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رسی تحلیلی ـ ـ  انتقادی تعهدات دولت ها در رهیافت توسعه پایدار در  بر
چارچوب الگوی 2030

کبرنژاد2 یه حسینی ا کبرنژاد1 حور  هاله حسینی ا

یافت 1400/5/09                تایخ تایید 1400/11/12 یخ در تار

چکیده

اقتصادی  جنبه  دو  که  است  مختلف  ابعادی  با  داخلی  و  بین المللی  مفهومی  پایدار«  »توسعه 

 3  2030 پایدار  توسعه  الگوی  با تصویب  بین المللی،  در عرصه  آن مهم است.  یست محیطی  ز و 

توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2015 محورهای متعددی ذیل مفهوم الگوی 

گر چه ماهیت سند اهداف  کشورهای مختلف جهت اجرا عرضه شده است. ا توسعه پایدار به 

ی  جریان ساز کنون  تا تصویب  زمان  از  اما  نیست،  الزام آور  حقوقی  لحاظ  به   2030 پایدار  توسعه 

تخصصی  آژانس های  همچنین  و  آن  ارکان  متحد،  ملل  سازمان  توسط  گسترده ای  بین المللی 

در  دولت ها  تعهدات  شناسایی  بنابراین،  و  شده  محقق  آن  همه جانبه  اجرای  برای  متحد  ملل 

ی اسالمی ایران، نسبت به اهداف توسعه پایدار  یکرد جمهور چارچوب این سند مهم است. رو

گروه حقوق دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی؟هر؟، قزوین )نویسنده  1. اســتادیار 

مسئول(

Email: Akbarnejad@soc.ikiu.ac.ir
2. استادیار دانشــکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس تهران

 Hooriehhosseini@Modares.ac.ir
3. The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals

فصل نامۀ علمی تخصصی فلسفه حقوق

دانشگاه باقر العلوم؟ع؟

دوره اول | شماره 1 | بهار 1401

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
وݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٯݦݩݩݑ

ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحٯݦݦݨݨݑ لسڡݦݦݦݩݩݐ  ڡݩݐ

1

Quarterly Journal of Philosophy of Law
 Vol.1/No.1/Spring.2022



ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
وݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٯݦݩݩݑ

ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحٯݦݦݨݨݑ لسڡݦݦݦݩݩݐ ڡݩݐ

132

صی
ص

تخ
ی 

لم
ۀ ع

نام
صل

، ف
ول

ره ا
ما

ش

2030 رهیافت جزئی و موردی بوده است و برخی محورها مانند آموزش )ذیل هدف 4 و مرتبط با 

سند آموزش 2030 و اعالمیه اینچئون( بنا به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار 

یه بین المللی  کلیات این سند در رو کنون بررسی انتقادی ـ تحلیلی  گرفته  است. اما فراتر از این، ا

ی نهادهای بین المللی و مسامحه برخی نهادهای  مورد نیاز می باشد تا بتوان فارغ از جریان ساز

ی اسالمی، مواضع متقن مبتنی بر  کشور داخلی، مفاهیم، اهداف و راهبردها را بیابیم و به عنوان 

موازین اسالمی و منافع ملی در قبال آن اتخاذ نمائیم.

متحد،  ملل  سازمان  پایدار،  توسعه  توسعه،  دولت،  تعهدات   ،2030 الگوی  کلیدی:  گان  واژ

یست محیط ز

مقدمه

هفتادمین  در   2030 تا   2015 از  بعد  الگوی  به عنوان  پایدار  توسعه  اهداف  تصویب 
جامعه  همنوایی  در  عطفی  نقطه  متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اجالس 
بین المللی برای اعالم و تحقق آرمان های مشترک بشری شمرده شده است. مفهوم 
توسعه پایدار به عنوان دستاورد مهم و نسبتا جدید سازمان ملل متحد، از یک سو، 
مبتنی بر تجربه اهتمام بر تحقق اهداف توسعه هزاره توسط دولت ها و سازمان های 
بین  المللی و از سوی دیگر، درصدد مواجهه با چالش ها و معضالت جدید است و بر 
که به عنوان نقشه راه  همین اساس متضمن برخی مفاهیم و آموزه های مهمی است 
گردیده است.1 امروزه  و برنامه عمل، ذیل 17 هدف اصلی و 169 اهداف فرعی مقرر 
که توسعه پایدار مستلزم تغییر نگرش در تعامل میان رشد  درک فزاینده ای وجود دارد 
توسعه  اهداف  یکرد سند  رو این،  با وجود  یست است.  ز و حفظ محیط  اقتصادی 
اجتماعی  یستی محیطی،  ز اقتصادی،  مختلف  ابعاد  به  پرداختن  در   2030 پایدار 
بقای بشریت در جهان معاصر متوازن  بهبود  و  پایدار  برای تحقق توسعه  و سیاسی 

1. از جملــه محورهــای مهــم مطــرح در این ســند، می توان به فقر، امنیت غذایی، ســالمت، آمــوزش، برابری 

ی، رشــد اقتصادی، الگوی بهینه مصرف  ی زنان، دسترســی به آب ســالم، انرژ جنســیتی و توانمندســاز

کشورها  ی از  که هنوز، بســیار کرد. زمینه چالش برانگیز آن اســت  و مقابله با تغییرات آب و هوائی اشــاره 

ی تعهدات  تمایز میان اهداف توسعه پایدار و اهداف توسعه هزاره را خصوصا در زمینه ماهیت و قلمرو

ی و اقدام جمعی برای مواجهه با معضالت جهانی  و اقدامات، جهانشــمولی و پتانســیل عظیم همکار

و ضرورت تفکر سیســتمی مورد نیاز را درک نکرده اند.
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یکرد سیستمی  یشه این عدم توازن را در فقدان رو نیست و برخی از متخصصین، ر
مقاله،  این  در  شمرده اند.  اهداف  میان  چندجانبه  روابط  ترسیم  عدم  و  سند  در 
کلی سند اهداف توسعه پایدار  یکردی انتقادی، چارچوب  که با رو سعی بر آن است 
مرتبط  ایرادات  و  خألها  مهم ترین  از  برخی  و  گیرد  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد   2030
امید  گیرد.  قرار  یابی  ارز و  بررسی  مورد  آن،  با  مرتبط  بین المللی  یه  رو و  سند  این  با 
است ثمره این بحث از حیث نظری و عملی در مواجهه سازنده و مبتنی بر اصول 
نهادهای  با  انفعال  از  دور  به  و  موثر  ی  همکار و  سند  این  با  اسالمی  ارزش های  و 

گردد. ی اسالمی ایران مفید واقع  بین المللی ذیربط، برای دولت جمهور

1. فقدان رویکرد نظام مند و جامع در اهداف توسعه پایدار

ی  بهره بردار و  اداره  شامل  و  است  وسیع  ی  قلمرو دارای  پایدار،  توسعه  مفهوم 
نیل  برای  انسانی  ی  نیرو و  مالی  منابع  طبیعی،  منابع  پایه،  منابع  از  کارا  و  صحیح 
تشکیالت  و  ساختار  فنی،  امکانات  بکارگیری  با  همراه  مطلوب  مصرف  الگوی  به 
و قابل رضایت است.  به طور مستمر  آینده  و  امروز  نیاز نسل های  برای رفع  مناسب 
 )183 ص   :1394 جواهریان،  و  )زمانی  است.  ی  پایدار به  مربوط  کامال  مفهوم  این 
از مسائل  تا طیف وسیعی  را ملزم می کند  و دولت ها  ی، جوامع  پایدار به  دستیابی 
قرار  توجه  مورد  را  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  بیوفیزیکی،  محیطی،  یست  ز
 )Abson and others, 2017: pp. 32-33( .که دارای ارتباط متقابل می باشند دهند 
که صرفا بر اجزای فردی متمرکز است می تواند از تعامالت  یکردهای تقلیل گرایانه  رو
ناخواسته  جهانی،  ی  پایدار به  دستیابی  در  و  شده  غافل  جهانی  سیستم  در  مهم 
ارائه  برای  یکپارچه  یکرد  رو و  سیستم ها  ادغام  بنابراین  باشد.  معکوس  تاثیر  دارای 
ی  یست و زندگی بشر ضرور با محیط ز ی در سیستم های مرتبط  پایدار راه حل های 
ی اجزای  بر رو که تمرکز منحصر به فرد  یکردهای سیستمی درک می کنند  است. رو
تشکیل دهنده، تصویر ناقصی از پیچیدگی ها ارائه می دهد و منجر به بروز مشکالت 
و  شناسایی  پایدار،  توسعه  اهداف  تصویب  از  قبل  مدت ها  شد.1  خواهد  عدیده 

گرفتن اجزای مختلــف متقابل جهان ارائه می دهد  یکــرد سیســتمی، الگویــی چند ُبعدی بــرای در نظر  1. رو

یکرد به دنبال  کید می کند. این رو و بر شناســایی و توصیف فعل و انفعاالت بین اشــیاء در سیســتم، تأ
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ی از نهادهای  کید بسیار طراحی تعامل و ارتباط متقابل میان اهداف اصلی مورد تا
کارشناسان بوده است. نشان دادن روابط متقابل بین اهداف اصلی و  تخصصی و 
کل یکپارچه برای اطمینان از تحوالت  فرعی و پاسخ به همه اهداف به عنوان یک 
یکردی  رو وجود  اهمیت  بر  گر  ا است.  مهم  بسیار  پایدار  توسعه  برای  نیاز  مورد 
که  دارد  وجود  جدی  خطر  این  نشود،  کید  تأ پایدار  توسعه  اهداف  برای  یکپارچه 
که با اولویت های ملی آنها مطابق است،  دولت ها بخشی از اهداف توسعه پایدار را 
بگیرند  نادیده  را  است  زمین  کره  حیات  به  مربوط  که  اهدافی  و  نمایند،  گزینش 
 Stafford-Smith and others, 2016: pp.( .آنها دشوارتر است ی  که پیاده ساز چرا 
اهداف  برای  یکپارچه  و  اجرا  قابل  ایجاد یک چارچوب  ترتیب،  این  به   )917-919
توسعه پایدار ـ باتوجه به قدرت آنها در هدایت رفتار و تعیین هنجارها و سیاست ها 
ی در عرصه های مختلف بسیار مهم است و این امر  ـ با هدف نهایی تحقق پایدار
یکردهای سیستمی برای ادغام در اهداف توسعه پایدار محقق خواهد  با اعمال رو
یاد اهداف  شد. )Lim, 2018: p. 3( در مورد سند توسعه پایدار 2030 باتوجه به تعداد ز
مورد  در  همچنین  و  آن،  در  مقرر  حمایتی  اقدامات  تکثر  و  تنوع  و  فرعی  و  اصلی 
کافی برای داشتن »تفکر  اینکه آیا دولت ها و آژانس های بین المللی از مهارت های 
سیستمی جامع«1 برای اجرای اهداف توسعه پایدار برخوردارند یا خیر، نگرانی هایی 
اهداف  اولویت بندی  برای   )Nilsson and others, 2016: p. 320( ابراز شده است 
و  دغدغه  این  اهداف،  دیگر  بر  یک  هر  منفی(  )یا  مثبت  تأثیرات  یابی  ارز سپس  و 
اقدام  خود  یه  رو در  آژانس ها  یا  شرکت ها  دولت ها،  که  است  مطرح  جدی  نگرانی 

ی یک جزء می تواند چرخــه ای از تأثیرات  که در آن تأثیــرات رو شناســایی بازخوردهــا در سیســتم اســت 

یکردهای یکپارچه مبتنی بر سیســتم،  کند. رو مســتقیم یا غیرمســتقیم بر ســایر اجزای سیســتم را ایجاد 

که اهداف  ی است. این در حالی است  برای رفع پیچیدگی سیستم های بوم شناختی ـ اجتماعی ضرور

توســعه پایــدار تقســیم بندی ســنتی بخش ها را منعکس می کنــد و هر یک از اهداف بــه تنهایی به عنوان 

گانــه مــورد بحــث قــرار می گیرند و پیوســتگی و ارجــاع متقابــل و نیز تعارضــات احتمالی  عناصــری جدا

ن  کلی اهداف ممکن اســت از نظر ارتباطات درو بین اهداف مورد توجه نیســت. در نتیجه، چارچوب 

کــه همــان تحقــق توســعه پایدار اســت را  کارآمــد نباشــد و بنابرایــن می توانــد هــدف نهایــی  سیســتمی، 

تحت الشعاع قرار دهد.

1. Whole systems thinking
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و  تجارت  توسعه  یا   )2 )هدف  ی  کشاورز تولیدات   ،)7 )هدف  ی  انرژ تولید  برای 
گرفتن تأثیرات بر آب و هوا )هدف 13(،  ن در نظر  زیرساختها )اهداف 8 و 9( را بدو
آب )هدف 14( یا زمین )هدف 15( در اولویت قرار دهند. علت اصلی این مشکل، 
بهبود  و  ی  کشاورز تولیدات  ی،  انرژ به  پرداختن  برای  بهتر  راهکارهای  تصور  عدم 
ی جمعی هستند  تجارت در قرن 21 است. اهداف توسعه پایدار، محرکی برای نوآور
کنیم و باید نسبت به ارتباطات فزاینده و تعامالت مثبت  که مطلوب تر فکر و عمل 
سیستم های  نمونه،  به عنوان  باشیم.  داشته  باز  یکردی  رو مختلف  اهداف  بین 
گرسنگی(  غذایی عادالنه و پایدار می تواند برای رسیدن به هدف 2 )پایان دادن به 
یست محیطی )اهداف 13-15(  کمک کننده باشد و در عین حال، موجد مزایای ز
گیر )هدف 3( به  ی های غیروا تی مانند چاقی و بیمار نیز باشد و در مقابله با معضال

)Mortont and other, 2017: p. 87( .کار آید

کلی مورد توجه  در اجرای اهداف توسعه پایدار و شاخص های آن، دو رهیافت 
کارکرد،  که هر دو دارای  راهبردی و چارچوب مفهومی  گرفته است: چارچوب  قرار 
شدن  عملیاتی  و  ی  مفهوم ساز به طورکلی،  هستند.1  خود  خاص  اهداف  و  روند 
حال،  این  با  کند.  ی  پیرو توافق  مورد  اصول  برخی  از  باید  فرعی،  و  اصلی  اهداف 
هستند  روش شناسی  ماهیت  دارای  صرفا  یا  هستند  نظری  حد  از  بیش  اغلب  آنها 
تمرکز  داده ها  پردازش  روند  بر  صرفا  دومی  و  نمی رسد،  عملیاتی  سطح  به  اولی  که 
دارد. )UN DESA, 2007: PP. 5-7( آنچه به عنوان ویژگی مطلوب برای شاخص ها 
که آنها باید مرتبط با هم، برخوردار از روش شناسی مطلوب،  کید است این  مورد تا
 Hák( قابل سنجش، با دسترسی آسان و محدود در تعداد و متمرکز بر نتیجه باشند
یکرد نظام مند و سیستماتیک در  and other, 2017: p. 568(. به این ترتیب فقدان رو

حیطــه  در  اســت.  کیــد  تا مــورد  مشروعیت بخشــی  و  ی  هنجارســاز حیطــه  دو  در  اقــدام  همچنیــن   .1

گروه هــای ذینفع  ی ادلــه علمــی موید سیاســت ها یــا تصمیم ها، مشــورت با  گــردآور مشروعیت بخشــی، 

کید شــده اســت که  و عمــوم مــورد توجــه اســت. بــرای اعمــال این امــر در مــورد اهداف توســعه پایدار، تا

فرمول بنــدی  و  سیاســت ها  تدویــن  مرحلــه  در  مختلــف  حوزه هــای  در  دانشــگاهیان  و  متخصصــان 

کنند. یــک چارچوب  کمک  شــاخص ها، مشــارکت فعال داشــته باشــند و به عملیاتی شــدن اهــداف، 

شــاخص دقیق، نمی تواند یک چارچوب صرفا مفهومی یا سیاســت محور باشد.
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اهداف توسعه پایدار 2030 به منزله نقص جدی مطرح است و سنگین بودن جهت 
یست محیطی موید این  تعهدات و محورهای اقتصادی بر مالحظات اجتماعی و ز

واقعیت می باشد.

1.1. پایداری اقتصادی مقدم بر پایداری زیست محیطی در چارچوب اهداف توسعه 

پایدار

آمده  شمار  به  ی  پایدار تحقق  برای  تهدیدی  پایدار،  توسعه  اهداف  از   8 هدف 

مولد،  و  کامل  اشتغال  پایدار،  و  گیر  فرا اقتصادی  رشد  یج  ترو هدف،  این  است. 

ی  پایدار پژوهشگران،  برخی  عقیده  به  می کند.  مقرر  را  همه  برای  شایسته  کار  و 

تضعیف  دیگر  اهداف  تحقق  با  نهایت  در   )7 هدف  در  )مقرر  یست محیطی  ز

مطرح شده  تهدید  اما   )Stafford-Smith and others, 2016: p. 918( شد.  خواهد 

سایر  یابند  تحقق  موفقیت  با  بتوانند   8 هدف  فرعی  اهداف  همه  گر  ا که  است  آن 

پایدار  توسعه  نهایت  در  و  یست  ز محیط  با  ارتباط  در  به ویژه  پایدار  توسعه  اهداف 

در  ی  بهره ور افزایش  با   ،8 هدف  چهارم  گراف  پارا فقط  که  چرا  کرد،  خواهد  افول 

این  صرفا  و   )8.4 )هدف  می کند  اشاره  ی  پایدار از  مالحظه ای  به  تولید  و  مصرف 

کند  یست جدا  هدف فرعی »تالش« می کند تا رشد اقتصادی را از تخریب محیط ز

و رشد اقتصادی پایدار را به عنوان هدف روشن باقی می گذارد. به عنوان مثال هدف 

8.1 حفظ سرانه رشد اقتصادی به طورکلی و حداقل 7 درصد رشد تولید ناخالص 

 Lim, 2018: p.( .کرده است کمترتوسعه یافته مقرر  کشورهای  داخلی در سال را در 

)6

یعنی  نهایی  هدف  تحقق  نیز  پایدار  توسعه  سند  از   9 هدف  در  صنعتی شدن 

گیر«  توسعه پایدار را تهدید می کند. در هدف 9 و اهداف فرعی آن عباراتی مانند »فرا

یست محیطی  ز و  اجتماعی  تأثیرات  نمی توانند  اما  است،  شده  مقرر  »پایدار«  و 

ی به اقتصاد صنعتی را نادیده بگیرند.1  کشاورز اجتناب ناپذیر تبدیل اقتصادهای 

1. هدف 9.2 برای افزایش چشــمگیر ســهم صنعت از اشــتغال و تولید ناخالص داخلی و دوبرابرشــدن این 

ســهم در کشــورهای درحال توســعه به ویژه نگران کننده است زیرا ادامه مســیر اقتصاد را بر اساس افزایش 
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که در اجرای برنامه های توسعه  در مقدمه سند توسعه پایدار 2030 مقرر شده است 

لزوم  بر  نیز  متحد  ملل  سابق  کل  دبیر  نمی شود«،  گرفته  نادیده  »هیچ کس  پایدار 

داشت  کید  تا عادالنه   چندجانبه  ی  تجار سیستم  یک  طریق  از  اقتصادی  تحول 

دهد.  پایان  بلندمدت ،  در  بین المللی  سیستم  بر  تاثیرگذار  نابرابری های  به  که 

ی مستقیم نابرابری های  )Ban, 2014( علی رغم این، اهداف مزبور برای هدف گذار

چارچوب،  این  در  نباید  بنابراین  و  هستند  عملی  راهکار  فاقد  جهانی،  ی  ساختار

کشید. همچنین با عدم درج اهداف فرعی  انجام اقدامات تحول گرایانه ای را انتظار 

تضمین  برای  پاسخگویی  مکانیسم های  هدف،  هر  ذیل  صریح  یست محیطی  ز

 Griggs and others, 2014:( بود.  خواهد  کارآمد  نا و  ضعیف  موثر،  ی  جریان ساز

در  بیشتر  استراتژیک  ی  هماهنگ ساز ضرورت  فرعی،  نظام های  شناسایی   )p. 49

پایدار  مدیریت  مثال،  به عنوان  می کند.  برجسته  را  فرعی  و  اصلی  اهداف  تدوین 

آشامیدنی  پیوندهای آب  گرچه  ا مقرر شده است.   6 و تصفیه در هدف  منابع آب 

یست محیطی آب  که اهمیت ز تمیز و تصفیه روشن است، اما این بدان معناست 

هر  که  است  بدیهی   )Lim, 2018: pp. 6-7( می شود.  گرفته  نادیده  بالقوه  به طور 

کرد، و این  ی، اجرای این اهداف جهانی را به نحوی متفاوت پیگیری خواهد  کشور

انعطاف پذیری  از  درجه ای  از  پایدار  توسعه  اهداف  که  است  کلیدی  مزیت  یک 

که نیازمند اقدام جمعی  محلی برخوردار است. بااین حال، اهداف معینی هستند 

کره زمین هستند، مقابله شود.  که تهدیدکننده بقای  ی می باشند تا با تغییراتی  فور

زمینه  در  اقدام  برای  را  اولویت  باید  بین المللی  ی  همکار که  معناست  بدان  این 

تابع  اقتصادی،  سیاست های  باید  و  دهد  قرار   )13 )هدف  آب وهوایی  تغییرات 

یست محیطی )هدف 12 مصرف و تولید  سیاست های به حداقل رساندن تأثیرات ز

خصوصا  غربی  کشورهای  برخی  در  که  است  آن  تامل  قابل  نکته  باشد.  مسئول( 

موید  که  هستیم  به نحوی  انتخاباتی  شعارهای  شنیدن  شاهد  انتخابات  زمان  در 

یست محیطی نشان می دهد.  گزینه های معیشــتی پایدارتر از نظر ز صنعتی شــدن و نه تنوع بخشــیدن به 

یج می کند، امــا تمرکز بر افزایش صنعتی شــدن و  ی های ســبز را ترو گرچــه هــدف 9.4 فناور عالوه برایــن، ا

تولید همچنان باقی است.
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بلندمدت  هزینه های  درحالی که  است  دولت  فردی  کوتاه مدت  منافع  بر  کید  تا

قرار  آینده  نسل های  عهده  بر  را  آن  اقتصادی  و  اجتماعی  عواقب  و  یست محیطی  ز

که سالمت انسان، بقا و رفاه آینده او به وجود  گر این حقیقت را بپذیریم  می دهد. ا

بر  مجدد  تمرکز  آنگاه  دارد،  بستگی  حیات  و  زندگی  قابلیت  دارای  زمیِن  سیاره 

کره زمین را به منزله رشته محکمی  یست و بقای  سالمت انسان ها و حفظ محیط ز

یکرد سیستمی به هم پیوند می دهد.  که اهداف توسعه پایدار را در رو تلقی می کنیم 

)Mortont and other, 2017: pp. 87-88(

توسعه  محوری  شاخص های  از  یکی  به عنوان  بین نسلی  عدالت  تبیین  عدم   .1.2

پایدار

ی از منابع، صرفا تامین نیازها و منافع فردی دولت ها  گر در تخصیص و بهره بردار ا

ایجاد  دیگران  هم  و  خود  برای  هم  عدیده ای  مشکالت  و  معضالت  باشد،  مدنظر 

خواهند نمود و قرارداد ضمنی ما با نسل های آینده را نقض می کند در این صورت 

ترک  گرفتیم،  تحویل  که  آنچه  از  بهتر  شرایطی  در  را  جهان  که  بود  نخواهیم  قادر 

ضرورت  چنا نچه،  شرایط  این  در   )127-128 صص   :1386 فرد،  )فراهانی  کنیم.1 

را  کرد  خواهد  ارزشمند  همه  برای  را  زندگی  که  شرایطی  بهبود  و  حفظ  برای  اقدام 

می کند.  عمل  اندک  و  می داند  بسیار  که  بود  خواهیم  نسلی  به مثابه  نکنیم،  درک 

را  خود  جمعی  آرمان های  اینکه  برای  است  امیدی  روزنه  پایدار،  توسعه  اهداف 

کنیم. )Mortont and other, 2017: p. 89( با وجود این،  ی  به نحو مطلوب پیاده ساز

1. در تعریف های متعدد توســعه پایدار به مســأله عدالت بین نســلی توجه فراوان شــده اســت. به این ترتیب 

ی  که ایــن منابع بر رو ن آلودگی، همانند زمانی  ک را خالص و بــدو کــه هــر نســل باید منابع آب وهــوا و خا

گـذارد. همچنین اغلب پژوهشگران، مسأله عدالت  کند و برای نسل بعد باقی  کره زمین بوده اند حفظ 

کــه در برنامه های مقرر  بین نســلی را مهم تـــرین عامــل در تحّقــق توســعه پایــدار دانســته اند. به این ترتیــب 

ن بــر تأمین رفاه نســل حاضر، آســایش و رفاه  ی از منابــع طبیعــی، افزو بــرای رشــد اقتصــادی و بهره بــردار

گیرد. برای مطالعه بیشــتر، رک: ســعید فراهانــی فرد، »عدالت  نســل های بعــدی نیــز باید مورد توجه قرار 

ی از منابع طبیعی«، فصلنامه اقتصاد اســالمی، سال هفتم، شماره 25، 1386،  بین نســلی در بهره بردار

صص 130- 126.
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پایدار مورد توجه بیشتری قرار می گرفت.  باید در اهداف توسعه  عدالت بین نسلی1 

است  کید  تا مورد  پایدار  توسعه  اساسی  رکن  به عنوان  بین نسلی،  عدالت  اصل 

وجود  آن  به  صریحی  اشاره  هیچ  پایدار،  توسعه  سند  فرعی  و  اصلی  اهداف  در  که 

قانع کننده  اما  است  آمده  سند  متن  در  آینده«  »نسل های  عبارت  گرچه،  ا ندارد. 

در  پایدار  توسعه  اهداف  در  مشخص شده  زمانی  چارچوب  عالوه براین،  نیست. 

گزارش برونتلند و  ی مندرج در  سال 2030 متوقف می شود، بااین حال، اصول پایدار

کنوانسیون های سازمان ملل متحد مستلزم تفکر و اقدام در افقی بلندمدت است. 

)Lim, 2018: p. 7(

1.3. غلبه رویکرد اقتصادی در حل معضالت بشری از جمله فقر

به فقر در همه اشکال آن در همه جا(  پایدار )پایان دادن  از اهداف توسعه   1 هدف 

یه را  که چندین دهه تحقیق و رو ی بیش از حد معضل »فقر« است  مبّین ساده انگار

ی آن را صرفا از منظر معیشتی برجسته  نادیده می گیرد و ابعاد متعدد فقر و مفهوم ساز

می کند. برخی از پژوهشگران، ذیل این مفهوم به حقوق و آزادی های بنیادین مانند 

و  کرامت،  اجتماعی،  ی  توانمندساز سیاسی،  مشارکت  اقتصادی،  فرصت های 

Nilsson and others, 2015: pp. 10-( .سالمت و آموزش مطلوب اشاره داشته اند

اما  می خورد،  چشم  به  پایدار  توسعه  اهداف  در  عناصر  این  از  یک  هر  گرچه  ا  )12

عدم انسجام بین این حقوق و درک محدودی از تأثیرات این عناصر بر فقر مشهود 

در  نیز  متحد  ملل  سابق  کل  دبیر  کید  تا با  پایدار  توسعه  اهداف  یکرد  رو این  است. 

ُبعدی  چند  ماهیت  باید  فقر  با  مقابله  اقدامات  که  کرد  تصریح  که  است  تناقض 

کند. )Ban, 2014( هدف 1 از اهداف توسعه  فقر و روش های تحقق رفاه را منعکس 

به  نباید  هدف  این  اما  می داند  یکسان  شرایطی،  هر  در  و  کجا  هر  در  را  فقر  پایدار، 

کشورهای مختلف  که تفاوت های قابل توجه در ماهیت فقر در  گونه ای تفسیر شود 

گرفته شود. در بدترین حالت، چنین برداشتی از فقر می تواند منجر به تمرکز  نادیده 

1.  Intergenerational equity
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خود،  ی  اولویت گذار این  با  و  شود،  داخل  در  فقر  با  مقابله  برای  ثروتمند  کشورهای 

کشورها به جای بگذارد. درحالی که برخی  محرومیت بسیار بیشتری را در فقیرترین 

درآمد  با  و  متوسط  کم درآمد،  کشورهای  میان  متقابل  روابط  اهمیت  بر  پژوهشگران 

برای  امر  این   )Stafford-Smith and others, 2016: p. 918( می کنند.  کید  تا باال 

هدف 1 بسیار مهم است تا از پیشرفت توسعه انسانی در همه جا اطمینان حاصل 

ی ثروت مورد نیاز برای مقابله با فقر را  یع مجدد و بازساز کند. بااین حال، هدف 1 توز

به عنوان یک مسئله جهانی تسهیل نمی کند و فقدان فرایندهای ملی و بین المللی 

 1 هدف  خألهای  دیگر  از  مرتبط،  نظارتی  یم های  رژ و  مجدد  یع  توز ثروت،  ایجاد 

کشورهای ثروتمند  عنوان شده است. )Lim, 2018: p. 6( به راستی، مسئولیت های 

است.  مبهم  فقر  با  مقابله  برای  و  پایدار  توسعه  اهداف  چارچوب  در  ابرشرکت ها  و 

اهداف توسعه پایدار، هم می خواهد اقلیت ثروتمند جهـان، بتواننـد بـه افـزایش رشـد 

کند.  یشه کن  ادامـه دهنـد، هـم می خواهد زمین را نجات دهد، هم می خواهد فقر را ر

غیرقابل  مذکور  سه گانه  اهداف  زیرا  می شود  جدی  تعارض  دچار  بستر  همین  در  و 

ارتقای  با  را  نابرابری  که  است  آن  بر  پایدار  توسـعه  اهـداف  اصـواًل  هستند.1  جمع 

که فقر این همه  ثروتمندان ندارد، در حالی  با  ی  کار کاهش دهد و هیچ  وضع فقرا 

کـوچکی از انسـانهـا و زندگی  انسان ناشی از انباشت شدید ثروت در دسـت اقلیـت 

بحران  ویژه  به  و  یست محیطی  ز بحران های  دچاِر  جهاِن  در  آنهاست.  پرمصرف 

کاستن از نابرابری حاد، مبارزه مستقیم با خود آن  تغییـر آب وهـوا، تنهـا راه واقع بینانه 

ک توسعه  ی دارد به اینکه تولید ناخالص داخلی به عنوان مال است. جهان نیاز فور

گاهی  با وجود آ پایدار  گر چه اهداف توسعه  ا گذاشته شود،  کنار  و پیشرفت انسان 

از این ضرورت، در عمل تصمیمی درباره آن اتخاذ ننموده است. )اصغری، 1396: 

که به »رشــد ســاالنه  یشــه کنی فقــر، مبتنی بر مدل قدیمی رشــد اســت  1. ســند توســعه پایــدار 2030، بـــرای ر

تولیــد  باالتــر  و »ســطوح  کشــورها«  ناخـــالص داخلــی در  کم توســعه ترین  تولیـــد  دســت کم 7 درصــدی 

که ســبک زندگی انسان ها در سال 2015 نیازمند 1/6 برابر،  اقتصادی« اشــاره دارد. این در حالی اســت 

که انسان ها بیشــتر و بیشتر از  که مســتلزم آن است  کنون این نیـــاز بیشـــتر شـــده است  زمیِن بیشــتر بود. ا

ســرمایه زمین هزینه کنند.



ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
وݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٯݦݩݩݑ

ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحٯݦݦݨݨݑ لسڡݦݦݦݩݩݐ ڡݩݐ

141

...
ها 

ت 
دول

ت 
دا

عه
ی ت

قاد
انت

ی  ـ ـ 
لیل

تح
ی 

رس
بر

صص 40-39( هدف 2 از اهداف توسعه پایدار بر تغذیه و امنیت غذایی و هدف 

برای  را  هدف  سه  این  نظام مند  تبیین  برخی  حال،  و  است  متمرکز  سالمت  بر   3

 Lim, 2018:( .تسهیل اجرای یکپارچه و احراز درک وسیع تر از فقر پیشنهاد نموده اند

ادامه  اقتصادی،  رشد  به  یت دادن  محور با   2030 پایدار  توسعه  سند  درواقع   .)p. 6

شکاف  و  نابرابری  مسابقه،  این  ادامـه  امـا  می کند.  یج  ترو را  توسعه  جهانی  مسابقه 

کارآمد  کرده و برای مقابله با فقر، نا گذشته بیشتر  کشورهای ثروتمند و فقیر را از  میان 

برای  ی  راهکار یا  نموده  سکوت  فقر  زمینه ساز  عوامل  از  ی  بسیار مورد  در  و  است 

یم غیرمنصفانه تجارت در سازمان تجارت  آنها ارائه نمی کند. به طور نمونه درباره رژ

بازارهای  که  ی  ی و سرمایه گذار توافق های دوجانبه تجار ی  و درباره بسیار جهانی، 

کنترل این  کشورهای فقیر آزاد می کنند، موضعی ندارد و به جای  جهانی را بـه ضـرر 

ی بیشتر تجارت و  مشکل مهم حتی در بند فرعی دهم از هدف 17 خواهان آزادساز

برنامه های تعدیل  از  برای سازمان تجارت جهانی می شود. همچنین  قدرت بیشتر 

کشورها تحمیل می کنند  که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر  ی  سـاختار

در  فقر  علت  عمده ترین  این ها  آنکه  حال  است،  نیامده  میان  به  سخنی  هیچ 

دهه های قبلی است. )اصغری، 1396: صص 39 و 36( بررسی مفهوم فقر در فقه 

چندُبعدی  فقر  به  نسبت  جامع تر  دید  اسالم  که  می سازد  روشن  اسالمی،  معارف  و 

هرگز  متعارف  اقتصاد  در  گرفته  قرار  اشاره  مورد  اسالم  در  که  فقری  ابعاد  و  داشته 

که  آنجا  از  است.  دو  آن  مبانی  و  اصول  در  تفاوت  به دلیل  این  که  نمی شود  یافت 

که باید هریک تا اندازه ای  بشر چندبعدی است و در زندگی نیازهای متعددی دارد 

کل طیف زندگی را در بر  که  برآورده شود از این رو فقر به مفهوم جامعی بدل می شود 

که فقرا را به سمت  می گیرد. معیارهای خط فقر اسالمی بیشتر به دنبال این است 

کاهش  درصدد  و  برساند  ی  بی نیاز و  غنی  سطح  حتی  و  جامعه  میانگین  سطح 

و غفورزاده،  اقتصادی در سطح جامعه است. )عسگری  توازن  ایجاد  و  نابرابری ها 

1392: صص 72-76(

منظر  از  فقر  با  مقابله  زمینه  در  پیشنهادی  راهکارهای  با  رابطه  در  همچنین 
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کامال مشهود است.  پایدار  توسعه  نیز یک جانبه نگری سند  اقتصادی خانوار  بهبود 

)عسگری و دیگران، 1397: ص 33( در اهداف توسعه پایدار »به رسمیت شناختن 

هدف   4 گراف  پارا ذیل  خانگی«  کار  و  دستمزد  ن  بدو مراقبت های  ی  ارزش گذار و 

از  باید  خانگی،  مراقبت  و  کار  »ارزش  که:  به این ترتیب  می باشد  کید  تا مورد   5

و  اجتماعی  حمایت  سیاست های  اتخاذ  و  الزم  زیرساخت های  ایجاد  طریق 

با  مطابق  خانوادگی  و  ی  خانه دار مشاغل  با  رابطه  در  همگانی  مسئولیت  ارتقای 

از  بین المللی،  یه  رو در  شود.«  شناخته  رسمیت  به  متناسب،  ملی  چارچوب های 

و  »مراقبت  و  ی«  »خانه دار از  است  عبارت  خانگی  کار  مصادیق  مهم ترین  جمله 

یکی  زنان،  دستمزد  ن  بدو کار  که  انجایی  از  سالمندان«.  یا  کودکان  از  ی  نگهدار

 ،)UNSD, 2015: PP. 1-2( تلقی شده است فقر  زنانه شدن  و  فقر  از شاخصه های 

کید نهاد زنان ملل متحد به عنوان نهاد نظارتی بر اجرای هدف 5، آن است  ازاین رو، تا

که زنان را به سمت برعهده گرفتن  که در وهله نخست، باید عرف ها و هنجارهایی 

 )UN Women, 2015: P. 10( گردند.  تعدیل  می دهند  سوق  دستمزد  ن  بدو کار 

کودکان،  از  مراقبت  و  ی  خانه دار مانند  درآمد  فاقد  و  خانگی  مشاغل  همچنین 

به منزله مسئولیت های سنگین و نابرابر و مانع بزرگی برای تحقق برابری جنسیتی و 

بهره مندی برابر زنان از حقوق بشر قلمداد شده است و بر همین اساس، راهبردهای 

و  اجتماعی  مسئولیت  یک  به عنوان  ی«  نگهدار و  »مراقبت  به  توجه  برای  عمومی 

ی اقتصادی  جمعی و نه یک معضل شخصی، پیشنهاد شده و تسریع توانمندساز

زنان  نهاد  مهم  اولویت های  از  یکی  ایشان  تمام وقت  اشتغال  ی  زمینه ساز و  زنان 

یکرد  رو این   )UN Women, 2015: pp. 11-12( است.  گردیده  مطرح  متحد  ملل 

مقوله  با  کودکان  از  مراقبت  یا  ی  خانه دار جمله  از  خانگی  مشاغل  گره زدن  بر  ناظر 

ی و  ی و سوءبرداشت از نقش مادر »فقر«، جای بسی تامل دارد و به نوعی پیش دارو

انتقاد جدی  مورد  آموزه های اسالمی  از منظر  و  متبادر می سازد  به ذهن  را  همسری 

کار خانگی و تشویق  قرار دارد. در اندیشه اسالمی، ضمن ارج نهادن به ارزش معنوی 

ی در محدوده نقش های خانوادگی، از محاسبه مالی  ی و همیار کار همسران به فدا
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کار زن در خانه نیز سخن به میان آمده است )عالسوند و نیکوخصال، 1396: ص 

8( و راهکارهای حقوقی و غیرحقوقی1 برای آن تمهید شده است. )یمرلی، 1398: 

جنبه  صرفا  اسالمی،  آموزه های  در  ی  مادر نقش  که  آن  مهم  بسیار  نکته   )402 ص 

تشکیل  زمینه ساز  مادر  و  می شود  تعریف  جامعه ساز  فعالیتی  بلکه  ندارد  فردی 

است،  جامعه  کل  ی  مادر اثر  میدان  اینکه  به دلیل  پس  است.  متعالی  جامعه ای 

ی، 1399: ص 103( باتوجه  فعالیت اجتماعی محسوب می شود. )افضلی و انتظار

ی در اسالم، رشد و تعالی فردی و اجتماعی، منوط به تقویت  به اهمیت نقش مادر

جایگاه آن است و نقش دولت در جهت تمهید و تصویب قوانین و سیاست های 

ی، بسیار حیاتی و تعیین کننده خواهد  تسهیل و ترغیب کننده برای ایفای نقش مادر

بود و انتظار می رود برخالف رهیافت توصیه شده توسط نهادهای بین المللی مبنی 

یکرد مستحکمی برای تقویت این نقش خانوادگی  ی، رو بر تنزل و حذف نقش مادر

کنند. مهم با آثار فردی و اجتماعی ایفا 

کنش گران عرصه توسعه پایدار 1.4. رویکرد حداقلی در تعیین 

عرصه  در   یگران  غیردولتی   مشارکت  باز شاهد  افزایش  چشمگیر   اخیر،  دردهه های 

کمیت  جهانی  هستیم. از منظر برخی تحلیل گران، شرکت ها و بخش خصوصی   حا

کم بر اهداف توسعه پایدار ایفا خواهند  نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت حا

کاهش  کرد. بااین حال، شرکت ها فقط یک بار در اهداف توسعه پایدار، در ارتباط با 

تولید زباله در هدف 12.6 مورد اشاره قرار دارند. باتوجه به قدرت آنها در مقیاس های 

این  در  اهداف تحول گرایانه جدی  فقدان  بر  این خأل جدی، ممکن است  متعدد، 

یگران غیردولتی، پتانسیل  کند. از نظر اجرا و نظارت، نادیده گرفتن باز سند داللت 

1. وهلــه نخســت بــر تعهد حقوقی و اخالقی مرد نســبت به جبــران اقتصادی ایثــار زن در ایفای امور خانگی 

کثری بر  کــه در نتیجــه مــرد بایــد تامین اقتصــادی زن را بــه صــورت حدا کیــد شــده اســت  و مراقبتــی، تا

گیــرد و ضمانــت اجرایــی تعهــد اخالقــی مــرد در قبــال زن، اجــرای حــق قانونــی و شــرعی زن بــه  عهــده 

ی اجرت المثــل زوجه در  کاو گرفتــن اجرت المثــل اســت. برای مطالعــه بیشــتر، رک: یمرلی، صالــح، »وا

فقــه حنفــی، امامیه و قانــون حمایت خانواده 1391«، فصلنامه خانواده پژوهی، 1398، )ســال پانزدهم، 

شماره 59(، صص 403-406.
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برای  نیاز  مورد  اجتماعی ـ اقتصادی  ی  بازساز ایجاد  برای  را  پایدار  توسعه  اهداف 

p. 6( زیرا در  حال  حاضر،   :2018 ,Lim( .کرد ی محدود خواهد  دستیابی به پایدار

یگران  بر  تصمیمات  دولت ها،  توسعه خط مشی های  داخلی،  حفاظت  از   تأثیر  این  باز

کرات  و  معاهدات  بین المللی  در  این  حوزه  به خوبی  نشان دهنده   منابع  طبیعی،  مذا

که ارتباط مستقیم با  یست محیطی  است   درک  این  اشخاص حقوقی از  معضالت  ز

که  درنظر گرفتن  منافع  بااین  حال  منتقدان  اظهار  می کنند   پایدار دارد.  توسعه  مقوله 

بین المللی،  ممکن  سطح  در  اجرا  و  فرایند  تصمیم گیری ها  در   غیردولتی  یگران  باز

یگران  به جای  توجه  که  گاه  این  باز  است    تأثیرات  مخربی  به دنبال  داشته  باشد، چرا 

مدنظر  قرار  می دهند.  اما  صنفی  را   و   گروهی   عام،  منافع  مضیق    به  منافع  حقوقی 

کنون  در  زمینه  کمک  به  توسعه  پایدار  یگران  تا که  این  باز یه عملی، موید آن است  رو

فعالیت های  برجسته ای  داشته اند.1 )علیزاده و دیگران، 1396: صص 241-242(

راستای  در   2030 پایدار  توسعه  در سند  و مکتوم سازی  2. سیاست عدم شفافیت 

احتراز از چالش های عملی و نظری

محورهای  و  کلیات  طرح  به  کتفا  ا بشری،  حقوق  معاهدات  و  اسناد  تدوین  در 

که  به این ترتیب  است  مرسوم  اسناد،  قبیل  این  نگارش  شیوه  یک  به عنوان  اصلی 

کلی  تعهدات  بیان  به  صرفا  می شود  تالش  دولت ها  کثری  حدا جذب  راستای  در 

گاهــی  عمومــی  در  مســائل  یســت محیطی  از  طریــق  افزایــش  آ یگــران  غیردولتــی  در  توســعه  مقــررات ز 1. باز

کــرات  بین المللــی،  بیــان  طرح هــای  پیشــنهادی  بــرای  شــکل گیری  یســتی،  تأثیــر  بــر  فراینــد  مذا  محیط ز

 هنجارهــای  جدیــد،  اعمــال  نفــوذ  بــر  تصمیمــات  دولت هــا  و  نظــارت  بــر  انطبــاق  اقدامــات  دولت هــا  و  

ســازمان های  بین المللــی  با  تعهدات  بین المللــی  به ویژه  در  زمینه  اجرای  مقررات  ایفــای  نقش  می کنند. 

یگــران  غیردولتــی  اغلــب  ممکــن  اســت  در  زمــره  منابــع  اطالعاتــی  جامــع  و  دقیــق   از  طرفــی  دیگــر،  باز

گزینه های  کرات  و  به کارگیری   محســوب شــوند  که  این،  خود  موجب  افزایش  و  بهبود  کیفیت  در  روند  مذا

یگران  غیردولتی  به  دسترســی   قابل دســترس  در  تصمیم گیری هــا  می شــود؛  لــذا  برای  ایفای  این  نقــش،  باز

ی  و  فرصت  بــرای  اظهارنظــر  نیاز  دارنــد. در همین  رابطــه،  تصمیم گیرنــدگان  باید  در   بــه  اطالعــات  ضــرور

 قبال  تصمیمات  اتخاذ شــده  پاســخگو  و  مســئول  باشــند  و  اجازه  نظارت  عمومی  بر  نحوه  اجرای  مقررات 

 را  بدهند. 
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تعهدات  از  یک  هر  ی  قلمرو تفصیلی  و  جزئی  تبیین  سپس  و  کتفا  گردد  ا عمومی  و 

که به مرور از طریق نظریات تفسیری1  مذکور، بر عهده نهادهای نظارتی قرار می گیرد 

ـ  نیز  پایدار  توسعه  اهداف  نگارش  نحوه  با  رابطه  در  کنند.  ارائه  را  دیدگاه های خود 

و  است  مشهود  یکردی  رو چنین  ـ  نمی گردد  قلمداد  بین المللی  معاهده  که  این  با 

و  قرار دارد  کارشناسان  و  برخی حقوقدانان  انتقاد  از جنبه های مختلف مورد  البته 

خصوصا در برخی حوزه های چالش برانگیز و اختالفی در عرصه بین المللی، موجد 

ابهامات جدی در قلمرو اقدامات و پاسخگوئی دولت ها بوده است.

2.1. ابهام در حیطه قلمرو تعهدات دولت ها در چارچوب اهداف توسعه پایدار

قرار  بین الملل  حقوق  مهم  حوزۀ  سه  تقاطع  در  به طورکلی،  پایدار  توسعه  مفهوم 
از:  عبارتند  حوزه  سه  این  می باشند.  مفهوم  این  موید  به نحوی  کدام  هر  که  دارد 
محیط   بین الملل  حقوق  و  بشر  بین الملل  حقوق  اقتصادی،  بین الملل  حقوق  از 
توسعه  سند  چارچوب  در   .)633 ص   :1400 توحیدی،  و  )جهانی پور  یست  ز
اصلی  اهداف  ی  پیاده ساز برای  مقرر  فرعی  اهداف  برخی  محتوای   2030 پایدار 
پایدار  توسعه  اهداف  در  صراحت  به  کنوانسیون  سه  عنوان  است.  انتقاد  مورد 
ملل  سازمان  آب وهوایی  تغییرات  چارچوب  کنوانسیون  است:  شده  گنجانده 
و   )14 )هدف  یاها  در حقوق  مورد  در  متحد  ملل  کنوانسیون  13(؛  )هدف  متحد 
)هدف  دخانیات2  مورد کنترل  در  جهانی  بهداشت  چارچوب سازمان  کنوانسیون 
اشاره ضمنی  »توافقنامه های سازمان تجارت جهانی«  به   10 3(، درحالی که هدف 
دارد و همچنین هیچ هدف اصلی و اهداف فرعی به موافقت نامه های چندجانبه 
ندارند.  صریح  اشاره  بشری  حقوق  کنوانسیون های  نیز  و  یستی  ز تنوع  به  مربوط 
گذرا  اشاره ای  معاهدات  این  از  برخی  به  سند،  با  مرتبط  اعالمیه های  در  گرچه  ا
کنوانسیون های چندجانبه در اهداف  گنجاندن صریح یا ضمنی  شده است. و اما 
که می تواند قدرت اجرا  کید می کند  توسعه پایدار بر فقدان ثبات و یکپارچگی آن تا
هدف  مورد  کنوانسیون ها  از  وسیعی  طیف  توسط  که  موضوعاتی  کند.  تضعیف  را 

1. General Comments or General Recommendations
2. The World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control
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امر  این  و  است  شده  گنجانده  پایدار  توسعه  اهداف  متن  سراسر  در  گرفته اند  قرار 
باشد  ی  ابزار به عنوان  مزبور  کنوانسیون های  به رسمیت شناختن  به منزله  می تواند 
از  برخی  به  صریح  اشاره  شد.  خواهد  محقق  پایدار،  توسعه  اهداف  آن  طریق  از  که 
که  کنوانسیون ها، به دولت ها چنین القاء می کند  کنوانسیون ها و نادیده گرفتن دیگر 
کنوانسیون های ذکر شده  به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، تعهدات ذیل 
گنجاندن  این،  وجود  با  است.  مهم تر  چندجانبه  موافقتنامه های  سایر  تعهدات  از 
کنوانسیون ها به عنوان بخشی از اهداف جهانی نیز خود می تواند مشکل ساز باشد. 
که  هستند  ملتزم  و  متعهد  حدودی  در  تنها  دولت ها  بین الملل،  حقوق  اساس  بر 
کشورها  همه  ترغیب  یا  و  الزام  نموده اند.  اعالم  آن  با  را  خود  موافقت  و  رضایت 
به منزله  می تواند  معین  کنوانسیون های  طریق  از  پایدار  توسعه  اهداف  اجرای  برای 
کشورهای غیرعضو، به طورمستقیم یا غیرمستقیم  »تصویب مخفیانه« تلقی شود، و 
تصویب  و  امضا  را  آنها  که  شد  خواهند  کنوانسیون هایی  مفاد  اجرای  به  ملزم 
یکرد،  رو این  ننموده اند.  ابراز  آنها  به  پیوستن  برای  را  خود  قصد  و  اراده  و  نکرده 
از  حمایت  از  غیرعضو  دولت های  آن،  در  که  کند  ایجاد  اجرایی  مشکل  می تواند 
ی نمایند تا از پذیرش ضمنی  یکردهای هماهنگ، تحت اهداف خاص خوددار رو
 Lim, 2018: pp.( کنند.  اجتناب  پایدار  توسعه  اهداف  در  موجود  کنوانسیون های 

)6-7

چنین رهیافتی یعنی عدم ترسیم دقیق تعهدات دولت ها در برخی موضوعات 

جنسیتی  برابری  با  ارتباط  در  چنانچه  بود.  خواهد  چالش برانگیز  نیز  بشری  حقوق 

اشکال  کلیه  محو  کنوانسیون  به   ،5 هدف  متن  در  اینکه  با  نیز  زنان  توان افزایی  و 

متحد  ملل  زنان  نهاد  یه  رو در  اما  است،  نشده  اشاره ای  هیچ  زنان  علیه  تبعیض 

به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این هدف، در تعریف مفاهیم و تبیین تعهدات دولت ها 

کشورهای غیرعضو  که از منظر  گردیده است  کنوانسیون مزبور استناد  مکرر به مفاد 

ی اسالمی ایران محل تامل جدی قرار دارد. بر همین اساس، نهاد  از جمله جمهور

گزارشات اخیر  زنان ملل متحد )به عنوان نهاد نظارتی بر اجرای هدف 5( در یکی از 

مهم  واقعیت  این  بر   »2030 تا  دختران  و  زنان  برای  قوانین  در  »برابری  عنوان  با  خود 
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که سند توسعه پایدار 2030 متضمن تعهداتی برای تحقق اصل برابری  تصریح دارد 

کنوانسیون  یه است و همسو و موید مفاد و اهداف  میان زنان و مردان در قانون و رو

کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اعالمیه و برنامه عمل پکن می باشد. اصالح  محو 

و  حیاتی  اقدامی  به عنوان  جنسیتی  برابری  راستای  در  داخلی  مقررات  و  قوانین 

اصالح  و  باشد  آن  ی  رو دولت ها  تمرکز  عمده  باید  که  است  شده  تلقی  ی  ضرور

حوزه  در  جمله  از  زنان  علیه  تبعیض آمیز  داخلی  مقررات  کلیه  ی  فور بازنگری  و 

 UN Wmen a,( کید است  تا مورد  گام  اولین  به عنوان  کار  و  ی  ادار کیفری،  مدنی، 

p. 8 :2019( و این امر ضرورت توجه و تعمق دولت های اسالمی را در زمینه ترسیم 

تعهدات شان در زمینه های مختلف از جمله در حوزه حقوق بشر طلب می کند.

از  آموزش )هدف 4( پس  عدم شفافیت در تعیین قلمرو دولت ها در خصوص 
اقدام  یت  محور با   )2030 آموزش  )سند  اینچئون1  عمل  چارچوب  و  بیانیه  تصویب 
از  است.  بوده  تامل  قابل   بسیار  نیز   )4 هدف  اجرای  بر  ناظر  نهاد  )به عنوان  یونسکو 
موجود  آموزشی  برنامه  عملی  و  ی  تئور بازبینی   2030 آموزش  الگوی  یونسکو،  منظر 
و  برنامه ها  راهبردها،  از  حمایت  به  دولت ها  زمینه  این  در  و  می نماید  ایجاب  را 
یشه کنی  ر برای  معلمان  آموزش  و  درسی  متون  در  جنسیتی  مباحث  ی  جریان ساز
 Incheon Declaration,( خشونت و تبعیض جنسیت محور در مدارس، متعهدند
بازبینی  تضمین  از:  است  عبارت  ی  ضرور اقدامات  دیگر  از  و   )2015: para.8
و  ارزش ها  گنجاندن  و  مدنظر  کیفیت  تضمین  برای  درسی  متون  و  کتاب ها 
دولتها،  توسط  آنان  فعالیت های  بر  نظارت  و  آموزش معلمان  فرهنگ های متکثر2، 

1. Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable 
Development Goals

2. یونســکو درصــدد تشــویق و ترغیــب دولت ها و افراد اســت تــا از تنوع عقایــد در جوامــع و تبادل نظر ادیان 

کنند. و نکته مهم آنکه منظور فقط وجود و تعدد ادیان مختلف  مختلف به صورت صلح آمیز استقبال 

نیســت، بلکــه اینکــه پیروان یک دیــن هم بتوانند تفاســیر مختلــف و متنوعی از منابــع و مبانی مذهب 

خود داشــته باشــند. نکته قابل تامل آنکه، از منظر یونســکو این تنوع شامل احترام به اشکال مختلفی از 

که فاقد مفهوم »خدا« هستند، از جمله دیدگاه های فلسفی سکوالر و  مکاتب فلسفی و معنوی می شود 

گفتمان بین ادیان و تنوع عقاید می باشــد، و نباید آموزش مذهبی محدود  ... . اهداف آموزش، ارتقای 
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یج برابری  کلیشه جنسیتی باشند و در ترو ی از هرگونه  که موارد یادشده عار به نحوی 
جنسیتی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند. همچنین 
ارائه آموزش جامع جنسی1 منطبق با الگوی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی از 

گردد. در مدرســه، آمــوزش مذهبــی فقط به دنبــال تنوع  بــه پیــام، تعصبــات، مراســم و آئیــن دیــن واحد 

کید دارد. توصیه عملی یونســکو در این زمینه  عقاید نیســت، بلکه بر امکان تشــابه یا تفاوت مذاهب تا

که  گروه هایی  گروه هــای مختلف مذهبی و یــا  کــه در متون درســی، اطالعــات دقیقی در مورد  آن اســت 

گرفتن دین واحد برای همه مردم یا بازداشــتن  گردد و از مفروض  معتقــد بــه هیچ مذهبی نیســتند، ارائه 

گروه ها از وابســتگی به پیشــینه مذهبی یا ملی خود اجتناب شــود. همچنین متون درســی، باید  افراد و 

که مطابق آن توصیف تنوع مذهبی،  کثرت گرا )پلورالیســت( را به دانش آموزان ارائه نماید  تصویر جوامع 

مانعی برای احســاس تعلق مشــترک و هویت جمعی نمی باشد. به این ترتیب یونسکو در چارچوب سند 

آموزش 2030 مفهوم بسیار موسعی از مذهب را مورد توجه قرار داده و دولت ها را ترغیب به پذیرش تنوع 

ی اسالمی  کشــورهای اســالمی خصوصا دولت جمهور که البته از منظر  و تکثر در مذهب نموده اســت، 

کنش مناســب و مقتضی داشــته باشــند.  ایران، مهم و قابل تامل خواهد بود تا با دقت و تعمق بتوانند وا

برای مطالعه بیشتر، رک:

UNESCO, Making textbook content inclusive: A focus on religion, gender, and culture, 
2017, PP. 9-18.

کامــل  1. آمــوزش جامــع جنســی از مدنظــر یونســکو در چارچــوب ســند 2030 عبــارت اســت از دسترســی 

ی کــه جوانــان و نوجوانــان  ی به طور دانش آمــوزان بــه اطالعــات، امکانــات و خدمــات جنســی و بــارور

ی های  ی ناخواســته، محافظت خود در مقابل ایــدز و دیگر بیمار بتواننــد در جهــت پیشــگیری از باردار

عفونــی مقاربتــی، تضمیــن دسترســی به ابــزار پیشــگیری، و دسترســی به مشــاوره تنظیم خانــواده اقدام 

کننــد. همچنیــن از دیگــر برنامه هــا ایجاد نگرش ها، ارزش ها و مهارت هایی برای روابط جنســی ســالم و 

محترمانه اســت و اینکه آموزش جامع جنســی مقدمه ای برای تحقق برابری جنســیتی و روابط جنســی 

گاهی، ایجــاد نگرش هــا و ارزش ها ی مثبــت و توســعه مهارت ها  ســالم شــمرده شــده و باعــث افزایــش آ

ی از منظر  گاهانه تلقی شــده اســت. مزایای آموزش ســالمت جنســی و بارور برای انجام انتخاب های آ

کاهش تعداد شــرکای جنســی  یونســکو عبارتند از: به تاخیر افتادن اولین تجربه تماس و رابطه جنســی، 

ی ناخواســته، پیشــگیری از ایدز و دیگر  ن محافظت، پیشــگیری از باردار کاهــش ارتبــاط جنســی بدو و 

ی های عفونی مقاربتی. برای مطالعه بیشــتر، رک: بیمار

UNESCO, UNESCO Strategy on Education for Health and Well-Being: Contributing to the 
Sustainble Development Goals, 2016, pp. 8-17.

جمله از  که  هستند  سال   8 تا   5 کودکان  جنسی،  جامع  آموزش  هدف  گروه  اولین  نمونه،   به عنوان 
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 Framework for Action for( .کید در این چارچوب است دیگر محورهای مورد تا
 the implementation of Sustainable Development Goal 4, 2015: paras. 34,
and 63 57(. به این ترتیب، نهادهای بین المللی ناظر، در تبیین مفاد اهداف توسعه 
که در مواردی  ی اقدام دولت ها تقاسیر موسعی ارائه نموده اند  پایدار و تعیین قلمرو
کم بر دولت ها خصوصا دولت های اسالمی در تعارض  با نظام ارزشی و مذهبی حا
و  با نقش آفرینی فعال و جمعی دولت های اسالمی  این مهم  و الزم است  قرار دارد 

گیرد. کنش گران غیردولتی در راستای تنویر افکار در سطح جهانی مورد توجه قرار 

2.2. رهیافت جنسیت محور برای تحقق توسعه پایدار

پیگرد  برای  مختلف،  دستگاه های  و  بخش ها  میان  ی  همکار بین المللی  یه  رو در 

دارد.  کلیدی  نقش   2030 پایدار  توسعه  اهداف  اجرای  در  جنسیت محور  رهیافت 

توسعه ملی،  برنامه ریزی  در  ی دیدگاه های جنسیتی  یکپارچه ساز از  اطمینان  برای 

مکانیسم های برابری جنسیتی باید در باالترین سطوح تصمیم گیری دخیل باشند. 

قانون  کمیت  حا مروج  آموزشی  پروژه های   2030 پایدار  توسعه  اهداف  چارچوب  در 

به عنوان  متوسطه  آخر  تا  ابتدایی  از  آموزشی  مختلف  سطوح  در  جنسیتی  برابری  و 

ی  توانمندساز و  می دهد  افزایش  را  حقوق  بر  مبتنی  درک  که  است  مطرح  ی  ابزار

 محورهای آموزش آنها عبارتند از: آشنایی با اشکال مختلف خانواده سنتی و غیرسنتی ]از جمله
والدین، میان  عاشقانه  روابط  مختلف  اشکال  شناخت  آنها؛  به  احترام  و   ]... و   همجنسگرایان 
انجام صورت  در  الزم  اقدامات  و  بد  لمس  و  خوب  لمس  تعریف  دوستان؛  یا  خانواده   اعضای 
و کجا  چه کسی،  توسط  اینکه  مورد  در  تصمیم گیری  برای  فرد  هر  حق  دیگری؛  توسط  بد   لمس 
 و آشنایی با نقاط خصوصی بدن؛ آشنایی )body rights( چگونه لمس شود؛ تبیین حقوق بدنی
توضیح رشد؛  حین  آنها  تغییر  و  کارکرد  توضیح  و  مرد  و  زن  تناسلی  خارجی  و  داخلی  اندام   با 
 وقوع حاملگی در زمان پیوستن تخمک و اسپرم در رحم؛ درک لذت و هیجان جسمی به عنوان
که مستلزم نزدیکی جسمی با افراد دیگر است؛ امکان نشان دادن عشق به  احساس طبیعی انسان 
 دیگری از طریق لمس و نزدیک شدن؛ آشنایی با شیوه های متفاوت ابراز عشق به دیگری عبارتند
گاهی رفتارهای جنسی. برای مطالعه بیشتر، رک کردن و  گرفتن، لمس  :از: بوسیدن، درآغوش 

UNESCO, International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed 
approach, 2018, pp. 36-45.
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گیری مهارت ها و شایستگی های عملی مورد نیاز فراهم  دانش آموزان را از طریق فرا

 UN( .که این امر در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی مورد اهتمام است می نماید 

توسعه  اهداف  چارچوب  در  جنسیتی  برابری  تعریف   )Women b, 2019: p. 17

پایدار عبارت است از: حقوق، فرصت ها و نتایج برابر برای دختران و پسران و زنان 

که زنان و مردان یکسان هستند، اما حقوق،  و مردان.1 البته این بدان معنا نیست 

 UNDP and( .مسئولیت ها و فرصت های آنها به زن یا مرد بودن آنها بستگی ندارد

کید  تا پایدار،  توسعه  اهداف  از   5 هدف  با  رابطه  در   )UN Women, 2018: p. 10

عهده  بر  جنسیتی  نابرابری  جمله  از  نابرابری ها  کاهش  اصلی  مسئولیت  که  شده 

استراتژی های  و  سیاست ها  باید  محلی  مقامات  و  مجریه  قوه  دولت هاست. 

بودجه  تخصیص  و  فعالیت ها  اولویت بندی  ی،  پیاده ساز ساختارهای  و  توسعه 

بر  که  مجریه  قوه  در  ویژه ای  نهاد  یا  اختصاصی  وزارتخانه  تعیین  کنند.  تعیین  را 

که توسط  یکردی عنوان شده است  مسایل برابری جنسیتی تمرکز دارد، رایج ترین رو

یا در سایر شاخه های  یگران  باز نباید در سایر  یکرد  رو این  اتخاذ می شود.  دولت ها 

که آنها برای ادغام برابری جنسیتی2 در بخش ها و  کند  ی ایجاد  دولت چنین تصور

که تفسیر  کید شده است  تا بر عهده ندارند3. همچنین  برنامه های خود مسئولیتی 

1. Gender equality refers to the equal rights, opportunities and outcomes for girls and boys 
and women and men.

که قوه مقننه موظف اســت تعهدات بنیادین و بین المللی را در قوانین  کید دارد  2. نهاد زنان ملل متحد تا

کنــد. از جملــه ایــن تعهــدات عبارتنــد از اعالمیــه جهانــی حقوق بشــر،  کشــور منعکــس و وارد  داخلــی 

کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اعالمیه و برنامه عمل پکن و دیگر اسناد بین المللی،  کنوانسیون محو 

که برابــری جنســیتی و منــع تبعیــض را در قوانین داخلــی خود وارد  کــه مطابــق آنهــا دولت هــا متعهدنــد 

کنوانســیون و اســناد مذکور در متن  که علی رغم عدم تصریح به مفاد  کنند. به این ترتیب شــاهد هســتیم 

که  هدف 5 از اهداف توســعه پایدار، به صراحت از تعهدات دولت ها در این باره صحبت شــده اســت 

از منظــر حقوقی در مورد دولت های غیرعضو محل ایراد و انتقاد جدی می باشــد.

کننــد و برای ادغــام رهیافت  3. از ایــن رو، الزم اســت نهادهــای اجرایــی در شــیوه عملکــرد خــود بازنگــری 

کلــی و جزئــی، بودجــه و دیگــر ابزارهــای  برابــری جنســیتی در همــه ســطوح، از جملــه سیاســت های 

یابی عملکرد  یــه و تحلیل و ارز ی داده ها، آمار و همچنین ابزارهای تجز ی، تحقیــق، جمع آور پیاده ســاز
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کم می تواند قوانین و سیاست ها را شکل  قضایی قانون اساسی، قوانین و آرای محا

یگران اجرایی باشد و در نتیجه زمینه ساز و یا مانع تالش ها برای  دهد و راهنمای باز

در  جنسیتی  دیدگاه های  ادغام  برای  ی  ظرفیت ساز است.  عدالت  و  برابری  تحقق 

کلیشه های  دادگاه ها و سیستم های قضایی برای قوه قضاییه الزم است تا تعصب و 

کند.  احراز  را  حاشیه نشینی  و  آسیب پذیری  شرایط  و  نماید  محدود  را  جنسیتی 

)UN Women b, 2019: pp. 13-14(

نهاد  دو  به عنوان  متحد  ملل  توسعه  برنامه  و  متحد  ملل  زنان  نهاد  منظر  از 
تحقق  پایدار،  توسعه  چارچوب  در  جنسیتی  برابری  حیطه  در  فعال  بین المللی 
ی  ابزار به عنوان  هم  و  به خودی خود  مهم،  هدف  یک  به عنوان  هم  جنسیتی  برابری 
 UNDP and UN( .ی و حیاتی تلقی شده است موثر برای تحقق توسعه پایدار ضرور
Women, 2018: p. 10( از دیگر محورهای مطرح در راستای رهیافت جنسیت محور 
در  جنسیتی  خشونت  اشکال  کلیه  محو   ،2030 پایدار  توسعه  سند  چارچوب  در 
که مستقیما در هدف 5 )بندهای 2 و  فضای عمومی و خصوصی است. به نحوی 
3( و هدف 16 )بندهای 2 و 3( مورد اشاره است و البته برای تحقق برخی اهداف 
دیگر نیز مانند محو فقر )هدف 1(، تحقق امنیت غذایی )هدف 2(، سالمت و رفاه 
بیشتر )هدف 3(، یادگیری موثر )هدف 4(، اشتغال مولد و رشد اقتصادی )هدف 
ارائه شده  تعریف  ی شمرده شده است.  10( ضرور نابرابری ها )هدف  کاهش  و   )8
پدیده ای  که  ترتیب  این  به  می باشد  موسع  چارچوب  این  در  جنسیتی  خشونت  از 
اقتصادی  و  روانی  جنسی،  جسمی،  خشونت های  شامل  که  است  چندوجهی 
جنسیت  بر  مبتنی  خشونت  موثر  حذف  متحد،  ملل  زنان  نهاد  منظر  از  می شود. 
که شامل اقدامات پیشگیرانه بلندمدت می شود،1  یکرد جامع است  مستلزم یک رو

کننــد. بودجه بنــدی و برنامه ریــزی جنســیت محور بایــد نقطه آغازین هر سیاســت،  بخــش برنامه ریــزی 

قانون یا مقررات جدید باشــد.

کیفیت باال برای حمایت از زنان دارای تجربه خشــونت؛ تعقیب و مجازات  1. حفاظــت موثــر و خدمــات با 

یابــی اجــرا و اثربخشــی قوانیــن؛  ی منظــم آمــار در شــیوع خشــونت؛ و نظــارت و ارز گــردآور مرتکبیــن؛ 

یج و تحقق برابری جنســیتی برای دستیابی به توسعه پایدار  سیاســت ها و برنامه های مربوطه اســت. ترو

که مســتلزم غلبــه بر موانــع برابــری جنســیتی و اجرای سیاســت ها و  کلیــدی شــمرده شــده اســت  شــرط 
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مانند  ی  ساختار موانع  از:  عبارتند  گردند،  برطرف  باید  که  کلیدی  موانع  همچنین 
قوانین  مانند  نهادی  موانع  دارایی؛  و  منابع  کمبود  و  بی سوادی  ی،  بیکار فقر، 
کمبود یا فقدان نمایندگی و رهبری زنان در فرایندهای تصمیم گیری؛  تبعیض آمیز و 
و  جنسیتی  کلیشه های  جمله  از  فرهنگی  و  اجتماعی  واپس گرایانه  هنجارهای  و 
 UNDP and(  1 سوگیری در مورد نقش ها و مسئولیت های قابل قبول زنان و مردان. 
UN Women, 2018: pp. 43-49( به این ترتیب به صراحت، راهبرد برابری جنسیتی 

کند. از منظر نهادهای بین المللی از عوامل زمینه ســاز  که بتواند این موانع را برطرف  راهبردهایی اســت 

خشــونت علیه زنان در ســطح جامعه، به هنجارهای هژمونیک مردانگی و سلســله مراتب جنســیتی، و 

کنترل و اقتدار مردان مشــروعیت می دهد، دسترســی  که به  همچنیــن چارچوب هــای سیاســتی همراه ـ 

نابرابر زنان به منابع را ســاختار می بخشــد و رفتارها و نگرش هایی را که چنین خشــونتی را تأیید می کند 

ـ اشــاره شــده اســت. در زمینــه مقابلــه بــا خشــونت مبتنی بــر جنســیت، پیشــگیری و حفاظــت اولیه تا 

ی  مداخلــه و حمایــت از قربانیان توصیه شــده اســت. نمونه هایی از پیشــگیری اولیه شــامل زمینه ســاز

ی مــردان و زنــان بــرای تقویــت روابــط برابــر و محترمانه،  بــرای اســتقالل اقتصــادی زنــان اســت. همــکار

گروهی، آموزش و بســیج جامعــه از دیگر  تغییــر هنجارهــای اجتماعــی از جملــه تقویــت آمــوزش متقابل 

برنامه های پیشــنهادی است. برای مطالعه بیشتر، رک:

UNDP and UN Women, Gender Equality as an Accelerator for Achieving the Sustainable 
Development Goals, 2018, pp. 43, 45-46.

گاهی اساس هویت ملی را تشکیل  که  یه نهاد زنان ملل متحد تمایل به ایفای نقش های جنسیتی  1. در رو

کنند، روابــط نابرابر  می دهنــد و می تواننــد بــه حفــظ نظم اجتماعــی و فرهنگی جنســیتی موجــود کمک 

جنســیتی را تشــدید می کند. حال، راهکار پیشــنهادی ناظر به تغییر و محو هنجارهای موید نقش های 

ی و همســری در جوامع، تالش برای مشروعیت بخشــی قانونی و فرهنگی بــه ضدهنجارهای مزبور  مــادر

که انجام  کلیشــه های جنســیتی و نقش های ســنتی زنان اســت. البتــه این در حالی اســت  و مقابلــه بــا 

که علی رغم  این تحوالت از منظر نهادهای بین المللی، روندی دشــوار و بلندمدت خواهد داشــت چرا 

که در حوزه سیاست، آموزش و اشتغال مشهود اســت اما تغییر در حیطه زندگی  پیشــرفت های ســریعی 

کاهش تخصیص زمــان برای انجام امور  خصوصــی و خانوادگــی از جملــه در رابطه با ترغیــب زنان برای 

یابی نشــده اســت. پرداختن به  کودکان و ســالمندان، ارز ی از  ی یــا مراقبــت و یــا عدم نگهــدار خانــه دار

که اســاس هنجارها و نقش های جنســیتی  این مســائل به این دلیل چالش برانگیز شــمرده شــده اســت، 

در خانــواده قــرار دارنــد و مباحثــی ماننــد نقش هــای جنســیتی در خانــه، تفکیــک شــغلی و هنجارهای 

 UNDP and( .کار جنســیتی تمایل بــه بازتولید در نســل های مختلــف دارد اجتماعــی در مــورد تقســیم 

)UN Women, 2018: pp. 50-51
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یه  یکردی موسع و منطبق با اسناد و رو کلیه اشکال خشونت علیه زنان با رو و محو 
که  است  توجه  مورد   2030 پایدار  توسعه  اهداف  اجرای  در  بشری  حقوق  نهادهای 
حوزه های مختلف تقنین، اجرا و قضا را شامل می گردد و فراتر از یک هدف در سند 
مورد  و  مطرح  اهداف  کل  اجرای  در  کلیدی  راهبردی  به عنوان  بلکه  پایدار  توسعه 
اجتماع  و  خانواده  نظام  در  جنسیتی  هنجارهای  به  پرداختن  شامل  و  است  توجه 
و تالش برای تغییر آنها می شود، بنابراین الزم است این مساله، مورد تامل جدی از 
گیرد تا در این رابطه مواضع مبتنی بر اصول  ی اسالمی ایران قرار  سوی دولت جمهور

کند. و مبانی اسالمی اتخاذ 

آثار  از  جمعیت  کاهش  پایدار:  توسعه  اهداف  چارچوب  در  جمعیتی  سیاست   .2.3

اجرا

از  عبارتند  پایدار،  توسعه  اهداف  در  ی  بارور و  جمعیت  بحث  با  مرتبط  اهداف 

همچنین  و   )3.8 )هدف  جهانی  مراقبت های  و   )3.7 )هدف  ی  بارور سالمت 

زنان  ی  توانمندساز  ،)3.7 )هدف  خانواده  تنظیم  مانند  ی  بارور کاهش  عوامل 

گرچه  ا کارشناسان،  منظر  از   .)4 )هدف  آموزش  و   )3 )هدف  سالمت   ،)5 )هدف 

رشد  کاهش  اما  است  شده  مشاهده  گذشته  دهه  چند  طی  سرانه،  ی  بارور کاهش 

جمعیت به طور نابرابر در سراسر جهان رخ داده است. در متن سند اهداف توسعه 

پایدار، اشاره  صریحی به مقابله با رشد جمعیت جهان نشده است، اما مطالعات 

توسعه  اهداف  سیستماتیک  و  هماهنگ  اجرای  چگونه  که  می دهد  نشان  متعدد 

خواهد  آن  افزایش  از  مانع  و  جهان  جمعیت  تثبیت کننده  حاضر  حال  در  پایدار، 

سند  در  مندرج  فرعی  اهداف  چگونه  که  است  شده  بررسی  پژوهش،  یک  در  بود. 

ی و آموزش برای دختران  توسعه پایدار ناظر به پیشگیری از مرگ ومیر، سالمت بارور

 Abel and( .به طورمستقیم و غیرمستقیم بر روندهای جمعیتی آینده تأثیر می گذارد

که  others, 2016: 94-99( در پژوهشی دیگر از منظری متفاوت بررسی شده است 

که  وابستگی )نسبت جمعیتی  آمار  توانسته است  آفریقا  ی در  بارور کاهش  چگونه 

فقر )هدف  با  مقابله  به  نتیجه  در  و  کاهش دهد  را  نیستند(  فعال  اقتصادی  نظر  از 
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ی )هدف 8( و بهبود آموزش و برابری جنسیتی )اهداف 4 و 5(  1(، افزایش بهره ور

کارشناسان  از منظر برخی   )Mortont and other, 2017: p. 87( .کرده است کمک 

صریح  هدف گیری  غیاب  در  پایدار  توسعه  زمانی  ُبعد  به  کافی  توجه  عدم  غربی، 

مسائل مربوط به جمعیت مشهود است و به این ترتیب باتوجه به مزایای اقتصادی و 

یکردی هماهنگ  ی، پبشنهاد شده است که رو یست محیطی ناشی از کاهش بارور ز

گردد و اهداف  کاهش جمعیت در چارچوب سند توسعه پایدار 2030 ترسیم  برای 

 Lim, 2018: p.( .اصلی و فرعی مربوط به رشد جمعیت به طور هماهنگ اجرا شوند

کشورهای درحال توسعه  کاهش جمعیت خصوصا در  7( بنابراین، به نظر می رسد، 

چشم انداز  به عنوان  حداقل  یا  و  اجتناب ناپذیر  آثار  جمله  از  کمترتوسعه یافته  یا 

کشورهای غربی و نهادهای  که از جانب  مطلوب اجرای اهداف توسعه پایدار است 

ی اسالمی ایران  بین المللی مورد حمایت نظری و عملی قرار دارد و از جانب جمهور

باشد  توجه  مورد  آن  کالن  سیاست های  راستای  در  و  همه جانبه  به طور  است  الزم 

اتخاذ  است.  دولت  اصلی  عناصر  و  ملی  اقتدار  های  مؤلفه  از  یکی  جمعیت  زیرا 

غفلت  و  است  اثرگذار  کشور  امنیت  و  اقتدار  در  مطلوب  جمعیتی  سیاست های 

دولت از سیاست های جمعیتی مناسب، آسیب های جبران ناپذیری را برای دولت 

ی ها  سیاست گذار از  ی  بسیار در  اثرگذار  متغیر  مهم ترین  داشت.  خواهد  دنبال  به 

آینده  و  حال  گذشته،  در  آن  دگرگونی های  و  جمعیت  دولت،  ی های  قانونگذار و 

تحقق  و  کشور  بقای  در  خانواده ها  ی  فرزندآور و  جمعیتی  تحوالت  بنابراین  است؛ 

و   )38-39 صص   :1398 )غمامی،  دارد.  بسزایی  اهمیت  دولت  توسعه   برنامه 

ی نهادهای بین المللی خصوصا در چارچوب  باید به این مهم در مقابل جریان ساز

در  اقدام  ضمن  در  تا  گردد  مبذول  الزم  دقت  و  توجه   2030 پایدار  توسعه  اهداف 

جمله  از  مذکور  نهادهای  مدنظر  مکتوم  و  ضمنی  اهداف  پایدار،  توسعه  راستای 

کاهش جمعیت محقق نشود.
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نتیجه گیری

پایدار  توسعه  اهداف  سند  اجرای  و  تصویب  زمان  از  دهه  نیم  حدود  گذشت  با 

2030 ایرادات و خألهای حقوقی و غیرحقوقی مطرح به این سند، از منظر دولت ها 

نهادهای  ی  جریان ساز از  فارغ  بتوانند  تا  است  اهمیت  حائز  اجرایی  مقامات  و 

سیاسی،  اقتصادی،  مقتضیات  با  متناسب  و  موثر  و  کارآمد  اقدامات  بین المللی، 

یکرد نظام مند در تدوین اهداف  کنند. فقدان رو اجتماعی و فرهنگی خود را اتخاذ 

مهم ترین  جمله  از  اهداف  میان  منطقی  ارتباط  و  انسجام  عدم  و  پایدار  توسعه 

اقتصادی  محورهای  غالب بودن  است.   2030 پایدار  توسعه  سند  به  وارد  ایرادات 

و  گزینشی  عملکرد  به  می تواند  عمل  در  یست محیطی  ز و  اجتماعی  مالحظات  بر 

اقتصادی  منافع  تقدم  با  نهایت  در  که  گردد  منجر  دولت ها  فردی  منافع  بر  مبتنی 

و  بشریت  بقای  بلندمدت  در  بین المللی،  جامعه  منافع  بر  معدود  دولت هایی 

است  آن  سند،  این  اجرای  در  مطرح  چشم انداز  کرد.  خواهد  تهدید  را  زمین  سیاره 

یست محیطی  ز ی  پایدار و  است  بعید  ی  قدر هم  با  اهداف  کلیه  توامان  تحقق  که 

انتظار  از  دور  سند،  اقتصادی  اهداف  خصوصا  دیگر  اهداف  تحقق  با  نهایت  در 

موجود  ناعادالنه  نابرابری های  تعدیل  نیز  طراحی شده  اقتصادی  نظام  در  و  است 

پایدار،  توسعه  رهیافت  در  که  ازآنجا است.  نشده  ی  هدف گذار کارآمد  نحو  به 

نسل های  و  حاضر  نسل  منافع  و  حقوق  و  اساسی  رکن  به عنوان  بین نسلی  عدالت 

توسعه  سند  فرعی  و  اصلی  اهداف  در  این،  وجود  با  است،  توجه  مورد  بشر  آینده 

پایدار، هیچ اشاره صریحی به این مفهوم و مکانیزم تحقق آن وجود ندارد. از جمله 

پدیده  به  می توان  پایدار  توسعه  اهدف  در  سیستمی  یکرد  رو فقدان  دیگر  مصادیق 

فقر  متعدد  ابعاد  که  است  پایدار  توسعه  اهداف  منظر  از  آن  زمینه ساز  عوامل  و  فقر 

اقتصادی و معیشتی مورد توجه دارد، در حالی  از منظر  را صرفا  فقر  ی  و مفهوم ساز

همچنین  است.  ُبعدی  چند  ماهیت  با  اقداماتی  اتخاذ  مستلزم  فقر  با  مقابله  که 

روند  در  غیردولتی  کنش گران  فعال  مشارکت دادن  در  پایدار  توسعه  اهداف  سند 

برای  را  سند  پتانسیل  خأل،  این  و  است  برخوردار  جدی  نقص  از  پایدار  توسعه 
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محدود  ی  پایدار به  دستیابی  برای  نیاز  مورد  اجتماعی ـ اقتصادی  ی  بازساز ایجاد 

کرد. تعیین قلمرو دقیق تعهدات دولت ها و تعیین مناسبات سند اهداف  خواهد 

محسوب  مهم  حقوقی  چالش های  از  مرتبط  بین المللی  معاهدات  با  پایدار  توسعه 

کنوانسیون های چندجانبه در اهداف توسعه  گنجاندن صریح یا ضمنی  می گردد. 

کند زیرا بر اساس حقوق  پایدار می تواند قدرت اجرا و هدف جهانی آن را تضعیف 

که رضایت و موافقت خود  بین الملل، دولت ها در حدودی متعهد و ملتزم هستند 

کشورها برای اجرای برنامه های توسعه  را با آن اعالم نموده اند. الزام یا ترغیب همه 

کشورهای غیرعضو را، به طورمستقیم  کنوانسیون های مشخص شده  پایدار از طریق 

قصد  و  اراده  که  نمود  خواهد  کنوانسیون هایی  مفاد  اجرای  به  ملزم  غیرمستقیم  یا 

خود را برای پیوستن به آنها ابراز ننموده اند. چنین رهیافتی یعنی عدم ترسیم دقیق 

مسائل،  سایر  از  بیش  بشری  حقوق  موضوعات  برخی  در  که  دولت ها  تعهدات 

چالش برانگیز خواهد بود، چنانچه در ارتباط با برابری جنسیتی )هدف 5( و آموزش 

)هدف 4( شاهد طرح چالش های نظری و عملی مهم طی سال های اخیر بوده ایم 

بسیار  اهداف  از  یک  هر  اجرای  بر  ناظر  بین المللی  نهادهای  نقش  میان  این  در  و 

اجرای  بر  ناظر  )نهاد  متحد  ملل  زنان  نهاد  که  به این ترتیب  است  بوده  تامل  قابل 

توسعه  اهداف  مفاد  تبیین  در   )4 هدف  اجرای  بر  ناظر  )نهاد  یونسکو  و   )5 هدف 

که در مواردی با  پایدار و تعیین قلمرو اقدام دولت ها تقاسیر موسعی ارائه نموده اند 

تعارض  در  اسالمی  دولت های  خصوصا  دولت ها  بر  کم  حا مذهبی  و  ارزشی  نظام 

اسالمی  دولت های  جمعی  و  فعال  نقش آفرینی  با  مهم  این  است  الزم  و  دارد  قرار 

توسعه  اهداف  به این ترتیب،  گیرد.  قرار  پاسخ  و  توجه  مورد  غیردولتی  کنش گران  و 

یست محیطی، سیاسی  پایدار 2030 سندی ناظر به جنبه های مختلف اقتصادی، ز

ی  و فرهنگی و حتی خانوادگی در نظام های داخلی است و باید به دور از ساده انگار

تعمق  و  توجه  مورد  بین المللی  نهادهای  یه  رو به  باتوجه  دقیق  به نحو  ی  و پیش داور

گیرد تا در اجرایی شدن اهداف، فراتر از منطوق سند،  ی اسالمی قرار  دولت جمهور

گردد. یابی  آثار و تبعات اجتناب ناپذیر اجرای آن ها نیز پیش بینی و ارز
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