست، محيطي، اجتماعيمختلف اقتصاد  يهادر حوزه ي تركيبي متعددي هاشاخص

  مطرح شده است.كشورها براي سنجش ابعاد مختلف توسعه كالسيك و توسعه پايدار  و...
 ، 1ياصل يبيترك يهاشاخص توان بهيم يبيد شاخص تركيجد يهااز نمونه 

  اشاره كرد.  3سبز يونظام حسابدار ،2معطوف به هدف يهاشاخص
  :4كرد  شاخصهاي زير اشاره توان به يز ميتر نيميقد يهاشاخص يهااز نمونه 

 )،1973(6نيهاوس و توبتوسط نورثارايه شده  5)MEW(يار رفاه اقتصاد يمع •
 )،1974(8توسط استس ارايه شده  7)ISP(يشرفت اجتماعيشاخص پ •
 ،)1979(10سيمورارايه شده توسط  9)PQLI(يزندگ يكيزيت فيفيه كينما •
  ).1997(13) و برك1981(12زولوتاس ارايه شده توسط 11)EAW(يلفه رفاه اقتصادوم •

 يداريا پايبه منظور سنجش عملكرد توسعه  1990توسعه كه در دهه  يهااز شاخص
  :)2008و همكاران،  Singh(موارد زير اشاره نمود توان به ياند، ممطرح شده 

 )،UNDPازمان ملل متحد(س توسعه برنامه  ارايه شده توسط 14)HDI(يشاخص توسعه انسان •
 )،1994(16يچك و نارودوالسك كروس ارايه شده توسط 15)SPIدار(يشرفت پايشاخص پ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 Headline indicators 
2 Goal-oriented indicators 
3 Green Accounting System 

4 Singh  ،1394 ن، ي ، پوراصغر سنگاچ2008و همكاران 
5 Measure of Economic Welfare 
6 Nordhaus & Tobin 
7 Index of Social Progress 
8 Estes 
9 Physical Quality of Life Index 
10 Morris 
11 Economic Aspects of Welfare 
12 Zolotas 
13 Brekke 
14 Human Development Index 
15 Sustainable Progress Index 
16 Krotscheck & Narodoslawsky 



  

 |17|هاشاخص يمعرف-فصل سوم
  
 )،1996(2سيواكر ناگل و ر ارايه شده توسط 1)EFشناختي(بوم  يردپاشاخص  •
 )،1994(4ك يبل-تياسم  ارايه شده توسط  3)MIPS(هر واحد خدمات  ينهاده مواد به ازاشاخص   •
 )،1995(6و كاپ و همكاران يدال توسطارايه شده  5)ISEW(داريپا يشاخص رفاه اقتصاد •
 )،1999(8لتونيهام ارايه شده توسط 7)GPI(يانداز واقعشاخص پس •
حفاظت از  يالمللنيه بياتحاد ارايه شده توسط BS (9(يداريفشارسنج پاشاخص  •

 )، و1995(سالدر  10)IDRCتوسعه( يهاپژوهش يالمللني) و مركز بIUCNعت(يطب
  .) 1999ه اروپا(ياتحاد ارايه شده توسط 11)EPI(يستيزطيمح يشاخص فشارها •

 يبيترك يهاه و كاربست شاخصيته يبرا ياديهاي زز تالشين 2000سال ياز ابتدا
گروه   2003سالدر  و صاحب نظران صورت گرفته است.    يالمللنيمجامع ب  يدار از سويتوسعه پا

در  IISD(13دار(يتوسعه پا يالمللنيدر موسسه ب12)CGSDIدار(يتوسعه پا يهامشاوره شاخص
داشبورد «را با عنوان  يالمللنيدار بيتوسعه پا يهااز مطالعات خود، شاخص يقالب بخش

دار مورد استفاده قرار يتوسعه پا يهاتي ك ابزار عملكرد فعاليكه به عنوان  OSC(«14( يداريپا
  كرد.  يرند معرفيگيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 Ecological Footprint 
2 Wackernagel & Rees 
3 Material Input Per Service Unit 
4 Schmidt-Bleek 
5 Index for Sustainable Economic Welfare 
6 Daly & Cobb et al 
7 Genuine Progress Indicators 
8 Hamilton 
9 Barometer of Sustainability 
10 International Development Research Center 
11 Environmental Pressure Indicators 
12 Consultative Group on Sustainable Development Indicators 
13 International Institute for Sustainable Development 
14 Compass of Sustainability 
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مواد مورد كل شاخص  EEA(1اروپا(ست يزطيآژانس محهمچنين  2003سالدر 
تجارت  يجهان يتوسط شورا EE(3شناختي(شاخص كارايي بومو  شنهاد كرديرا پ 2)TMRاز(ين

  معرفي گرديد.  ،WBCSD( 4دار(يتوسعه پا يبرا
و شاخص عملكرد  2005 تا  2002سالاز  ESI(5ست(يزطيمح يداريشاخص پا

 يل معرفييو دانشگاه  WEF(7اقتصاد( ي مجمع جهانتوسط  2006سالدر  6)EPIست(يزطيمح
  ).1394، پوراصغر سنگاچين، 2008و همكاران،  Singhشدند (

شاخص عملكرد  ،8آوريتوان به شاخص تابي تركيبي جديدتر نيز ميهاشاخصاز 
، شاخص ريسك جهاني بالياي طبيعي و شاخص تركيبي اهداف توسعه CCPI (9اقليم(
 ابعاد   ي تركيبي تالش شده است تا برخي ازهاشاخص) اشاره كرد كه در همه اين  SDGsپايدار(

يا شاخص  زيستمحيطبراي سنجش ابعاد  زيستمحيطتوسعه پايدار (مانند شاخص عملكرد 
هاي توسعه پايدار) ريسك بالياي طبيعي و غيره) يا همه ابعاد توسعه پايدار(شاخص تركيبي آرمان

  رزيابي قرار گيرند.كشورها مورد سنجش و ا
شود، سنجش توسعه به طور عام، و سنجش توسعه پايدار به به اين ترتيب مالحظه مي

ان و گزارسياستو موضوعات بسياري از دانشمندان،  مسايلدر زمره مهمترين  خاصطور 
يابي المللي قرار گرفته است تا بر مبناي آنها بتوانند ارزريزان توسعه در سطوح ملي و بينبرنامه 

هاي ريزيبر مبناي آنها برنامه   واز فرايندهاي توسعه در درون كشورها و بين كشورها داشته باشند  
  ويژه اهداف توسعه پايدار انجام دهند.ه هاي توسعه ببراي تحقق آرمانرا الزم 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 European Environment Agency 
2 Total Material Requirement 
3 Compass of Sustainability 
4 Compass of Sustainability 
5 Environmental Sustainability 
6 Compass of Sustainability 
7 World Economic Forum 
8 Resilience Index 
9 Climate Change Performance Index 



  

 |19|2019در سال دارياهداف توسعه پا يبيشاخص ترك نيتدو يشناسروش-فصل چهارم
  

ارزيابي جامع و فراگيري از روند دستيابي   2019سالشاخص جهاني اهداف توسعه پايدار  
، 2019سالو اطالعات در    هاي داده هاكند. با توجه به محدوديتميبه اهداف توسعه پايدار ارايه  

شاخص مورد استفاده قرار گرفت. يكي از  85كشور با استفاده از  162اين شاخص براي 
ارايه مقدار و روند براي هر يك  2019سالش ارزيابي اهداف توسعه پايدار در ي گزار هاويژگي
ي تركيبي براي هاشاخصتهيه اين    جهتي ناظر بر هريك از آنها است.  هاشاخصها و  از آرمان

  از مراحل و فرايندهاي زير پيروي شد: 2019سالها در هر يك از آرمان
 هاانتخاب داده )1

ي اهداف توسعه پايدار تا حد ممكن از هاشاخصوري هر يك از براي تهيه، انتخاب و گردآ 
هاي سازمان همكاري  ،1ها و اطالعات رسمي كميسيون آمار سازمان ملل متحدداده 

، سازمان خواروبار WHO(3، سازمان بهداشت جهانيOECD(2)(اقتصادي و توسعه 
المللي استفاده شد. و ساير نهادهاي بين ILO(5المللي كار(، سازمان بين4) FAOكشاورزي(

در جاهايي هم كه اطالعات الزم وجود نداشت از ساير مراجع رسمي و غيررسمي ملي 
ها معيارهاي د. براي انتخاب هر يك از شاخصگرديها استفاده  كشورها براي گردآوري داده 
  زير مورد توجه قرار گرفت:

انتخاب  ييهاشاخص: از كشورها ياگسترده  في ط يها براكاربرد شاخص تيقابل •
مورد استفاده  هاجهان در همه قاره  يكشورها يتمام يند كه بتوان آنها را براگرديد

 همه كشورها برخوردار باشد.  يبرا سه يمقا تيقرار داد و از قابل
 زين يها و اطالعات از منظر آماراعتماد بودن داده  قابلي: آمار تيبودن و كفامناسب  •

 ها مورد توجه قرار گرفت. انتخاب شاخص يبرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 . UN Statistical Commission 
2 . Organization for Economic Co-operation and Development 
3 . World Health Organization 
4 . Food and Agriculture Organization 
5 . International Labor Organization 



  

 داريتوسعه پا نه يشيو پ يمبان |20|
 

 يروزرسانانتخاب شدند كه اوال به   ييهاآن دسته از شاخص  :يزمان   يروندها   فراگيري از  •
 مناسب برخوردار باشند. يمشخص با بازه زمان يزمان ياز روندها ايشده باشند و ثان

از  يكيدر زمره  زيمناسب ن تيفيها از كداده  يبرخوردار :هاهمناسب داد  تيفيك •
 ي آمار  يآنها از دفاتر رسم شترياست كه بها بوده انتخاب داده  يهامالك نيمهمتر

 .گرديدكشورها استخراج  يكشور  يهامعتبر و گزارش  ياالت پژوهشقكشورها، م

 يمناسب يياياز پوشش جغراف ديشده باانتخاب  يها داده  :مطلوب ييايجغراف پوشش •
 ت يجمع يكه دارا يكشور 149درصد از  80مناسب  يهاداده  ليدل نيباشند. به هم

 نفر بودند استخراج شدند. ونيليم كياز  شيب

گزارش اهداف   يكه عنوان شد، هدف اصل  همانگونه   :مفقود   يهاكردن دادهمشخص •
به اهداف توسعه   يابيدست  نهيكشورها در زم  يابيسنجش و ارز  ،يريگاندازه   داريتوسعه پا

است. با   2030ها تا سالاز آرمان كيبه هر  يابيدست يبندت ياولو نيو همچن داريپا
 توانديها و اطالعات ماز داده  يعدم وجود برخ ،كشورها سه يمقا يبرا كه نيتوجه به ا
كاهش اثرات    يوجود آورد، براه  هر آرمان ب  يريگسنجش و اندازه   نه يرا در زم  يمشكالت

 نيانگياساس مها براز آرمان كيهر  ازيها، امتاز داده  ياز فقدان برخ ياختالل ناش
در مورد  ژه يوه موضوع ب نيكه آن كشور در آنها قرار دارد، محاسبه شد. ا يامنطقه 
 ها، انوسياز اق داريپا يبردار(حفاظت و بهره  14ها) و آرماني (كاهش نابرابر 10آرمان

 كشورها استفاده شد. يبرا يامنطقه  نيانگي) صادق بوده و از مييايو منابع در اها،يدر

  تهيه شاخص تركيبي اهداف توسعه پايدار: )2
ها و متغيرهاي استخراج شده از واحدهاي متفاوتي براي سنجش  كه داده  با توجه به اين
ها داده   اختالف مقياسضرورت دارد كه  ها،  اند، در اولين مرحله از تهيه شاخصبرخوردار بوده 
( بهترين عملكرد) 100(بدترين عملكرد) و  صفرها بين داده  سپس ؛1شود  و متغيرها رفع

با استفاده از  هاپس از تعيين حد باال و حد پايين، هر يك از شاخص گردند؛بندي ميدرجه 
  گردد: ر محاسبه ميزي رابطه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 Normalizing 
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  𝒙 = 𝒙 − 𝒎𝒊𝒏(𝒙)𝒎𝒂𝒙(𝒙) − 𝒎𝒊𝒏(𝒙) 

نيز به ترتيب بدترين   max(x)و    min(x)مقدار خام شاخص مورد نظر و  ،  x،  رابطه در اين  
  دهد.عملكرد و بهترين عملكرد آن شاخص را نشان مي

آنها  هاي ناظر بر هايي براي هر آرمان و شاخص، وزنسپس از رفع اختالف مقياعموما 
هاي مختلف توسعه پايدار ها و اهداف شاخصشود. اما با توجه به اينكه آرمانمشخص مي

ند، لذا تعيين وزن مشخص براي هر رهاي متفاوتي برخوردادر كشورهاي مختلف از اولويت 
هاي كشورها باشد، به همين دليل در كننده اولويتتواند منعكسها نمي يك از شاخص

ها در نظر وزن مساوي براي هر يك از شاخص 2019پايدار سالگزارش اهداف توسعه 
  گرفته شد.

هاي هر يك  ها، روندها و گرايشهر يك از آرمانذيل  هاي تركيبي  پس از محاسبه شاخص
هاي رشد ها بر اساس اطالعات گذشته و با استفاده از روش ترسيم نرخ ها و آرماناز شاخص

هاي ناظر بر آنها محاسبه و ها و شاخصو آرمانبراي هر كشور  )CAGR(ساالنه تركيبي
  ).2روندهاي آنها بر اساس نمادهاي زير براي هر شاخص و آرمان مشخص گرديد (شكل

  

 
  )SDGsروند دستيابي به اهداف توسعه پايدار ( دهندهنمادهاي نشان .2شكل
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اولين گزارش اهداف توسعه   ،2015سال) در  SDGsاهداف توسعه پايدار (پس از تصويب  
هدايت   اب  1د برتلزمن و استيفتانگتوسط شبكه راهكارهاي توسعه پايدار و بنيا  2016سالپايدار در  
عملكرد اهداف توسعه   ،در اولين گزارش  ونظران توسعه پايدار تهيه  ساكس يكي از صاحبجفري
 ها شاخصهاي چندمتغيره  با استفاده از تحليل  هاشاخصبراي تهيه اين    شد.كشور ارايه  149پايدار  

شود. مقدار اين ميتهيه و براي هر كشور امتيازي در چارچوب يك شاخص تركيبي محاسبه 
تر نزديك 100و هر چقدر مقدار شاخص به عدد  بودهدر نوسان  100شاخص نيز بين صفر تا 

  ري در زمينه پيشبرد اهداف توسعه پايدار برخوردار است. باشد، كشور يادشده از عملكرد بهت
پس   79در رتبه   5/58ايران با كسب امتيازاسالميجمهوري  ،2016سال  بر اساس گزارش

كشورهاي سوئد، دانمارك، نروژ،  و از كشورهاي چين، جامائيكا و ترينيداد و توباگو قرار گرفت
ي اول تا پنجم و كشورهاي چاد، نيجر، جمهوري هادر رتبه   80فنالند و سوئيس با كسب بيش از  

  اند.ي آخر قرار گرفته هادر رتبه  32كنگو، ليبريا و جمهوري افريقاي مركزي با امتياز كمتر از 
تهيه شد. بر اساس  كشور 157شاخص اهداف توسعه پايدار براي براي  2017سالدر 

پس از كشورهاي لبنان، مصر، كامبوج قرار  89در رتبه  7/64اين گزارش، ايران با كسب امتياز 
ي بعدي قرار گرفته بودند. همچنين در هاگرفت. كشورهاي بوليوي، گويان و بحرين نيز در رتبه 

متياز بيش از سال ياد شده كشورهاي سوئد، فنالند، دانمارك، نروژ و جمهوري چك با كسب ا
ي اول تا پنجم و كشورهاي ماداگاسكار، ليبريا، جمهوري كنگو، چاد و هابه ترتيب در رتبه  80

  هاي آخر قرار گرفتند.به ترتيب در رتبه  44كزي با امتياز كمتر از رفريقاي مآ جمهوري 
كشور تهيه شد كه در اين سال جمهوري اسالمي   156اين شاخص براي    2018سالدر  

دانمارك، فنالند،   ،قرار گرفت. در اين سال كشورهاي سوئد  82در رتبه    5/65كسب امتياز    ايران با
ي افريقآ ي اول تا پنجم و كشورهاي جمهوري هادر رتبه  80لمان و فرانسه با امتياز بيش از آ 

به ترتيب در  50مركزي، چاد، جمهوري دمكراتيك كنگو، يمن و افغانستان با امتياز كمتر از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 Reinhardتوسط  1977آلمان در سال  Güterslohيك نهاد مستقل است كه در شهر  Bertelsmann Stiftungبنياد  1

Mohn  گذاري شد. هاي اجتماعي و مالي پايه با هدف توسعه همكاري 
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آخر قرار گرفتند. در سال ياد ياد كشورهاي تونس، تركيه، بحرين و جامائيكا به ترتيب  هايرتبه 
هاي باالتر از ايران و كشورهاي بوتان، مكزيك و در رتبه  9/65و  9/65، 66، 5/66با امتياز 

  .اندهاي بعدي پس از ايران قرار گرفته در رتبه  65و  2/65، 4/65فيليپين نيز به ترتيب با امتياز 
كشور تهيه شد. در اين گزارش   162نيز گزارش اهداف توسعه پايدار براي    2019در سال

از عملكرد بهتري برخوردار شده  58و كسب رتبه  5/70جمهوري اسالمي ايران با كسب امتياز 
افزايش يافته است  2019در سال 5/70به  2018در سال 5/65كه امتياز آن از  است، به طوري

افزايش داشته است. همچنين رتبه جمهوري اسالمي ايران نيز طي سال  درصد 6/7كه حدود 
 58به رتبه    2018كشور در سال  156در بين    82شده و از رتبه    بهبود يافته پله    24ياد شده حدود  

رسيده است كه مبين عملكرد بهتر جمهوري اسالمي ايران در   2019كشور در سال  162در بين  
، كشورهاي دانمارك، سوئد، 2019بر اساس گزارش سال هاي ياد شده است. همچنينسال 

هاي اول تا پنجم و كشورهاي جمهوري در رتبه  80فنالند، فرانسه و اتريش با امتياز بيش از 
در  48جمهوري دمكراتيك كنگو و ماداگاسكار با كسب امتياز كمتر از  افريقاي مركزي، چاد،

  . باشندميبندي برخوردار عملكرد در اين رتبه هاي آخر قرار گرفته و از بدترين رتبه 

  
  20191-2016. امتياز شاخص اهداف توسعه پايدار ايران طي دوره 3شكل

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 SDG Index and Dashboards Report 2018&2019(2019,2020), Global Responsibilities, 
Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network 
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  2019-2016دوره  يط رانيا داري. رتبه شاخص اهداف توسعه پا4شكل

  

، 2019-2016هاي توسعه پايدار طي دوره مقايسه رتبه و امتياز شاخص هر چند براي
 ي هاشناسي و تعداد شاخصروش بندي و نيز تغييركننده در رتبه تغيير تعداد كشورهاي شركت 

با اين وجود بايستي مورد مالحظه قرار گيرد،  1هاي كشورهاي مختلفمورد استفاده و ويژگي
ها به سوي نوعي همگرايي براي تبيين و ارزيابي بهتر شاخصرا    ، روندهااين چند سال  تجربيات
لذا مشاركت در اين فرايند از سوي كشورها و تعامل بيشتر با  ده وهاي آينده گرايش دا در سال 

ها و همچنين ارتقاي تر شاخصتواند در انعكاس واقع بينانه نهادهاي مرتبط با سازمان ملل مي
  ري اسالمي ايران نقش موثري داشته باشد.جايگاه كشورها از جمله جمهو

و  گيريتصميم هاي توسعه پايدار به مهمترين مرجع در سالهاي اخير گزارش شاخص
  تسهيالت مالي گذاران خارجي و اعطاي سرمايه  ارزيابي جذابيت كشورهاي در حال توسعه براي

 لذا .مبدل گرديده استالمللي پول يا بانك جهاني صندوق بين نظيرالمللي نهادهاي بين توسط
ها و اتخاذ تدابير هر چه بهتر براي پيشبرد اين توجه هر چه بيشتر به اين شاخص ضروري است

  ريزان كشور قرار گيرد.هاي دولتي و خصوصي مورد توجه برنامه ها در بخششاخص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 براي مثال كشورهاي داراي مناطق ساحلي و دريايي و كشورهاي محصور در خشكي  1
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جدول
3

. رتبه و امتياز توسعه پايدار ايران و كشورهاي جهان در سال
2019
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يافته كشوري توسعه بايد    1404سالانداز، جمهوري اسالمي ايران در  اساس سند چشمبر  
همانگونه كه عنوان شد در باشد.  1با جايگاه نخست توسعه اقتصادي در سطح كشورهاي منطقه

انداز كشور چشم 25در بين  5/65، ايران با كسب امتياز 2018گزارش اهداف توسعه پايدار سال
هاي تان در رتبه سرژيم صهيونيستي، آذربايجان و گرج 2018قرار گرفتن. در سال  12در رتبه 

  اند.ي آخر قرار گرفته هاكشورهاي يمن، افغانستان و سودان نيز به ترتيب در رتبه  اول تا سوم و

  
  2018 سال-انداز. رتبه و امتياز توسعه پايدار ايران و كشورهاي چشم5شكل

  

ه انداز ب چشم  يكشورها  نيدر ب  رانيا  ازيدر رتبه و امت  يمحسوس  راتييتغ  2019در سال
 4به رتبه    2018سالدر    12از  رتبه كشورمان    ،دارياهداف توسعه پا  ازيامت  شيبا افزا  ووجود آمده  

 ني بهبود عملكرد مجموع ا نيمباي رتبه كشورمان پله 8صعود  .است ده يرس 2019در سال
 ، يستيونيصه ميرژ زستان،يرقق يكشورها 2019. در سال باشدمي 2019در سال  هاخصشا

 من،ي ياول تا چهارم و كشورها يهادر رتبه  70از  شيب ازيبا كسب امت نكشورماازبكستان و 
  آخر قرار داشته اند. يهادر رتبه  58كمتر از  ازيبا امت زينستان، سودان و عراق نافغا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 م يرژ ه، يتركمنستان، ترك كستان، يپاكستان، تاج ن، يبحر ، يعرب متحده افغانستان، امارات جان، يارمنستان، ازبكستان، آذربا اردن،  1

 .منو ي لبنان ت، يقزاقستان، قطر، كو زستان، يعمان، قرق ، يسعود عراق، عربستان ، گرجستان ه، ي سودان، سور ي، ستيونيصه
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  20191سال-اندازچشمتوسعه پايدار ايران و كشورهاي  . رتبه و امتياز4جدول
 رتبه در جهان  امتياز  نام كشور   رتبه در منطقه

  48  71.6 قرقيزستان  1
  49 71.5 رژيم صهيونيستي  2
  52 71.1 ازبكستان  3
  58 70.5 ايران  4
  59 70.5 آذربايجان  5
  65 69.7 امارات متحده عربي  6
  71 69.2 تاجيكستان  7
  73 68.9 گرجستان  8
  75 68.8 ارمنستان  9
  76 68.7 بحرين  10
  77 68.7 قزاقستان  11
  79 68.5 تركيه  12
  81 68.1 اردن  13
  83 67.9 عمان  14
  91 66.3 قطر  15
  94 65.7 لبنان  16
  98 64.8  عربستان سعودي  17
  101 64.3 تركمنستان  18
  106 63.5 كويت  19
  117 60.8 عراق  20
  123 58.1 سوريه  21
  130 55.6 پاكستان  22
  133 53.7 يمن  23
  147 51.4  سودان  24
  153 49.6  افغانستان  25

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT 2019 (2020), GLOBAL RESPONSIBILITIES, 
Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network 
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  2019سال -اندازرتبه و امتياز توسعه پايدار ايران و كشورهاي چشم .6شكل

  

  
  2019سالي استفاده شده در گزارش توسعه پايدار هاشاخصتعداد . 7شكل
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 88شاخص اهداف توسعه پايدار،  238، از مجموع 2019سالدر گزارش توسعه پايدار 
در هر آرمان مربوط به ي مورد استفاده هاشاخصشاخص مورد استفاده قرار گرفت كه بيشترين 

  ).7(شكلبوده است 11و  1و  10هاي نيز مربوط به آرمان تعداد كمترين و 16و  3هاي آرمان
ذيل هر يك  هاشاخصد هريك وضعيت و عملكر ،2019سالدر گزارش توسعه پايدار 

مقدار هريك  5در جدولشده است. ارايه كشور از جمله ايران  162گانه براي  17ي هااز آرمان
  . ها براي ايران ارايه شده استشاخصو روند هر يك از  وضعيت، هاشاخصاز 

  1ي اهداف توسعه پايدار ايرانهاشاخص د. عملكر5جدول
 راهنما:

  هاي بسيار زيادچالش  
  هاي زياد چالش  
  ها همچنان وجود دارند چالش  
  تحقق اهداف توسعه پايدار  

 
  روند كاهشي  
  ركود  
  به صورت متوسط در حال بهبود  
  دستيابي  اهداف محقق شده يا در مسير 
  عدم وجود اطالعات 

 

  2018  دادن به فقر در همه اشكال آن انيپا -1آرمان 
  9/99:امتياز ايران

2019  
  9/96:امتياز ايران

0.10.1  (% جمعيت)دالر در روز9/1نسبت سرشمار فقر با درآمد   
0.03.2  (% جمعيت)روزر دالر د2/3سرشمار فقر با درآمد  تنسب  

 

تيبه امنيابيدست ،يدادن به گرسنگانيپا-2آرمان
  داريپا يكشاورز جيو ترو هيو بهبود تغذ يي غذا

2018  
  8/52:امتياز ايران

2019  
  2/58:امتياز ايران

5.54.9  جمعيت)(% شيوع سوء تغذيه  
7.16.8  (%)سال5كوتاهي(كوتاهي قد نسبت به سن) در كودكان زير قد  

4.84.0  (%)سال 5شيوع كم وزني در كودكان كمتر از   
25.825.8  الغ)(% از جمعيت ب≤30BMIچاقي شيوع  

2.22.2  (تن در هكتار)توليد غالت  
0.90.9  شاخص مديريت پايدار نيتروژن  

2.1 ---  بدترين)  3 -بهترين 2(تراز غذايي انساني  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 SDG INDEX AND DASHBOARDS REPORT 2019 (2020), GLOBAL RESPONSIBILITIES, 
Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network 
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رفاه  يو ارتقا جيسالم و ترو ي زندگ نيتام -3آرمان 
  نيهمه در همه سن يبرا

2018  
  6/78:ايرانامتياز 

2019  
  3/77:امتياز ايران

2525  هزار تولد زنده)100(به ازاي هر نرخ مرگ و مير مادران  
9.69.1  تولد)1000هر  (به ازاينرخ مرگ و مير نوزادان  

15.114.9  تولد)1000(به ازاي هر سال 5نرخ مرگ و مير كودكان زير   
14.014.0  هزار نفر جمعيت)100(به ازاي هر شيوع بيماري سل  

0.00.1  نفر جمعيت)1000اي هر (به از عفونت جديد بيماري ايدز  
قلبي،  هايناشي از بيماريسني) شده داستاندار(مير ونرخ مرگ

جمعيتي  سرطان، بيماري قند و امراض تنفسي مزمن در گروه
  هزار نفر جمعيت كشور)100(به ازاي هر سال 70-30

14.814.8  

از آلودگي هواي داخل    ناشي  سني)  شدهداستاندار(مير  ونرخ مرگ
51.651  هزار نفر جمعيت)100(به ازاي هر و هواي آزاد منازل  

28.028.0 هزار نفر جمعيت)100(به ازاي هر  ايجادهاز حوادثمير ناشيونرخ مرگ  
75.575.7  (سال)اميد به زندگي در بدو تولد  
 19تا  15زن در سن 1000(تولد به ازاي هر نرخ باروري دختران نابالغ

25.725.7 سال)  

96.499  (%)تولد توسط كاركنان سالمت ماهر  
واكسن توصيه شده سازمان بهداشت  2 اي كهكودكان زنده

99.099  )%(اندرا دريافت كردهجهاني   

67.976.7  )100-0(رديابي پوشش سالمت جهاني شاخص  
4.74.3  )10-0امتياز  ن(ميانگيرواني-رفاه روحي  

  
 جيو عادالنه و ترو  ريفراگ  ي فيآموزش ك  نيتام  -4آرمان  
 همه يالعمر برامادام يريادگي يهافرصت

2018  
  7/84:امتياز ايران

2019  
  5/95:امتياز ايران

99.398.6  (%)بتدايينرخ خالص ثبت نام در دوره ا  
94.4---  (%)متوسطهدوره در نرخ پايان تحصيالت   

 ---8.8  متوسط سالهاي تحصيل
97.998.1  (%)سال براي هر دو جنس 24-15نرخ با سوادي جمعيت   
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  2018 و توانمند كردن زنان ي تيجنس يبرابر نيتام -5آرمان 
  0/48:امتياز ايران

2019  
  6/42:امتياز ايران

68.6 --- سال)  15-49  متاهل  زنان  %(خانواده  يزيربرنامه  نينو  يهاوهيش  يتقاضا  
93.498.0 )%(سال25باالي    مردانبهحضور در مدرسه زنان  يهاسال  نسبت  

23.623.3  )%(به مرداننسبت زنان شاغل   
5.95.9  )%(يلس ملزن در مج ندگانينما يهايصندل  

  

  2018 همه يآب سالم برا ي دسترس نيتام -6آرمان 
  5/51:امتياز ايران

2019  
  9/49:امتياز ايران

94.9 ---  (%)آشاميدنيآب  پوششدرصد جمعيت برخوردار از حداقل   
88.388.3  (%)پوشش تصفيه پسابدرصد جمعيت برخوردار از حداقل   

90.090.0  (%) تجديدپذيرآب شيرين از منابع آب  شتبرداسهم   
18.818.8  )در سال (مترمكعب به ازاي هر نفرزيرزميني آب هايورودي سازيهيت  

3.73.7  (%)هاي انسانيتصفيه پساب  
  

پاك، ارزان و  يبه انرژ ي دسترس نيتام -7آرمان 
 همه يمطمئن برا

2018  
  9/78:امتياز ايران

2019  
  7/87:امتياز ايران

99.4100  (% جمعيت)دسترسي به برق  
99.998.5  (% جمعيت)فناوري براي پخت و پزدسترسي به سوخت پاك و   

برق  به كربن حاصل از احتراق سوختاكسيدانتشار دينسبت 
2.12.1  اكسيدكربن بر تراوات ساعت)تن دي (ميليونيتوليد  

  

و  دار؛يو پا ريمستمر، فراگ يرشد اقتصاد -8آرمان 
 همه يبرا ستهياشتغال مولد و شا

2018  
  8/63:امتياز ايران

2019  
  3/68:امتياز ايران

0.4-2.6-  (%) رشد توليد ناخالص داخلي تعديل شده  
50.016.2  نفر) 1000هر  در(تعداد قربانيان 1امتياز شاخص برده داري مدرن  

+) داراي حساب در بانك يا ساير موسسات 15گسال(رافراد بز
94.094.0  (%)تلفن همراهبانكي خدمات  يامالي   

13.112.4  (% از كل نيروي كار)نرخ بيكاري  
0.3---  هزار نفر) 100 در(مرگ و مير تعداد حوادث كاري مرگبار  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
) و سازمان alk Free FoundationWراه برويد( آزادانه  بنياد )، توسطGlobal Slavery Indexداري مدرن( شاخص برده 1

پذيري جامعه داري جديد در كشورها، ميزان آمادگي و آسيب ) و بر اساس سه مولفه برآورد و تخمين آمار رواج برده ILOالمللي كار ( بين
 شود. شر مي داري ساخته و به صورت ساالنه منتداري جديد، ارزيابي واكنش و قدرت دولتي در پاسخ به اين نوع بردهبراي برده
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و   ريفراگ  عيآور، صناتاب  يهارساختيز  جاديا  -9آرمان  
 يبر نوآور ي مبتن داريپا

2018  
  6/33:امتياز ايران

2019  
  9/39:امتياز ايران

53.260.4  (%)اينترنتكننده از نسبت جمعيت استفاده  
33.868.2  نفر) 100(به ازاي هر باند موبايلمشتركين پهن  

=فراگير و كارآمد 7نيافته، =شديدا توسعه1(برآيند كيفيت زيرساختها 
 ---4.0 المللي)مطابق استانداردهاي بين 

به -نقلوتجارت و حملكيفيت  :شاخص عملكرد لجستيك
2.72.8  =زياد)5=كم، 1(زيرساخت نسبت  

32.037.8  )0-100(دانشگاه برتر تحصيالت تكميلي 3امتياز ميانگين   
0.50.5  نفر جمعيت)  1000(به ازاي علمي و فنيمجالت در تعداد مقاالت   

0.30.3  ليد ناخالص داخلي)(% از تومخارج تحقيق و توسعه  
  

و  ي در تمام ابعاد داخل هايكاهش نابرابر -10آرمان 
 يالمللنيب

2018  
  9/64:امتياز ايران

2019  
  7/64:امتياز ايران

40.040.0  ) 0-100(شده براي درآمدهاي باالضريب جيني تعديل  
  

 يانسان يهاگاهساخت شهرها و سكونت -11آرمان 
 داريآور و پاتاب من،يا ر،يفراگ

2018  
  1/75:امتياز ايران

2019  
  1/76:امتياز ايران

ميكرون  5/2ميانگين غلظت ساالنه ذرات معلق با قطر كمتر از 
)PM2.543.039.0  (ميكروگرم در مترمكعب)) در نواحي شهري  

جمعيت شهري برخوردار از  (%كشيدسترسي به منابع آب سالم و لوله
94.894.8 كشي)آب لوله  

68.066.8  (%)مندي از حمل و نقل عموميرضايت  
  

  2018 داريو مصرف مسئوالنه و پا  ديتول -12آرمان 
  3/68:امتياز ايران

2019  
  7/80:امتياز ايران

0.20.2  (كيلوگرم در روز به ازاي هر نفر) توليد پسماندهاي جامد شهري  
7.47.8  به ازاي هر نفر) در سال (كيلوگرم پسماندهاي الكترونيكي توليد  
22.422.4  (كيلوگرم به ازاي هر نفر)اكسيد گوگرددي انتشار  

1.5-1.5-  (كيلوگرم به ازاي هر نفر)گوگرداكسيد ديواردات خالص   
27.727.7  (كيلوگرم به ازاي هر نفر)نيتروژن ردپاي جذب  

 --- ---  (كيلوگرم به ازاي هر نفر)نيتروژن فعال واردات خالص
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 راتييبا تغ يي ارويرو ياقدامات عاجل برا -13آرمان 
 آن يامدهايو پ ي م ياقل

2018  
  0/73:امتياز ايران

2019  
  0/89:امتياز ايران

(تن به ازاي مرتبط با مصرف انرژياكسيد كربن سرانه انتشار دي
8.37.7 هر نفر)  

0.4-0.4-  (تن به ازاي هر نفر) شدهتعديلتكنولوژي اكسيد كربن ديواردات   
 ---0.2  پذيري تغييرات اقليميشاخص آسيب

121.7 ---  هزار نفر)100هر  در(ياقليمتغييرات بالياي ناشي از  قربانيان  
 هاي فسيليصادرات سوخت ناشي ازاكسيد كربن انتشار دي

 --- --- (كيلوگرم به ازاي هر نفر) 

  
  2018 در آب داريپا ستنيزحفاظت از  -14آرمان 

  7/61:امتياز ايران
2019  
  2/73:امتياز ايران

شده دريايي تحت حمايت از نظر تنوع ميانگين نواحي حفاظت
68.467.0  (%)زيستي  

 ---86.7  )0-100(گوناگوني زيستي-شاخص سالمت اقيانوس
67.666.2  )0-100(هاي پاكآب-شاخص سالمت اقيانوس  
 ---43.4  )0-100(صيد ماهي-شاخص سالمت اقيانوس
شده در منطقه رويه يا نابودبرداري بيذخاير ماهيان مورد بهره

EEZ(%)  20.320.3انحصاري اقتصادي  

5.15.1  (%)صيد ماهي به شيوه ترال  
  

 ميترم ،ي بر خشك داريپا ستنيحفاظت از ز -15آرمان 
 ني سرزم  بيها، متوقف ساختن تخربوم  ستيز  يايو اح

 ي ستيكردن كاهش تنوع زو معكوس

2018  
  3/67:امتياز ايران

2019  
  0/68:امتياز ايران

اهميت از نظر تنوع ميانگين نواحي تحت حمايت خشكي حائز 
48.648.6  (%)زيستي  

ميانگين نواحي تحت حمايت آب شيرين حائز اهميت از نظر تنوع 
40.440.4  (%)زيستي  

0.80.8  )0-1(هابقاي گونه ليست قرمزشاخص   
0.0 ---  (ميانگين ساالنه پنج سال%)زدايي دائميجنگل  

1.31.3  (به ازاي ميليون نفر جمعيت)تهديدهاي تنوع زيستي ناشي از واردات  
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 يهمه و نهادها يصلح و عدالت برا -16آرمان 
 پاسخگو و موثر در همه سطوح  ر،يفراگ ي اجتماع

2018  
  9/61:امتياز ايران

2019  
  7/64:امتياز ايران

4.12.5  هزار نفر جمعيت) 100(به ازاي هر هاتعداد خودكشي  
 ---288.7  هزار نفر جمعيت) 100(به ازاي هر تعداد زندانيان

0.3 ---  (%)هاي بدون حكمبازداشتي  
حل  در شهر يا مكردن رويتنهايي پيادهكه هنگام بهيجمعيت

74.071.0  (%)كنندمي سكونت خود احساس امنيت  

 ---3.4  )1-7(كارايي نظام حكمراني
3.73.7  )1-7(حقوق مالكيت  

98.698.6 (%)استشده  ثبت  ذيربطمراجع  توسط  شانتولد  كه  سال5زير  كودكان  
30.028.0  )0-100(شاخص ادراك فساد  

11.411.4  (%)كاران ككود-ساله شاغل14-5كودكان   
 -1990سال  ارزشمعادل  -دالر امريكا ميليون (هاي متداولسالح  صادرات

0.00.0 هزار نفر جمعيت)100به ازاي هر   

60.7 ---  )بدترين 100 -(صفر بهترينشاخص آزادي مطبوعات  
  

  يبرا ي و توسعه مشاركت جهان تي تقو -17آرمان 
 داريبه توسعه پا ي ابيدست

2018  
  2/50:امتياز ايران

2019  
 6/65:امتياز ايران

9.86.9  (% از توليد ناخالص داخلي)هاي دولتي براي سالمت و آموزشهزينه  
كشورهاي با درآمد باال و كشورهاي سازمان توسعه اقتصادي 

)OECDهاي رسمي ): تامين مالي بخش دولتي از جمله كمك
  (% درآمد ناخالص ملي)توسعه

--- --- 

(%  هاي بالعوضساير كشورها: درآمدهاي دولت غير از كمك
7.425.4 درآمد ناخالص ملي)  

0.00.0  =بدترين)5=بهترين، 0(امتياز درآمد مالياتي  
  

 كشور، هاي  مقادير هر يك از شاخصمحاسبه  ها پس از  هر يك از آرمان  مجموع امتياز
بر اين اساس، آرمان اول با  محاسبه گرديده است كه المللي بر اساس منابع اطالعات ملي و بين

ته گرفقرار  در رتبه دوم 5/95پس از آن آرمان چهارم با  را داشته وبهترين عملكرد  امتياز8/96
 بوده است كه با فاصله امتياز    8/39بدترين عملكرد مربوط به آرمان نهم با    2019در سال    است.
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دومين   6/42با    پنجمآرمان  همچنين  معناداري در مقايسه با عملكرد آرمان اول قرار داشته است.  
 از ي كشورمان هاساير آرمانامتياز . ي به خود اختصاص داده استبندرتبه را از انتهاي اين رتبه 

ليكن تا رسيدن به وضعيت مطلوب در ايران هنوز  استو تاحدودي روبه به باال بيشتر متوسط 
  ) 8(شكل.راه طوالني در پيش است

  

  
  2019سالامتياز عملكرد هريك از اهداف توسعه پايدار ايران در  .8شكل
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به اهداف  خاورميانه و شمال آفريقاكشورهاي وضعيت دستيابي  .6جدول
 2019سالدر توسعه پايدار 

  
 

خاورميانه و شمال ايران با كشورهاي  توسعه پايدار  ي  هابررسي تطبيقي هريك از آرمان
در زمينه دستيابي چنداني  رساني  كشورها اطالعاين  در  گرچه  ادهد كه  مينشان    )6(جدول    1فريقاآ 

 روندصورت نگرفته است، اما در مجموع  به فقر در همه اشكال آن) دادنبه آرمان اول(پايان
و ساير كشورهاي منطقه بويژه آسيا و اقيانوسيه رو به بهبود  كشورهااين  در پايان دادن به فقر

  بوده است. 
هاي توسعه پايدار در زمره مهمترين آرمان »پايان دادن به فقر« است يآورديا الزم به 

ن زندگي باعث اگذر درهاي مردم گزينه با محدود كردن از يك سو  . فقرشودقلمداد مي 
 شده وويژه منابع طبيعي ه ب و از منابع پايه برداري مردم بهره ل اشكاترين و ناپايدارترين ابتدايي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 MENA: Middle East-North Africa 
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، گسترش فقر و هاي اقتصادي جوامعبنيان به فرسودگي اين منابع رفتن كاهش و تحليل 
از سوي ديگر   گردد ومي  منتهي  1زيستگرفتارشدن جوامع در چرخه معيوب فقر و تخريب محيط
ويژه رخدادهاي شديد ناشي از تغييرات ه  افزايش فقر بسياري از جوامع را در برابر بالياي طبيعي ب

كه ساير اهداف توسعه پايدار نمايد ميپذير آسيب نحوياقليم مانند سيل و خشكسالي به 
  ). 1(پيرابندگرددو دستيابي به آنها غيرممكن  گرفته تاثير قرار تحت

ن داد  انيپادر زمينه تحقق اهداف مندرج در آرمان دوم(  منطقه خاورميانه و شمال افريقا
 نيتام(سوم)، آرمان  داريپا  يكشاورز  جيو ترو  ه يو بهبود تغذ  ييغذا  تيبه امن  يابيدست  ،يبه گرسنگ

ي ها با چالش ها) و ساير آرماننيهمه در همه سن يرفاه برا يو ارتقا جيسالم و ترو يزندگ
 هاي بيشتري براي دستيابي به اهداف متعددي مواجه هستند، به همين دليل الزم است تا تالش

  انجام دهند.  هاپيش بيني شده در هر يك از آرمان
  يريپذب يآس يامدها ياز آثار و پ يو مثال ستيزمحيط بيفقر، تخروبيچرخه مع .1رابنديپ 

تحقق   ي برا ه يانوسيو اق  ا يمنطقه آس  يآن بر دستاوردها ر يو تاث ا يدر برابر بال ر يجوامع فق 
  2داريآرمان اول اهداف توسعه پا

 بيمنجر به تخر تواننديم يافتگينو توسعه تيتحوالت جمع  جهيكه در نت ييهاشرانيپ رهيزنج
و   ستيزصاحب نظران محيط يكنند، برا ديو ثبات كشورها را تهد يداريو پا دهش ستيزمحيط
  بوده است.  يگوناگون يهاشناسان كامال شناخته شده و موضوع پژوهشبوم
صورت برخوردار هستند به يفيضع  ياقتصاد يهاانيكه از بن ييكشورها در ژهيوهب هاشرانيپ نيا

. به عنوان مثال با كننديعمل م ستيزمحيط بيفقر و تخر ت،يتحوالت جمع  وبيمع  يهاچرخه
از  يبردارو بهره كنديم دايپ شيسوخت افزا نيتام يبرا زميه  يجامعه، تقاضا يازهاين شيافزا

 نديفرا ني. اروديها فراتر مجنگل دياز توان بازتول تيدر نها دهيپد نيا كه كنديم ديها را تشدجنگل
. در مرحله بعد و با كاهش دهديآنها را به شدت تنزل م  يها شده و بازدهجنگل  بيتخر  شيباعث افزا

به عنوان سوخت مورد استفاده قرار  يكشاورز عاتيو ضا يجانوران اهل  يچوب، پسماندها زانيم
آنها را كاهش   يزيو حاصلخ  شوديدر خاك م  ييباعث كاهش بازگردش مواد غذا  ده ين پدي. ارديگيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 Poverty and Environmental vicious cycle 
2 Disaster Resilience for Sustainable Development -Asia-Pacific Disaster Report 2017 
(2018), Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 



  

 داريتوسعه پا نه يشيو پ يمبان |38|
 
و تعداد دام با  تيجمع يتقاضا شيبه موازات افزا زيكم بازده ن ياراض نيا گريد ي. از سودهديم

. روديفراتر م  يتحمل اراض  تيظرف  ايبرد    تيو از ظرف  درنيگيقرار م  يبردارمورد بهره  يشتريشتاب ب
خاك   شيفرسا  ديآب باران و تشد  زيگر  شيباعث افزا  ،هيرويب  يها و چراجنگل  بيتخر  بيترت  نيبه ا
  . دهديرا كاهش م ينيزمريآب ز يهاسفره هيخاك و تغذ يزيو بطور همزمان حاصلخ گردديم

. شونديم ليتبد يستيزطيخود نبوده و به پناهندگان مح يغذا نيقادر به تام گريمردم د تيدر نها
 يسكونتگاهها نيكتريمناطق به نزد نيمردم ا شوديباعث م زيها نبوم ستيز يو فروپاش بيتخر
 قتي. در حقندينما ديمناطق را تشد نيا يستيزطيشهرها هجوم آورده و معضالت مح ژهيبو يانسان

 مراركه است كنديعمل م وبيچرخه مع  كيدر چارچوب  هاشرانياز پ يا رهيبه مانند زنج نديفرا نيا
در حال  يهادر كشور ژهيوهب يجوامع انسان يثباتيو ب يشناختبوم يهانظام يبه فروپاش توانديآن م

  ).9گردد(شكل يبرخوردار هستند، منته يفيضع  ياقتصاد يهاانيتوسعه كه از بن

  
  زيستمحيطب يت، فقر و تخريوب رشد جمعيچرخه مع. 9شكل

پايان دادن به فقر به عنوان اولين آرمان توسعه پايدار مطرح شده ا مقدماتي كه بيان گرديد،  ب
ها و در همه جا دنبال  اي را براي پايان دادن به فقر در همه شكلهدف بلندپروازانه كه  است
قبولي در بسياري از مناطق و كشورهاي  هاي قابلپيشرفت هاي گذشته كند. طي سالمي
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توسعه   و دستيابي به آرمان اولكاهش فقر  در خصوص    منطقه آسيا و اقيانوسيه ويژه  ه  جهان ب
، 2013و  2000هاي . بين سال دست آمده استه (همچنين آرمان اول توسعه هزاره) ب پايدار

درصد به  7/29كردند، از ميدالر در روز زندگي  9/1نسبت جمعيتي كه با درآمد كمتر از 
همين دليل حدود يك ميليارد نفر از فقر مطلق خارج به و  درصد كاهش يافته است 3/10

درصد جمعيت  36برند و ميليون نفر در فقر شديد به سر مي400شدند. با اين وجود، هنوز 
  . روز است دالر در 1/3ها كمتر از كنند كه درآمد آننيز نزديك به خط فقر زندگي ميجهان 

بيشترين  ،)10افزون بر اين، كاهش فقر در بين كشورها بسيار ناهمگن بوده است (شكل
ها كه اين پيشرفتها در زمينه كاهش فقر در كشور چين به دست آمده است، درحالي موفقيت

در جنوب غرب آسيا ميزان فقر از   2013و    2000در ساير مناطق كندتر بوده است. طي دوره  
ميليون نفر در فقر شديد به  325درصد كاهش يافت، با اين وجود هنوز  3/7به  درصد 2/34

  .برندسر مي

 
  دالر در جهان 9/1درصد جمعيت با درآمد روزانه كمتر از  .10شكل

زيست، وقوع بالياي طبيعي و فقر ارتباط تنگاتنگي بين تخريب محيط بايد يادآور شد كه
هاي هاي توسعه پايدار را با چالش دستيابي به ساير آرمانتوانند  وجود دارد كه اين مجموعه مي

توانند به صورت يك چرخه معيوب تخريب اساسي مواجه نمايند، زيرا اين فرايندها مي
ترش فقر عمل كنند و سپذيري در برابر باليا و سرانجام گزيست، افزايش آسيبمحيط

كند و  خاصبه طور را توسعه پايدار به طور عام، و آرمان اول را دستاوردهاي توسعه پايدار 
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هاي محدودي  ها و قابليتفقيرترين كشورها و مردم عموما از ظرفيتبعضا معكوس نمايند. 
آثار و پيامدهاي بالياي  زيست و همچنين كاهش فرايندهاي تخريب محيطبراي كاهش 

گيرند. ميها قرار ثير اين پديده اطبيعي برخوردار هستند و به همين دليل بيشتر تحت ت
تواند زيست مينيافتگي و گرفتارشدن كشورها در چرخه معيوب فقر و تخريب محيطتوسعه 

ها از جمله آوري آنان را در برابر بسياري از تكانه پذير كند و تابكشورها را به شدت آسيب
در منطقه  2015الي  2000ي دوره مخاطرات و بالياي طبيعي كاهش دهد. براي مثال، ط

ي وميرهاي ناشي از باليا اقيانوسيه كشورهاي با درآمد كم و بسيار كم بيشترين مرگآسيا و 
بسياري از  ي طبيعيحال و همزمان اين باليادرعين). 11اند(شكلرا متحمل شده  طبيعي

و در عمل دستيابي به آرمان اول را براي اين دسته  مردم را به زير خط فقر سوق داده است
  از كشورها بسيار مشكل كرده است. 

 
هاي ناشي از مخاطرات طبيعي به تفكيك گروهموارد مرگ و مير . 11شكل

  20151-2000درآمدي 
اي از عوامل پذيري اين كشورها در نتيجه مجموعه آوري و افزايش آسيبكاهش تاب 

اين گروه از كشورها شمار زيست باعث شده است تا خريب محيطاقتصادي، اجتماعي و ت
-2000به طوري كه طي دوره    از دست بدهند  طبيعي  باليايبيشتري از مردم خود را در هر  

كه اين تعداد،  انددر اين كشورها در هر رخداد جان خود را دست داده نفر 8000حدود  2015
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 Based on EM-DAT. (Accessed on 4 July 2017) 
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با درآمد باال بوده است. همچنين تعداد  وميرها در كشورهايبرابر متوسط تعداد مرگ 15
هزار نفر جمعيت در كشورهاي با درآمد پايين و صدوميرهاي ناشي از باليا به ازاي هر مرگ

). در حقيقت، 12متوسط، حدود پنج برابر بيش از كشورهاي با درآمد باال بوده است(شكل
شده است، زيرا   ارايه ارقام  وميرها در فقيرترين كشورها احتماال بيش اين  مجموع واقعي مرگ

  .وميرها ندارندبراي ثبت شمار مرگ را بسياري از اين كشورها منابع كافي 

به  1هزار نفرصدومير به ازاي هر رخداد و به ازاي هر . تعداد مرگ12شكل
  20152-2000هاي درآمدي تفكيك گروه 

ويژه آرمان اول (پايان ه و ب-ي توسعه پايدار هااهداف و آرمان همانگونه كه شرح داده شد
كني به همين دليل ريشه   .دندار  همديگرتنگاتنگي با  ارتباط    -دادن به فقر در همه اشكال آن)

فقر به عنوان يك رسالت جهاني بايد در كانون توجه جامعه جهاني قرار گيرد تا بتوان بر 
هاي زيستي (آرمانهاي محيطآرماناهداف و  خصوصامبناي آن ساير اهداف توسعه پايدار 

را در مسير درست هدايت كرد. در غير اين صورت جوامع كمتر توسعه يافته  )15و  14، 13
ها نيز زيست گرفتار خواهند شد و دسترسي به ساير آرماندر چرخه فقر و تخريب محيط

  غيرممكن خواهد شد.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ميليارد نفر،  1/3    :كشورهاي با درآمد باالجمعيت  1
  ، نفر ميليارد 4/0    : كشورهاي با درآمد متوسط جمعيت   
 ميليارد نفر 7/2  : و متوسط روبه پايين پايينكشورهاي با درآمد جمعيت   

2 Based on EM-DAT. (Accessed on 4 July 2017) 
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 يجوامع بشر يزيستاقتصادي، اجتماعي، سياسي و محيط هايحفظ و پايداري نظام
 ي به الگوها  يابيدستنفع مختلف و هاي ذي مستلزم كاهش تعارضات و تضاد منافع بين گروه 

ضمن برآوردن اين الگوها بايد    .است  زيستيمحيطو    يعياز منابع طب  يبرداراز توسعه و بهره   ينينو
ز بتوانند از ينده نيآ  هايتا نسل نمايدرا فراهم  يينسل حاضر، سازوكارها ياساس يازهايه نيكل
را   زيستمحيطاركان    يداريتوسعه كه حفظ و پا  نيكرد نوين رويكنند. ا  يبردارن مواهب بهره يا

توسعه ات توسعه، به يدهد و در ادبمي توسعه در كانون توجه قرار هاير مولفه يدر كنار سا
ن يقابل تحمل كره زم هايتيمنابع و ظرف ميان يكند تا توازنيتالش م موسوم است، داريپا

  د.يي هر جامعه برقرار نماهاو اولويت  هابشر در كنار توجه به ارزش يازهايو مصارف و ن
از يك سو و پايداري رشد و توسعه بدون آسيب به توازن   زيستمحيط  يدارين پايتضم

و  2030و دستور كار  1992سالدر  20+ي حياتبخش كره زمين كه پس از اجالس ريوهانظام
ن شد، رويكردي  ييشاخص تب 238هدف و  169آرمان و  17اهداف توسعه پايدار كه در قالب 

امعه جهاني ترسيم كرده است. اين را براي ج زيستمحيطنوين در زمينه پايداري توسعه و 
ت برقراري توازن بين منابع موجود در كره زمين ياز اهم  يق جامعه جهانين درك عميموضوع مب

  به اهداف توسعه پايدار است.  يابيبراي دست و مصارف و نيازهاي جامعه جهاني
معه ر جايكه در حال حاضر دامنگ  زيستيمحيطو مشكالت    مسايلاز    ياريقت، بسيدر حق

ر آرمانها و اهداف توسعه دارند كه بايد به موازات هم و به صورت يشه در سايشده است، ر  يجهان
از معضالت  ياريشه بسيمنسجم از سوي جامعه جهاني پيگيري و اجرا شوند. به عنوان مثال ر

  ؛ شودمي  يدر حال توسعه از فقر ناش  يباالخص در كشورها  هامي و نارآرا  هاو تنش  زيستيمحيط
ز به نوبه خود فقر ين زيستمحيطب يو تخرشده  زيستمحيطب يشتر باعث تخريرا فقر بيز
و  ي اجتماع ي،اقتصادي تواند به فروپاشميت ين چرخه باطل در نهايا .زندميرا دامن  يشتريب

ات يح هاينظام يدارين اساس و به منظور حفظ و پايشود. بر ا يمنته زيستيمحيطت يدر نها
ر كرده و ييست تغيباميد و مصرف منابع ي تول يكردها و الگوهاين و منابع آن، رويه زمبخش كر
  آرمانها و اهداف توسعه پايدار سوق داده شود. يدر راستا
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 خاص، گير شدن مباحث توسعه كالسيك به طور عام، و توسعه پايدار به طور با همه 
هاي در سال  يپايدارو  يافتگيهاي تركيبي متعددي براي سنجش ابعاد مختلف توسعه شاخص

زيستي توسعه هاي محيط جنبه نظير (اخير مطرح شده كه هر كدام از آنها برخي از ابعاد توسعه پايدار 
 شاخص تركيبي اهداف توسعه پايدار)   نظير(ابعاد توسعه پايدار    كليا    زيست)شاخص عملكرد محيط   توسط پايدار  

سنجش  هايك از روشيدر هر  يو ماهو يساختار هايتفاوتنظر از صرفكنند. ميرا تبيين 
 ي ابينه دستيعملكرد كشورها در زم  يابيو ارز  يبررس  يبرا  يمناسب  يابزارها   هان روش يا  ي،داريپا

  هستند.كالن  هاييزيربرنامه  يبرامناسب  ييدار قلمداد شده و ابزارهايبه اهداف توسعه پا
زيست پايداري محيطاز    حفاظت  مبتني برهاي اقتصادي  كه سياست  يكشورهايبررسي  
 يكشورها .هستندتري برخوردار پايداراقتصادي رشد از  دهد اين كشورهادارند نشان مي

در  شرويپ يمانند سوئد و دانمارك و فنالند، كه از كشورها يناوياسكاندمنطقه  افتهيتوسعه 
 ريفق يرا در جهان دارند و كشورها داريرتبه توسعه پا نيهستند، باالتر ستيزحفاظت از محيط

 ها آن يستيزمحيط يفقر، استانداردها ليكه به دل ييقايافر يمانند كشورها افتهيو كمتر توسعه 
 دار يتوسعه پا  يهااست، شاخص  شتريب  شانيستيزطيو مح  يعيمنابع طب  بيو شدت تخر  ترنييپا

اهداف   يجدول رتبه بند  يدر انتها  2019سال  دارياهداف توسعه پا  يداشته و در رتبه بند  يكمتر
  اند.قرار گرفته  داريتوسعه پا

داراي   و كشورهايي جوامع توسعه پايدار،بندي رتبه  توجه به اين نكته الزم است كه در
يا كشورهايي با بزرگترين اقتصادهاي جهان در زمره  كه  بهترين عملكرد توسعه پايدار هستند

كوچكي نظير سوئد، كشورهايبعضا نيستند، بلكه دسترسي به منابع گسترده انرژي و طبيعي
از منابع انساني، اجتماعي، اقتصادي و ي مختلف، هارغم محدوديتدانمارك و فنالند به 

  كنند.به شكل بهينه استفاده ميخود زيستي محيط
اهداف و پيشبرد آرمانهاي متفاوت توسعه همپوشاني برخي شاخصهاي مشترك در تحقق  

المللي را در سطحي باالتر به اين انديشه هاي بينها و انديشكده پايدار، دانشگاهها، پژوهشگاه 
ها شاخص توسعه پايدار متغيرهاي مستقل را تعيين و تابعيت ساير شاخص  283انداخت كه از ميان  

مه با تعريف يك زنجيره علت و معلول در سطح را از متغيرهاي مستقل ارزيابي نمايند و در ادا
  يابند.اهداف و آرمانها به يك نقشه راه براي توسعه پايدار دست
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  پايدار توسعه يهامولفه ميان پويا تعادل برقراري ،پايداري در آرماني هدافا .13شكل

هاي توسعه پايدار را ذيل سه عنوان اجتماع، «كالج پرسنل سازمان ملل متحد» آرمان
كره طبقه بندي نمود و پس از ارزيابي اهداف و شاخصهاي مرتبط با هر آرمان، اقتصاد و زيست 

  نشان داد توسعه پايدار بدون ايجاد توازن در ابعاد مختلف رشد محقق نخواهد شد: 
 ري جنسيتي) كه ماهيتي كامال اجتماعي دارد؛ به جز آرمان پنجم(براب •
 كره است؛سازي رشد اقتصادي و زيستو پاك) در گرو همگامتحقق آرمان هفتم(انرژي ارزان  •
تحقق آرمانهاي چهارم(آموزش با كيفيت) و نهم(صنعت، نوآوري و زيرساخت) در گروه  •

 سازي رشد اقتصادي و اجتماعي است؛ همگام 
م(زيستن پايدار در آب) و پانزدهم(زيستن پايدار در خشكي) در گروي تحقق آرمانهاي چهارده •

  كره است؛سازي رشد اجتماعي و زيستهمگام 
تحقق آرمانهاي اول(بدون فقر)، دوم(بدون گرسنگي)، سوم(سالمتي و رفاه)، ششم(آب سالم  •

ها و بهداشتي)، هشتم(مشاغل شايسته و رشد اقتصادي)، دهم(كاهش نابرابري)، يازدهم(شهر
و جوامع پايدار)، دوازدهم(مصرف و توليد مسئوالنه) و سيزدهم(اقدام براي اقليم)، همگي در 

  كره است؛سازي رشد اقتصادي، اجتماعي و زيستگروي همگام 
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تحقق آرمانهاي شانزدهم(صلح، عدالت و نهادهاي مقتدر) و هفدهم(مشاركت براي رسيدن  •

 وسعه پايدار كشورها خواهد بود؛ و جانبه و تبه اهداف) متضمن رشد متوازن همه 
جانبه و استمرار يك كشور در بهبود شاخصهاي توسعه پايدار، در سايه رشد متوازن همه  •

  يافتگي تحقق خواهد يافت.ترين معيار توسعه آرمان دهم(كاهش نابرابري) به عنوان اصلي 

  
  »يداريپا يبرا آلمان فدرال انجمن« پيشنهاد  به پايدار توسعه راهنقشه .15شكل

اي، «انجمن فدرال آلمان براي پايداري» بر همين پايه با تعريف يك فرآيند پنج مرحله 
تر در تر را در مراحل اوليه قرار داده و سپس با قرار دادن آرمانهاي وابسته آرمانهاي نسبتا مستقل

اوليه بشر آغاز  نمايد كه با تحقق حقوقراهي براي توسعه پايدار تعريف ميمراحل بعدي، نقشه 
ها در تمام شده و با ايفاي مسئوليت اجتماعي بشر در ابعاد متعالي، بشريت را به كاهش نابرابري 

  سازد. ابعاد خود در درون كشورها (ميان شهروندان) و در جامعه جهاني (ميان كشورها) رهنمون مي
ي در حال توسعه، توسعه شمار قابل توجهي از كشورها  برنامه   2015در اين راستا از سال

گردد؛ در پايان هر سال ميزان توفيق در تحقق اهداف بر مبناي ادبيات توسعه پايدار تنظيم مي
برنامه در چارچوب شاخصهاي توسعه پايدار ارزيابي شده و مستندات آن به سازمان ملل گزارش 
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ر را در دو گردد. يك نمونه جالب، برنامه توسعه كشور مالزي است كه مقرر است اين كشومي

به يكي از الگوهاي توسعه متوازن و پايدار   2030تا    2023و از    2023تا    2016دوره هفت ساله از  
در سطح جهان مبدل سازد. در دوره هفت ساله اول به ترتيب شعار و آرمانهاي هر سال تعريف 

تحقق  دستي احكام الزم براي تحقق آنها تبيين گرديده كه در صورت عدمو در اسناد پايين
  بيني خواهد شد.شاخصهاي برنامه در هر سال، تقويت آن شاخص در بودجه سال آينده پيش

  
  )2023-2016راه توسعه پايدار مالزي(دورهنقشه. 15شكل
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است. داشته ي بسيارطي سالهاي اخير وضعيت توسعه پايدار ايران فراز و فرودهاي 
در   2017در سال  و  ،79امتياز در رتبه    5/58كشور با كسب    149در بين    2016در سال  كشورمان

و از  بود يافترتبه ايران به 2019 و 2018طي سالهاي  .قرار گرفت 89در رتبه كشور  157بين 
رسيده  2019كشور در سال 162در بين  58به رتبه  2018كشور در سال  156در بين  82رتبه 

طي اين دوره   1باشد. ميان طي اين دوره  كشورم  دن امتياز و ارتقاي جايگاه است كه مبين بهتر ش
 12كشور از رتبه  25انداز نيز بهبود يافته و در بين امتياز و جايگاه ايران در بين كشورهاي چشم 

پله اي طي اين دوره بوده   8رسيده است كه مبين ارتقاي    2019در سال  4به رتبه    2018  در سال
  است. 

جمهوري اسالمي ايران رسد به همان ميزاني كه به نظر مي 2019گزارش سال پايه  بر
دادن به فقر در همه  انيپا(1 اي نظير آرمانهزينه -ي مرتبط با نهادهاي خدماتيهاآرمان تحققدر 

، 3) همه يالعمر برامادام ير يادگي يهافرصت  جيو عادالنه و ترو ر يفراگ  يفيآموزش ك نيتام(4 ،2) اشكال آن
پاك، ارزان و   يبه انرژ  يدسترس  نيتام(7، 4)آن ي امدهايو پ يمياقل راتييبا تغ  ييارويرو ياقدامات عاجل برا (13

 7)همهي رفاه برا  يو ارتقا  جيسالم و ترو  يزندگ  نيتام(3و  6) داريمصرف مسئوالنه و پاود ي تول(12،  5)همهي برامطمئن 
استيالي ذائقه دولتي موجب گرديده نهاد حاكميت در دستيابي   ،وضعيت نسبتا خوبي داشته است

به آرمانهايي كه نيروي محركه اصلي آنها وجود يك بخش غيردولتي فراگير و قدرتمند است 
ناكام باشد. بر اين اساس ابالغ و پيگيري يك برنامه جامع اقدام فراگير جهت تعالي و ارتقاء 

با شش محور مهمترين رهيافتي است   16و    10،  2،  6  ،5،  9كشور در قلمروي آرمانهاي  وضعيت  
  كه در شرايط فعلي كشور بايد به مرحله عمل درآيد:

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ساير   هاي مورد بررسي وها در سال ها، تغيير تعداد شاخص ، فقدان و كمبود اطالعات برخي از كشورهاتوجه به تغيير تعداد كشوربا  1

 ضروري است و قضاوت در خصوص پايداري به سهولت ممكن نيست. ها احتياط اين مقايسه در  عوامل، 
 سازمان بهزيستي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كميته امداد و  2
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، نهضت سوادآموزي، دانشگاه آزاد اسالمي   3

 اي و سازمان فني و حرفه 
 سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نفت و سازمان هواشناسي  4
 وزارت نيرو و وزارت نفت 5
 وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ه، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودج 6
 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور و  7
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  )9(آرمانيبر نوآور يمبتن داريو پا ريفراگ عيآور، صناتاب يهارساختيز جاد يا )1

  ) وضعيت فعلي:1-1
شاخص را مورد بررسي 6، 9شاخص مرتبط با آرمان 12، از ميان 2019گزارش توسعه پايدار سال 

  قرار داده است:
باند پهن  ن يمشترك» و «نترنتيكننده از ااستفاده تينسبت جمع) كشورمان در دو شاخص «1-1-1

ها در سه سال اخير قرار دارد و روند تغييرات اين شاخص 1»، در وضعيت متوسط رو به باالليموبا
 بود جايگاه كشور در اين زمينه است.روندي، صعودي و نويد بخش به

)» رساختيبه نسبت ز-نقلوتجارت و حمل تيفيك( كيعملكرد لجست«شاخص ) از حيث 2-1-1
. بهبود وضعيت كشور در اين حوزه به ترتيب مستلزم 2كشورمان در وضعيت متوسط رو به باال قرار دارد

دريايي متصل به كريدورهاي ترانزيت -تجهيز ناوگان هوايي كشور و توسعه شبكه زيرساختهاي ريلي
 و همچنين ايجاد بنادر خشك است.

ي» و ليتكم التيدانشگاه برتر تحص 3 ازيامت ن يانگيم) هر چند كشورمان از نظر دو شاخص «3-1-1
، اما رتبه ضعيف كشورمان در 3ي» در وضعيت خوب قرار داردو فن يعلمدر مجالت مقاالت  تعداد«

محور، فقدان ارتباط -مويد فقدان نهادهاي تحقيقاتي بازار 4هاي تحقيق و توسعه»«هزينهشاخص 
سيستماتيك نهادهاي علمي با نهادهاي مولد اقتصادي و خصوصا بخش خصوصي كشور و در يك كالم 

  سازد.دولتي بودن نهادهاي مولد علمي است كه ضرورت رفع اين نقيصه را دوچندان مي
  ) برنامه:1-2

ناخالص   ديدن سهم صنعت از اشتغال و تولنموار و دو برابر  يدو پا  ريفراگ  يزسايصنعت  جيرو) ت1-2-1
 2030 تا سال يداخل

 المللي) ازمالي(خصوصا بين   خدمات  به  وكارهاكسب  ساير  و  كوچك  صنايع  دسترسي  ) افزايش1-2-2
 ارزش بازارهايو  هازنجيره در آنها ادغام و پذيرپرداخت اعتبارات جمله

جو  جاديا قياز جمله از طر كشور در يپژوهش و نوآور ،يداخل ياز توسعه فناور تيحما) 3-2-1
 افزوده توليدافزايش ارزشو  يصنعت يچون تنوع بخش يبا اهداف مساعدي اسيس

 يوربهره شيآنها، افزا يدارسازيمنظور پاسازي صنايع بهروزرساني زيرساختها و مقاوم) به 4-2-1
 تسيز طيپاك و سازگار با مح يصنعتي ندهايا و فرآهيتر از فناورشيب يريكارگمنابع و به از استفاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جهان 81و  58كشور به ترتيب در رتبه  319از ميان  1
 جهان  55در رتبه  ) همراه كشورهاي مكزيك، مصر، روسيه، آرژانتين و بلغارستانمشتركا به (كشور  319از ميان  2
  (مشتركا به همراه كشورهاي روماني، برونئي، قطر و تونس) 42و  34كشور به ترتيب در رتبه  319از ميان  3
كشور (مشتركا در كنار ناميبيا، موزامبيك، اردن، مولداوي، چاد، مالي، نپال، گرجستان، زامبيا، توگو، كلمبيا و اسواتيني) در   319از ميان    4

 جهان  71رتبه 
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 يهاترساخ يآور، از جمله زتاب و دارياعتماد، پالقاب ت،يفيباك يهاختساريتوسعه ز) 5-2-1
و  ريپذتپرداخ ي و رفاه، با تمركز بر دسترس ياز توسعه اقتصاد تيحما با هدف ،يو فرامرز يامنطقه

دريايي -طور عام و تجهيز ناوگان هوايي كشور و توسعه شبكه زيرساختهاي ريليبه  همگان  يبرابر برا
 متصل به كريدورهاي ترانزيت و همچنين ايجاد بنادر خشك به طور خاص.

 قياز جمله با تشو  يصنعت  يهابخش  يفناوري  هاتيقابل  يبروزرسان  ،يات علمقيتحق  شيافزا)  6-2-1
  و توسعه قيبخش تحق يروهايتعداد نها و هزينهقابل توجه  شيافزا وي به نوآور

  ) اجرا:1-3
از اقتصاد   يندگي(به نما  رانيا  يمعادن و كشاورز  ع،يصنا  ياتاق بازرگان  ياقتصاد  يتشكلها  تيبا محور
بانك   ،ييو دارا يوزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد يكشور) و همكار يخصوص
 يناورو ف  قاتياطالعات، وزارت علوم تحق  يوزارت ارتباطات و فناور  ،يوزارت راه و شهرساز  ،يمركز

  يجمهور استير يو فناور يو معاونت علم
 

  )5و توانمند كردن زنان(آرمان يتيجنس يبرابر نيتام )2
  ) وضعيت فعلي:1-2

شاخص را مورد بررسي 4، 5شاخص مرتبط با آرمان 14، از ميان 2019گزارش توسعه پايدار سال 
  قرار داده است:

 يهانسبت سال» و «خانواده يزيربرنامه نينو يهاوهيش يتقاضا) كشورمان در دو شاخص «1-1-2
ها قرار دارد و روند تغييرات اين شاخص  1»، در وضعيت متوسط رو به باالمردانبهحضور در مدرسه زنان

  در سه سال اخير، صعودي و نويد بخش بهبود جايگاه كشور در اين زمينه است.
رتبه ضعيف  ،) با تاكيد بر ضرورت اهتمام به تامين برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان2-1-2
 2ي»ملو شوراهاي  زن در مجلس    ندگانينما» و «نسبت زنان شاغل به مردان«شاخصدو    در  نكشورما
 رسد كهمنطقي به نظر نمي   بنديكشورهايي نظير عربستان سعودي در اين رتبهبهتر  جايگاه    در مقابل

ناشي شده  اشتغال زنان در شوراهاي محلي و بنگاههاي بخش خصوصياحتماال از عدم محاسبه 
ورت دارد مركز آمار و مطالعات اقتصادي اتاق ايران با استعالم ارقام ياد شده به ترتيب از ضر .تاس

  هاي ياد شده را مجددا بررسي نمايد.وزارت كشور و سازمان تامين اجتماعي صحت شاخص
  ) برنامه:2-2

سطوح  ي در تمام يبرابر رهبر يهافرصت ادجين مشاركت كامل و مؤثر زنان و ايتضم) 1-2-2
   يو عموم ياقتصاد ،ياسيس يزندگ در يريگميتصم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جهان 64و  58كشور به ترتيب در رتبه  319از ميان  1
 جهان  018و  317كشور به ترتيب در رتبه  319از ميان  2
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عدم وجود  ايدون در نظر گرفتن وجود ب ضيو عدم تبع يو نظارت بر برابر تيارتقا، تقو) 2-2-2
  تيبر اساس جنس يقانوني چارچوبها

و  يتيجنس يبرابر جيترو جهت االجراالزم ن يمعقول و قوان يتهااسيس تياتخاذ و تقو) 3-2-2
  سطوح يتمام در زنان و دختران يتوانمندساز

 و يتيجنس يبا هدف برابر يعموم يصهايتخصاعطاي  و يريرهگ ينظامها) ايجاد 4-2-2
  زنان يتوانمندساز

اطالعات و ارتباطات با هدف  يفناور ژهيتوانمندساز، به و يهاياستفاده از فناور شيفزا) ا5-2-2
  قدرت زنان شيافزا

  ) اجرا:2-3
معاونت امور زنان و خانواده  ينهاد فعال در حوزه زنان و خانواده و همكارمردم  يتشكلها تيبا محور

  و وزارت كشور يجمهور استير
 

  )6(آرمانهمه يآب سالم برا يدسترس نيتام )3
  ) وضعيت فعلي:1-3

شاخص را مورد بررسي 5، 6شاخص مرتبط با آرمان 11، از ميان 2019گزارش توسعه پايدار سال 
  قرار داده است:

برخوردار از  تيجمعي»، «دنيبرخوردار از حداقل پوشش آب آشام تيجمعهاي «) در شاخص1-1-3
ي» وضعيت كشورمان در محدوده متوسط انسان يهاپساب ه يتصف» و «پساب هيحداقل پوشش تصف

  د.قرار دار 1رو به باال
 يسازي ته»، و «از منابع آب تجديدپذير ن يريبرداشت آب ش) در دو شاخص «سهم 2-1-3

كه اين وضعيت محصول توسعه  2ي» كشورمان در وضعيتي بسياربد قرار داردنيرزميآب ز يهايورود
زيستي و فعاليت آن در بستري شفاف، نامتوازن ناشي از فقدان يك نظام حسابداري محيط

  پذير و پاسخگو است.مسئوليت
  ) برنامه:3-2

 و آب پايدار برداشت از اطمينان و تمامي بخشها در آب  مصرف وريبهره چشمگير افزايش) 1-2-3
رنج    يآبكه از كم  يافراد  مالحظه تعداد  قابل  شو كاهآب    كمبود  به  پاسخگويي  شيرين براي  آب  تامين 

  برندي م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جهان   93و  96، 89يب در رتبه كشور به ترت  319از ميان  1
 جهان  154و  216كشور به ترتيب در رتبه  319از ميان  2
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و استفاده   )نشده  هياندن مقدار فاضالب تصفرس  به نصفچرخاني (زان بازيم  ريچشمگ  شيافزا)  2-2-3
به حداقل رساندن انتشار   وپسماندها  حذف    ،يكاهش آلودگ  قيآب از طر  تيفيك  يارتقاو    من يمجدد و ا
  خطرناك ييايميمواد ش

  مقتضي يفرامرز  هاييهمكار  با  جمله  سطوح، از  يمنابع آب در تمام  كپارچهي  تيريمد  ياجرا  )3-2-3
  آب و بهداشت تيريمدي در ارتقا يت مشاركت جوامع محليت و تقويحما) 4-2-3

  ) اجرا:3-3
 ،يوزارت جهادكشاورز رو،يوزارت ن ينهاد فعال در حوزه آب و همكارمردم  يتشكلها تيبا محور

  ستيز طيو سازمان حفاظت مح ي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك
 
 جيو ترو هيو بهبود تغذ ييغذا تيبه امن يابيدست ،يدادن به گرسنگ انيپا )4

  )2(آرمانداريپا يكشاورز
  ) وضعيت فعلي:1-4

شاخص را مورد بررسي 7، 2شاخص مرتبط با آرمان 14، از ميان 2019پايدار سال گزارش توسعه 
  قرار داده است:

ي» كه تنوع سبد غذايي گياهي و حيواني بشر را ارزيابي انسان ييغذا تراز) در شاخص«1-1-4
  قرار دارد. 1نمايد، كشورمان در وضعيت خوبمي 

 داريپا تيريمد» و «سال5 ريدر كودكان ز يقدكوتاه»، «هيسوء تغذ وعيش) در سه شاخص «2-1-4
ها در سه سال شاخص  ن يا  راتييو روند تغقرار دارد  2» كشورمان در وضعيت متوسط رو به باالتروژنين

  است. نهيزم ن يكشور در ا گاهيبخش بهبود جا ديو نو يصعود ،يروند رياخ 
» كشورمان در وضعيت غالت ديتولل»، و «سا 5در كودكان كمتر از  يكم وزن) در دو شاخص «3-1-4

و  يصعود ،يروند ريها در سه سال اخ شاخص نيا راتييروند تغ قرار دارد اما3متوسط رو به پايين
  است. نهيزم ن يكشور در ا گاهيبخش بهبود جا دينو

، وضعيت 2رمان ) به رغم وضعيت نسبتا خوب كشورمان در ساير شاخصهاي مرتبط با آ4-1-4
به تنهايي موجب گرديده كه وضعيت كشور از خوب  30BMI≥ «4يچاق وعيشكشورمان در شاخص «

رسد برنامه مقابله به شيوع چاقي بايستي به يكي از به متوسط تنزل يابد. بر اين اساس به نظر مي 
  يافتگي كشور مورد توجه قرار گيرد.هاي كليدي براي بهبود وضعيت توسعهبرنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جهان  دومكشور در رتبه  319از ميان  1
 جهان   63و  59، 79كشور به ترتيب در رتبه  319از ميان  2
 جهان  710و  101كشور به ترتيب در رتبه  319از ميان  3
 جهان  414كشور در رتبه  319از ميان  4
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  ) برنامه:4-2

و  ياهيتغذ يهااصالح رفتارنهاد جهت ارتقاء سبك زندگي، هاي مردم) مشاركت تشكل1-2-4
مداخالت ي همراه با  جسمان  تيبه داشتن تحرك و فعال  و نوجوانان  كودكانشهروندان خصوصا    شويقت

و  ،، ترويج تغذيه سالمموجود يو درمان يامكانات ورزش توسعه با هدف نهاد حاكميت 1محورهجامع
 يهاو مراقبتي مربوط به چاق يهايمارياز ب يريشگيو پ ييكنترل وزن، شناساسازي مردم از آگاه

  .دارند ژهيبه توجه و مراقبت و ازيكه ن ياز افراد چاق يپزشك
  ) اجرا:4-3

وزارت بهداشت درمان و آموزش  يو همكار نهاد حوزه تغذيه و سالمتمردم  يتشكلها تيبا محور
  وزارت ورزش و جوانان و يپزشك

  )10(آرمانيالمللنيو ب يدر تمام ابعاد داخل هايكاهش نابرابر )5
  ) وضعيت فعلي:1-5

، تنها يك شاخص را مورد 10شاخص مرتبط با آرمان 11، از ميان 2019گزارش توسعه پايدار سال 
  بررسي قرار داده است:

اما قرار دارد    2وضعيت متوسط رو به باال» در  شدهليتعد  ينيج   بيضر) كشورمان در شاخص «5-1-1
  متاسفانه اين شاخص در سه سال گذشته در حال افزايش است.

  ) برنامه:5-2
برخورداري از مواهب، در    هاهاي عادالنه و برابر و كاهش نابرابريتضمين دسترسي به فرصت)  1-2-5

  مقررات، سياستها  ارتقاي قوانين و  آميز ومقررات، سياستها و اقدامات تبعيض  از طريق حذف قوانين و
افراد بدون در نظر  يتمام ياسيس و ياقتصاد ،ياجتماع فراگيري توسعهو  يتوانمندساز) 2-2-5

  موارد ريسا اي ياقتصاد تيوضع اياصالت، مذهب  ت،ينژاد، قوم ت،يمعلول ت،يگرفتن سن، جنس
دستيابي  حقوق و دستمزد و تأمين اجتماعي، واتخاذ سياستها به ويژه سياستهاي مالي، ) 3-2-5

  مستمر به برابري
جامعه   يگروهها  ن يترن ييت پاياز جمع  40%  دار درآمد مربوط بهيو رشد پا  يجيتدر  شيافزا)  4-2-5

  يدرآمد مل ن يانگيم از باالتر يبا نرخ 
  ) اجرا:5-3

 يو اتاق بازرگان  كار و رفاه اجتماعيتعاون  وزارت    يو همكار  ييو دارا  يوزارت امور اقتصاد  تيبا محور
  رانيا يمعادن و كشاورز ع،يصنا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 Community-Based Interventions 

 جهان  72كشور در رتبه  319از ميان  2
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پاسخگو و موثر در  ر،يفراگ ياجتماع يهمه و نهادها يصلح و عدالت برا )6

  )16(آرمانهمه سطوح
  ) وضعيت فعلي:1-6

شاخص را مورد بررسي 11،  16شاخص مرتبط با آرمان  23، از ميان  2019گزارش توسعه پايدار سال  
  قرار داده است:

قرار دارد و روند   1» كشورمان در وضعيت متوسط رو به باالهايتعداد خودكشدر شاخص «) 6-1-1
 تغييرات اين شاخص رو به بهبودي است.

سال كه تولدشان 5ر يكودكان ز»، «بدون حكم يهايبازداشت) كشورمان در سه شاخص «2-1-6
» در وضعيت متوسط كودكان كار-ساله شاغل14-5كودكان » و «استثبت شده ربطيذتوسط مراجع

  اند.قرار دارد. اين سه شاخص در سه سال گذشته بدون تغيير بوده 2رو به باال
قرار دارد، اما روند تغييرات اين  3» كشورمان در وضعيت بدمطبوعات يآزاد) در شاخص «6-1-3

  شاخص رو به بهبودي است.
قرار دارد. اين شاخص در سه سال   4» كشورمان در وضعيت بدانيزندان تعداد) در شاخص «6-1-4

  است.گذشته بدون تغيير بوده
محل سكونت خود  ايدر شهر  كردنيروادهيپ ييتنهاهنگام به كهيتيجمع) در دو شاخص «5-1-6

كشورمان در وضعيت متوسط رو به باال قرار  6»ينظام حكمران ييكاراو « 5»كننديم تياحساس امن
  است. رو به وخامتسه سال گذشته روند تغييرات اين دو شاخص در متاسفانه دارد اما 

متاسفانه كشورمان در وضعيت متوسط رو  7»ادراك فساد» و «تيمالك حقوق) در دو شاخص «6-1-6
  است. رو به وخامتسه سال گذشته روند تغييرات اين دو شاخص در  به پايين قرار دارد و

  ) برنامه:6-2
غيردولتي با هدف  ينهادها تيتقونهاد و سازي ميان تشكلهاي مردمسازي و شبكهيكپارچه) 1-2-6

در تمام سطوح ملي  ياهتيظرفاز  حكمراني و استفاده بيشنيهتوسعه مشاركت شهروندان در فرايند 
  8اجتماعي و اقتصادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جهان  76كشور در رتبه  319از ميان  1
 جهان   85و  74، 74كشور به ترتيب در رتبه  193از ميان  2
 جهان  158كشور در رتبه  193از ميان  3
 جهان  161كشور در رتبه  193از ميان  4
 جهان  51كشور در رتبه  193از ميان  5
 جهان  73) در رتبه ايو اسپان ايبريل ، يتونس، مال كا، يكاستار نه، يگ ه، يترك كا، يياروگوئه، جاماكشور (به همراه كشورهاي  193از ميان  6
 جهان  135و  103كشور به ترتيب در رتبه  193از ميان  7
 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار بالمنازعاجراي  8
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گر و تضمين برقراري رقابت برابر در كليه ابعاد اقتصادي و اجتماعي ) توسعه نهادهاي تنظيم2-2-6
  1نفعان حاكميتيميان شهروندان و ذي

  2موثر، پاسخگو و شفاف در تمام سطوح يتوسعه نهادها) 6-2-3
و  يذات يهاي از آزاد تيحما به اطالعات و شهروندان عموم يان از دسترسنيحصول اطم) 4-2-6

  3يالمللن يب يهانامهموافقت و يمل ن يمطابق با قوان ن،ياديبن
  4آن اشكال در تمام يخواركاهش قابل مالحظه فساد و رشوه) 6-2-5

  همه يبه عدالت برا يدسترس ن يتضم و يالمللن يو ب يقانون در سطوح مل تيحاكم يارتقا) 6-2-6
  كودكان  هيخشونت و شكنجه عل  اشكال  قاچاق و تمام  ،يكشاستفاده، بهرهدادن به سوءانيپا)  7-2-6

  ) اجرا:6-3
و  ينهاد اجتماعمردم يتشكلها هيكلاتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران،  تيبا محور
وزارت كشور، معاونت   يو مبارزه با فساد و همكار  تيفعال در حوزه شفاف  يخصوصا تشكلها  ياقتصاد

  و وزارت امور خارجه هيياز وقوع جرم قوه قضا يريشگيپ
 

هاي مشترك كشورهاي عضو سازمان ملل در تدوين، تصويب و انتشار همكاري 
گيري و گزارش مستمر اين شاخصها به ها، اهداف و شاخصهاي توسعه پايدار، اندازه آرمان

و مشاركت نمايندگان بخشهاي دولتي  اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد روابطدپارتمان 
رويداد جانبي توسعه پايدار كه همه ساله با محوريت سازمان  هاو غيردولتي اين كشورها در ده 

گردد، چارچوبي فراگير و همگاني براي ارزيابي و مقايسه ملل متحد در پنج قاره جهان برگذار مي
آورد. در اين هماورد جهاني، يافتگي هر يك از كشورها در ابعاد مختلف فراهم ميميزان توسعه 

غيردولتي درتالشند با بهبود رتبه كشورشان در گزارشات سازمان   بخشهاي حاكميتي و سازمانهاي
  المللي را معطوف به خود سازند.هاي بينها و مشاركتالمللي جهت جذب سرمايه ملل، اشتياق بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 قانون اساسي  44قانون اجراي سياستهاي كلي اصل بالمنازعاجراي  1
 تسريع در تصويب و اجراي بالمنازع اليحه شفافيت 2
 اجراي بالمنازع قانون دسترسي آزاد به اطالعات  3
زنان و گزارشگران فساد و ترويج و توسعه فعاليت سازوكارهاي حمايت از سوتاليحه مديريت تعارض منافع و ساير تصويب  4

و  ) sajam.scpd.irگزارشگري فساد نظير سامانه سجام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه(  هايبان ديده
)sajam.adliran.ir ( 
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در اين راستا گفتگوي مستمر نهاد حاكميت با شهروندان در حوزه اجتماعي و با 
و  هاادغام اهداف توسعه پايدار در سياست تشكلهاي بخش خصوصي در حوزه اقتصادي جهت 

ايجاد اجماع و به حداكثر رساندن مشاركت شهروندان براي و همچنين  ي توسعه كشورهابرنامه 
ضروري است. مشاركت تحقق اهداف توسعه پايدار افزايي در مسير براي هم حس مالكيت 

بر روند پيشرفت نظارت در و همچنين  هاو برنامه  هادر تدوين سياستنهاد تشكلهاي مردم 
با توجه به قابل جشمپوشي نيست و  و تدوين گزارشهاي ملي اهداف توسعه پايدارها برنامه 

در منطقه  كشورمان نقش پيشرو ايرانيان، ايفاي ي انساني و دانش فنيهاو توانمندي هاظرفيت
از (اي ي منطقه هابنديات و گروه تقويت و توانمندسازي مناسب ارا در پي داشته و بآسياي غربي 
كشورهاي منطقه در مقابل مثبت در مسير حداكثر اثربخشي  )جنوب-ي جنوبها جمله همكاري

  خواهد شد. يافتهمنافع كشورهاي توسعه 
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توسعه پايدار: )، 1394آبادي، فاطمه غفاري رهبر (پوراصغر سنگاچين، محمد حسينفرزام  -
 ، انتشارات علم كشاورزي ي پايداريهاشاخصمباني و 

ر ي)، ترجمه ام1377ست و توسعه (يزطي، كنفرانس سازمان ملل درباره مح21دستور كار  -
ست و برنامه عمران سازمان يزطي، انتشارات سازمان حفاظت محيد طراوتيت و حمافياو

 )UNDP(ملل متحد
)، 1371-1381  يسالها   يمت ثابت و جاريران(به قيا  يمل  ي) حسابها1383ران (يمركز آمار ا -

 رانيمركز آمار ا
، يد تهراندار، ترجمه نشاط حدايتوسعه پا  يها)، شاخص1381لهارز (يچ، سوزان بيمولدان. بدر -

 ستيزطينژاد، انتشارات سازمان حفاظت محدكتر ناصر محرم
د يس ترجمه  ،1384 ،منابع ،ميمفاه ،ليدال ،فيتعار: و اهداف توسعه هزاره  آرمانها -

 يزيرت و برنامه يريسازمان مد ،ن و همكارانيفرزام پوراصغر سنگاچ ،ييآرا يمحمدمهد
 )UNDP(و برنامه عمران سازمان ملل متحد  كشور

ش ين مشاور سبز اندي، مهندس1388، يدار كشاورزيهاي توسعه پان شاخصيطرح تدو -
 ين چارچوب مفهومي، فصل اول، تدوي(ساپ) وزارت جهاد كشاورز
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