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Abstract 
The world today is witnessing many issues and challenges that are also affecting 

Islamic societies. Issues such as the globalization of phenomena, rapid social changes 
such as the expansion of cities and the development of urbanization, immigration, 
ethnic and linguistic demands, etc. Climate change and drought are also advancing, 
with many cultural and social consequences, including numerous issues and 
challenges. The Islamic world should put these topics on the agenda at the national, 
regional and inter-regional levels, and in its bilateral and multilateral relations, and 
welcome them for good management. As in the second principle of the Constitution of 
the Islamic Republic of Iran, to achieve the goals of the system, that in addition to 
ijtihad based on the Quran and traditions, the use of human sciences and technologies 
is emphasized, in this regard due attention should be paid to the experiences of other 
societies and their civilizational achievements. For more than two decades, the 
UNESCO Intergovernmental Program for the Management of Social Change has been 
working as a specialized agency of the United Nations and has pursued various 
programs at the national, regional and international levels. The National Committee 
for the Management of Social Change are also formed within the framework of 
national commissions. Use of this capacity and similar institutions; Like ISISCO, 
ECO Cultural Institute, etc., and the synergy of balances and experiences can help 
Islamic societies, especially cultural and social policy makers in the abovementioned 
direction. In this paper, taking a descriptive- analytical approach, an attempt is made to 
take a simultaneous look at the most important social issues and challenges ahead on 
the one hand and its analysis and adaptation to the UNESCO Social Transformation 
Management Program and the experiences of other societies on the other hand so as to 
heed some mechanisms and ways to deal with those issues among which the ones 
addressed in this article are ethnic and linguistic demands or climate change, which 
will have social consequences such as migration. 
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چگونگی مدیریت تحوالت جوامع جهان اسالم با استفاده از 

 ** (MOST)های اجتماعی یونسکو برنامه مدیریت دگرگونی

 02/8/1938تاریخ دریافت:  *1 محمدرضا مجیدی
 5/0/1933تاریخ پذیزش:  0منیزه بصیزتی

 چکیده
. َؼات  ثاًدٌ ي  آوُاب  متابرشاص  ویض اػالمی خًامْ کٍ اػت متٔذدی َبیچبلؾ ي مؼبیل ؿبَذ امشيص خُبن

ٍ  ؿاُشَب ي  گؼاتشؽ  اختمابٓی  وِیاش   ؿاتبثبن  َابی دگشگًوی َب،پذیذٌ خُبوی ؿذن چًن مؼبیلی  تًػأ
 تجٔبت خـکؼبلی، ثب ي ًَایی ي آة تغییشات . َمچىیه .... ي صثبوی ي قًمی ، مٌبلجبت ؿُشوـیىی، مُبخشت

 دس ثبیاذ  اػاال   خُابن . َؼاتىذ  سيیپیؾ متٔذد َبیچبلؾ ي مؼبیل ٍخمل اص اختمبٓی، ي فشَىگی فشايان
 قاشاس  کابس  دػتًس دس سا ٓىبيیه ایه خًد خبوجٍ چىذ ي دي سياثي دس ي ایمىٌقٍ ثیىب ي ایمىٌقٍ ملی، ػًٌح
 خمُاًسی  اػبػی قبوًن دي  دس اكل کٍ َمبوگًوٍ .ثشيد مٌلًة مذیشیت مىًِس ثٍ آوُب اػتقجبل ثٍ دَذ ي
ي  ٓلاً   اص اػاتابدٌ  ي ػىت، ثاش  کتبة پبیٍ ثش اختُبد ثش وِب ، ٓاليٌ اَذاف ثٍ دػتیبثی ثشای یشانا اػالمی

ٍ  آوُاب  تماذوی  دیگش ي دػتبيسدَبی خًامْ تدشثیبت ثٍ ثبیذ ویض صمیىٍ ایه تبکیذ داسد، دس ثـشی فىًن  تًخا
 ٓىًان یًوؼکً ثٍ ػبصمبن دس اختمبٓی َبیدگشگًوی مذیشیت الذيل ثیه ثشوبمٍ اػت، دٍَ اص دي ثیؾ. کشد
ٍ  ػاًٌح ملای،   دس سا مختلای َبیثشوبمٍ ي کبس ثٍ ؿشيّ متحذ ملل تخللی وُبد  المللای  ثایه  ي ایمىٌقا

 تـکیل ملی َبیکمیؼیًن چبسچًة دس ویض اختمبٓی َبیدگشگًوی مذیشیت ملی کمیتٍ.اػت کشدٌ پیگیشی
 افضایی َم ي...  ي اکً فشَىگی یؼیؼکً، مًػؼٍآ مـبثٍ  مبوىذ وُبدَبی ي ُشفیت ایه اص اػتابدٌ. اػت ؿذٌ
ْ  سػابن  یابسی  ساٌ، ایه دس تًاوذمی تدبسة ي َبنتًا ٍ  اػاالمی  خًاما  ي فشَىگای  ػیبػاتگزاسان  يیاظٌ  ثا

 تًامبن وگبَی ثب تحلیلی ي -ؿىبػی تًكیایؿًد ثب سيیکشد سيؽمی تالؽ وًؿتبس، ایه دس .ثبؿذ اختمبٓی
ٍ     یک اص سي پیؾ اختمبٓی َبیچبلؾ ي مؼبیل تشیهمُم ثٍ  ماذیشیت  ػً ي تحلیال ي تٌجیاآ آن ثاب ثشوبما

 ي يکبسَاب  ػابص  دیگاش، ثشخای   اص ػاًی  مختلا   ي مىبًآ خًامْ تدشثٍ یًوؼکً، اختمبٓی َبیدگشگًوی
گیشد  اص خملٍ مؼبئلی کٍ دس ایه مقبلٍ مًسد تًخٍ  قشاس تًخٍ مًسد َبحل ساٌ ي آن مؼبئل ثب مقبثلٍ َبی ساٌ

ٍ مٌبلجبت قًمی ي صثبوی ي یاب تغییاشات آة ي َاًایی کاٍ خاًد پیبماذَبی اختمابٓی اص خملاٍ         قشاس گشفت
 مُبخشت سا َم دسثش خًاَذ داؿت.

َبی اختمبٓی، تغییشات آة ي ًَایی، مٌبلجابت قاًمی ي صثابوی ي    خُبوی ؿذن، دگشگًوی واژگان کلیدی:
 المللی.َبی ثیهمُبسخشت

 ........................................................................................................................  
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 مقدمٍ

یب قلمشي حبکمیتی، ياخذ مؼبئل خبف خاًد ثاًدٌ کاٍ ایاه يخاٍ       َش مىٌقٍ خغشافیبیی، خبمٍٔ ي

َبی اختمبٓی، فشَىگی، ػیبػی ي اقتلبدی آن مىٌقٍ ي قلمشي اػات   اختلبكی مؼبئل، متبرش اص صمیىٍ

ای ثٍ پذیذٌ خُبوی ؿذن مشتجي اػت  صیشا خُابن  َمچىیه ياخذ مؼبئل مـتشکی ویض اػت کٍ ثٍ گًوٍ

ػاًی وآًی   ثاٍ  کىىذٌ ي حشکات تاذسیدی    محً مشصَبی خذا ی ؿذن يامشيص ثب مًاخٍُ پذیذٌ خُبو

ثب مؼبئل مـتشکی مًاخٍ ؿذٌ  اصخملٍ: تغییشات صیؼت محیٌی ي آة ي ًَایی،  گًوگی، َمگىی یب َم

، ثاشيص  اختمابٓی  ؿاتبة شپ َبیي دگشگًوی تغییشات َبی میبن صثبن قًمی ي محلی ي صثبن ملّی،چبلؾ

 َابی َبی مشثًى ثٍ تکثّش فشَىگی ي فشَىگ ملّی ي مٔیبس، مُبخشتلؾ، چبای َبی قًمی ي مىٌقٍ تىؾ

َبی آمًصؿی ثشاثش، ٓذالت ي ثشاثشی خىؼیّتی ي یب تجٔین ، فقش، فشاَم ثًدن یب وجًدن فشكتالمللی ثیه

خىؼیتی، فشاَم ثًدن ثؼتشی ثشای سؿذ خبمٍٔ ماذوی، احاضاة ي دمًکشاػای یاب اوؼاذاد اختمابٓی ي       

مدمًٍٓ مؼبئل مـاتشکی اػات کاٍ خُابن اماشيص ي اص خملاٍ خُابن اػاال  ثاب آن          ػیبػی ي... ایىُب 

 سيثشيػت.

َبی فشاگیش خُبوی ؿذن، دس ٓمل، حیابت تابسیخی ي تماذوی خًاماْ     دس ؿشایي کىًوی کٍ پًیؾ

َبی ثىیبدیه ػبختٍ اػت، خُبن اػال  ویض ثٍ ٓىًان خغشافیبی ياحذ ٓقیذتی مختل  سا دچبس دگشگًوی

َبی اسصؿمىذ تبسیخی ي تمذوی ي رخبیش ِٓیم مابدی ي مٔىاًی خاًیؾ دس مٔاشم     بیٍمثب َمٍ دسين

َب ي تحًالت خُبوی قشاس داسد ي ثشای ایه خًامْ ویاض مؼابئل مـاتشکی سا    َبی وبؿی اص حشکتآػیت

ًلجذ تب خُبن اػاال  سا  پذیذ آيسدٌ اػت. ایه مؼئلٍ ياکىؾ مىٌقی ي خشدمىذاوٍ خًامْ اػالمی سا می

َبی خُبوی ؿذن حاَ ومبیذ. لزا ثشای مؼبئل مـتشک ساٌ حل خبوجی ي خىجٍ تُذیذصایی خشیبناص آربس 

 یتًان دس وِش گشفت ي اص تدبسة ػبیش کـًسَب ي مدبمْ ٓلمی ي ثیه المللی وِیش ثشوبمٍمـتشکی، می

ً  1یًوؼکً( MOST) اختمبٓی تغییشات مذیشیت دگی اػتابدٌ ومًد. الجتٍ دس ٓیه حبل ثبیذ ثٍ خبف ثا

 کشد.َبی مؼبئل اختمبٓی ویض تًخٍ صمیىٍ

تحلیلای ي اػاتابدٌ اص مىابثْ    -َاب دس ایاه مقبلاٍ، سيیکاشد تًكایای     سيؽ پظيَؾ گشدآيسی دادٌ

ی کىذ تب ثب اػتابدٌای ي اػىبدی اػت. سيؽ اػىبدی سيؿی کیای اػت کٍ پظيَـگش ػٔی میکتبثخبوٍ

ثىذی ي اسصیبثی مٌبلت مشتجي ثب مًهًّ پظيَؾ ًجقٍ َبی اػىبدی ثٍ کـ ، اػتخشاج،مىذ اص دادٌوِب 

 ........................................................................................................................  
1 . UNESCO’s Management of Social Transformations (MOST) program 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
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( ي ثب ایه سيؽ، ایه مقبلٍ دسكذد پبػاخگًیی  69: 1395خًد ثپشداصد )كبدقی فؼبیی ي ٓشفبن مىؾ، 

َابی اختمابٓی   تًان ثب اػاتابدٌ اص ثشوبماٍ ماذیشیت دگشگاًوی    ثٍ ایه ػًال اكلی اػت کٍ چگًوٍ می

َابی    سا ماذیشیت وماًد. الجتاٍ مؼابئل ي دگشگاًوی     تحًالت خًامْ خُابن اػاال   (MOST)یًوؼکً 

َب سا دس اثتاذا ثشؿامشدیم  اماب دس ایاه     اختمبٓی وبؿی اص خُبوی ؿذن ثؼیبس صیبد اػت کٍ ثشخی اص آن

المللای، اص  َابی ثایه  مقبلٍ ػٔی ؿذٌ كشفب تغییشات آة ي ًَایی، مٌبلجبت قًمی ي صثبوی ي مُابخشت 

 یل ي ػیبػتگزاسی ؿًد.تحل MOSTاوذاص ي چبسچًة وِشی چـم

 چُارچًب مفًُمی -الف

 جُان اسالم -1

ٍ َبیی گاتٍ میخُبن اػال  ثٍ اكٌالح ثٍ ػشصمیه ی دیىای مشدمابن آن پیاشي دیاه     ؿًد کٍ پیـایى

َابی اوؼابوی، ثؼاتشَب ي ؿاشایي     اػال  ثًدٌ ي دس حبل حبهش ػشصمیىی ثب تشکیجی متىًّ اص وِش يیظگی

  ؿبمل: اؿتشاک دس دیه ي تمذن ي مىبثْ اوؼبوی ي ًجیٔی، تدابوغ  ًجیٔی اػت. اؿتشاکبت خُبن اػال

ي َمگًوی ػبختبسی ي کبسکشدی، مىبفْ ي ویبصَبی مـتشک ي احؼابع تُذیاذ مـاتشک اػات . ٓاذ       

َبی ثشتش خُبن داخلی قذست َبی ػیبػی ي اقتلبدی، تٔبسهبت ػشصمیىی، سقبثتاػتقالل ي ياثؼتگی

 ای ي... اػت.َبی ثضسگ ي ثبصیگشان فشامىٌقٍامىیتی ثب قذست-َبی ػیبػیاػال ، يخًد پیمبن

ٍ   خُبن اػال  اص وِش خغشافیبیی ؿبمل ػشصمیه ی اكالی آن ثاٍ ؿاکل    َبی يػیٔی اػات کاٍ ثذوا

َبی اقیبوًع اًلغ ؿشيّ ؿذٌ ي تب خىًة غشثی ي ؿامبل ؿاشقی آػایبی مشکاضی     مؼتٌیلی اص کشاوٍ

ؿاًد )كااًی،   ی آػیب ي آفشیقب ي ثخـی اص اسيپاب مای  ذٌیبثذ ي دس مدمًّ ؿبمل قؼمت ٓمامتذاد می

ْ     50(.  خُبن اػال  ثب ثیؾ اص 56: 1387 -کـًس خُبن اص ػًاحل غشثی ؿمبل قابسٌ آفشیقاب تاب مدما

-دسخٍ ٓشم ؿامبلی  70ؿشقی ي -دسخٍ ًًل غشثی 170الدضایش اوذيوضی دس خىًة ؿشقی آػیب دس 

وِش گشفته يهٔیت فٔلی، قلمشي خغشافیبیی ػیبػی  ( ي ثب دس2: 1389خىًثی گؼتشدٌ ؿذٌ )حم ثضی، 

 اػال  ثٍ چُبس ثخؾ قبثل تاکیک ي ثشسػی اػت:

مشکض خُبن اػال : کٍ دس حقیقت گًُاسٌ خُبن اػال  ي مىٌجآ ثاب ثخاؾ خىاًة غشثای آػایب یاب        -1

 خبيسمیبوٍ اػت.

ؿًسيی ثاٍ خُابن   ؿمبل خُبن اػال : ؿبمل آػیبی مشکضی ي قاقبص کٍ ایه ثخؾ ثٔذ اص فشيپبؿی  -2

 اػال  پیًػتٍ اػت.
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َبی دیگش افشیقاب کاٍ ثاٍ ٓىاًان     غشة خُبن اػال : ؿبمل کـًسَبی ؿمبل ي ؿمبل ؿشق ي ثخؾ -3

ؿاًد ي داسای یاک فشَىاگ آمیختاٍ ثاب کـاًسَبی       حبؿیٍ مشصی ثب اسيپبی مؼیحی محؼًة مای 

 َمدًاس اسيپبیی اػت.

ٍ میؿشق خُبن اػال : کٍ اص مشصَبی ؿشق ایشان آغبص  -4 َابی غشثای اقیابوًع آسا  ي    ؿًد ي تب کشاوا

واب،  یبثذ ي ثب حًصٌ فشَىگی کىاًػیًع ي ثًدایی َم مشص اػت )ثای امتذاد دیًاس چیه گؼتشؽ می

1389 :60.) 

ی خُابوی ؿاذن، مؼابئل    ی يػیْ خغشافیبیی، خاذا اص پذیاذٌ  لزا ثبیذ دس وِش داؿت کٍ ایه مىٌقٍ

 َبی اختمبٓی ویؼت.خُبوی ي دگشگًوی

 َای اجتماعیدگزگًوی -2

، دس ثشگیشواذٌ َشگًواٍ تغییاشات دس ػابختبس، وُابد یاب       1دگشگًوی اختمبٓیثٍ ًًس کلی مىًِس اص 

َابی   َبی صوذگی ي وُبدَبی اختمبٓی خُبن اماشيصی ثاب ؿایًٌ    سي ؿیًٌ ػبصمبن اختمبٓی اػت. اص ایه

لزا دس وایم قاشن    .یبفتٍ اػت ای وٍ چىذان ديس ثـش، تابيت اػبػی صوذگی ي وُبدَبی اختمبٓی گزؿتٍ

اخیش، مب ؿبَذ یک وًّ چشخؾ ػشیْ ي تىذ اص اوًاّ دگشگًوی دس وِم ي ػبختبس اختمبٓی َؼتیم کاٍ  

 (. 226: 1384)کًئه،  اوذ صیؼتٍ مشد ، َضاسان ػبل دس آن می

ثشخای اص  ماثال    وبپزیش اص خبمٍٔ اػت آَىگ دگشگًوی، یکی اص الگًَبی اختمبٓی ي ثخؾ خذایی

ممکه اػت سيیاذادَب یاب آمابل فاشدی، آَىاگ       کىىذ. تش اص خًامْ دیگش تغییش می مْ، ثؼیبس ػشیْخًا

دگشگًوی سا ثشای مذت کًتابَی کىاذ کاشدٌ یاب ثاٍ آن ؿاتبة دَىاذ  اماب دس دساصماذت ایاه میاضان،            

 َب پغ تغییشات ي دگشگًوی، دس ؿیًٌ صوذگی اختمبٓی اوؼبن(. 73: 1384)ؿبسين،  پزیش اػت ثیىی پیؾ

  )حذيد ديیؼت ػبل قجل( ثؼیبس چـمگیش ثًدٌ اػت.ي ثٍ يیظٌ ثٔذ اص اوقالة كىٔتی  اص ديسٌ سوؼبوغ

 اجتماعی با تحًل اجتماعی ي دگزگًوی تفايت تغییز -2-1

ٓجبست اص دگشگاًوی دس ػابخت اختمابٓی  ماثال  دس اواذاصٌ       3گًیذ: تحًّل اختمبٓی می 2گیىضثشگ

تحاًّل  يی َبی مختل  آن یب وًّ ػبصمبن خبمٍٔ اػت. دس وُبیت،  خبمٍٔ، تشکیت یب تًاصن میبن ثخؾ

 داوذ َبی مُم خبمٍٔ يخًد داسد، می َبیی کٍ دس خبمٍٔ یب صیشگشيٌ اختمبٓی سا تغییش دس مٔبوی ي اسصؽ

 ........................................................................................................................  
1 . Social Transformation 

2 . Ginsberg, Morris, 1958 

3 . Social evolution 
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تحًّالت اختمبٓی ثشآیىذ مدمًٍٓ تغییشاتی اػت، کٍ دس (. 227-226: 1384، گًلذ ي يیلیب  ل. کًلت)

َاب تحقّاآ    یک یب چىذ وؼل دس ًیا  يػایٔی اص حاًصٌ صواذگی اختمابٓی اوؼابن      ًًل یک ديسٌ دس 

یىذَبػت کٍ دس صمابن اواذک، قبثال مالحِاٍ     اای اص فش ثىبثشایه تحًّالت اختمبٓی، مدمًٍٓ  پزیشد می

صمبن کًتبَی قبثل سؤیت ي مـبَذٌ اػت   ایه دس حبلی اػت کٍ دگشگًوی اختمبٓی، دس مذت. ویؼت

کىىاذ. افاشاد ثاب     د ٓبدی دس ًًل ديسٌ صوذگی خًد، یک یب چىذ ثبس آن سا مـبَذٌ مای ای کٍ افشا گًوٍ ثٍ

ٍ   کىىاذ، خاًد مای    تغییشی کٍ دس یک پذیذٌ ایدبد می سي تغییاشات   ی آن سا ثجیىىاذ. اص ایاه   تًاوىاذ وتیدا

 (.  26: 1385)گی سيؿٍ،  پزیشد ی مکبوی ي اختمبٓی مٔیّه تحقّآ می اختمابٓی دس محذيدٌ

 ل مؤثز بز دگزگًوی اجتماعیعًام -2-2

 َبی اختمبٓی ٓجبست اوذ اص:ًٓامل مًرش ثش دگشگًوی

(، توابد  340-339: 1382پًس، )سفیْ َب ٓبمل ػیبػی ي تغییش سطیم ،َب ي تلمیمبت حکًمت کىؾ

(، اػااتٔمبسگشایی ي (Lindsey, 2000: 649َاابی اختماابٓی ي خىااگ (، خىااجؾ272: 1384)ؿاابسين، 

(، تغییاشات  235-228: 1387)مٌُشی،  وخجگبن اختمبٓی (،210-209: 1385ؿٍ، سي)گی اػتٔمبسصدایی

(، 340-339: 1382االمیىای،  (، ًٓامل تکىًلًطی ي وًآيسی )سيح340-339: 1382پًس، خمٔیتی )سفیْ

 .فشَىگی َبیدگشگًوی ( ي695: 1383)گیذوض،  ًٓامل خغشافیبیی ي محیٌی

 1جُاوی شدن -3

2ياطٌ خُابوی 
ي 3 ػابصی  ؿاذن، خُابوی   ػابل پایؾ ي اكاٌالحبتی َمچاًن خُابوی     اص چُبسكاذ   

دس مًسد (. 17: 1383)وُبيوذیبن،  کبس گشفتٍ ؿذ دس متًن ٓلمی ي ادثی ثٍ 1960ی  اص دٍَ 4یگشای خُبوی

وِشان، ثیبن ؿذٌ اػات. ثشخای اص    ؿذن مٌبلت مختلای اص ػًی كبحت ثشسػی ػبثقٍ ي پیـیىٍ خُبوی

َبی ثبػاتبن خؼاتدً    دس تمذن ن ساخًیىذ، مجذأ آ ای دیشیىٍ می ماًُ  ػبثقٍپشداصان کٍ ثشای ایه  وِشیٍ

َابیی آغابص ؿاذ  چشاکاٍ آن      گیشی چىیه تماذن  ؿذن دس ياقْ ثب ؿکل کىىذ. اص دیذگبٌ ایـبن خُبوی می

ًلات ثًدواذ. اص دیاذگبٌ     َابیی گؼاتشؽ   َب ثٍ اقتوابی مىٌاآ ي ػابختبس دسيوای خاًد، تماذن       تمذن

ؿذن َىگبمی آغبص ؿذ، کٍ وٌاٍ تمذن خُبوی دس  خُبوی 5یهيالشؿتب امبوًئل"ىذ َبیی مبو وئًمبسکؼیؼت

 ........................................................................................................................  
1 . Globalization 

2 . Global 

3 . Globalizing 

4 . Globalism 

5 . Immanuel Maurice Wallerstein: 1930 
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کٍ اص ملش ثبػتبن ي تماذن ػاًمش   (  22: 1386)گل محمذی،  ػبل قجل اص میالد مؼیح ثؼتٍ ؿذ 1500

"اسیک يلا  "ؿًد. وًیؼىذگبوی مبوىذ  آغبص می
"يیلکیىؼاه "ي  1

)گال   ثاٍ ایاه دػاتٍ تٔلاآ داسواذ      2

 .(23: 1386محمذی، 

تاش داوؼاتٍ ي آتقابد داسواذ کاٍ       ؿذن سا ثؼیبس کًتبٌ گیشی ي وقٌٍ آغبص خُبوی ؿمبسی دیگش، ؿکل

يخاًد آماذ، ؿاشيّ ؿاذ. اوقاالة      ثٍ  پغ اص تحًّالتی کٍ ثش ارش اوقالة كىٔتی دس اسيپب خُبوی ؿذن 

ٍ    تؼشیْ دس ػیؼتم تدابسی، تسػایغ ؿاشکت    ، كىٔتی ػجت افضایؾ رشيت داسی  َاب ي تـاکیل ػاشمبی

ٍ   ىٔتی ي پبیٍك آيسی ي ثُجاًد   ياػاٌٍ فاه   گزاسی ٓلم خذیذ ي اقتلبد خذیذ ؿذ ي خمٔیت ثـاشی، ثا

 (.16: 1382)خبػجی،  ؿذن فشاَم آيسد بتی سا ثشای خُبویبئقتواؿشایي صیؼتی تًػٍٔ یبفت. ایه امًس، 

 4بسکغم داوىذ. گیشی تدذّد می ؿذن سا دس ؿکل آغبص خُبوی وقٌٍ 3آوتًوی گیذوضدػتٍ دیگشی چًن 

ؿااذن ي آغاابص ایااه فشایىااذ سا مؼااتلض  دسک ي ؿااىبخت تاابسیا  َاام، دسک تاابسیا خُاابوی 5ي اوگلااغ

ٍ  کبس یاک ساواذ  داسی َمًاسٌ دػت داوىذ  چًن اص دیذگبٌ آوبن وِب  ػشمبیٍ داسی می ػشمبیٍ ػابصی    پبسچا

 (.23: 1386)گل محمذی،  اقتلبدی ي فشَىگی خُبن ثًدٌ اػت

6سيالوذ ساثشتؼًن
داوذ  کٍ  داسی می صمبن ثب آغبص ديٌ مذسویتٍ ي ًُُس ػشمبیٍ ؿذن سا َم ویض خُبوی 

میالدی )مقبسن سوؼبوغ( تب امشيص، مشاحل تبسیخی متٔذّدی سا ًای کاشدٌ اػات. آخاشیه      1400کٍ اص 

ٍ     آغبص ؿذٌ ي ثٍ 1969مشحلٍ آن اص ػبل  َابی گشيَای، استجبًابت ي مؼابئل      دلیال سؿاذ ػاشیْ سػابو

 (.251-250: 1386)ثیبت،  ػشٓت گشفتٍ اػت محیٌی خُبوی، ثؼیبس صیؼت

 َای اجتماعی ي ضزيرت مدیزیت آنجُاوی شدن ي تاثیز آن بز دگزگًوی -3-1

ٍ [اػت،  مُم اختمبٓی تحًالت حبل دس خُبن تحت تبریش خُبوی ؿذن  صیؼات  تغییاشات  ]اصخملا

ٍ  ي اقتلبدی َبیثحشان ي دس ػٌح خُبن محیٌی ٍ  مىداش  مبلی، کا  ؿاذیذ،  فقاش  ،وابثشاثشی  افاضایؾ  ثا

 َابی حال ساٌ پیـاىُبد  هاشيست  آؿکبس، تحًالت حقًق ثـش ؿذٌ اػت. ایه ايلیٍ اوکبس ي محشيمیت

 ٓاذ   ي خـًوت ٓذ  ي خىؼیتی ثشاثشی اوؼبوی، کشامت كلح، خُبوی  مبوىذ: َبیاسصؽ ثشای وًآيساوٍ

تًاوىذ اص ًشفی ویض میَؼتىذ ي  تغییشات ایه تبریش تحت ثیـتش خًاوبن ي ؿذ. دس ایه میبن صوبن تجٔین،

 ........................................................................................................................  
1 . Eric Robert Wolf 

2 . Wilkinson 

3 . Anthony Giddens 

4 . Karl Marx 

5 . Friedrich Engels 

6 . Roland Robertson, 1993 
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  .اختمبٓی ثبؿىذ تحًالت ٓبمالن تشیهاكلی اص

سا دس  یًوؼکً َبیفٔبلیت تمب  اختمبٓی وًآيسی ي اختمبٓی مـبسکت ًشیآ اص تمبٓیخا تحًالت

وبدیاذٌ گشفتاٍ ؿاذٌ، َؼاتىذ.      ي محشي  ي پزیشآػیت کٍ کؼبوی يیظٌ سيی تمشکض ثب ]الجتٍ[ گیشد،ثشمی

ً  تغییشات مذیشیت یثشوبمٍ َابی  محاشک  1(IGC) ديلتای  ثایه  ؿاًسای  ي (MOST) اختمبٓی یًوؼاک

َب پل ایدبد ي اختمبٓی تحًالت صمیىٍ ػبصی خبمْ دسوًآيسی ي ُشفیت پیـجشد ثشای فشدی ثٍ مىحلش

ٍ  ي ٓماًمی  خاي مـای   اختمابٓی،  ٓلاً   داواؾ  ثیه ي پیًوذَبیی اػات   ػاپغ اخاشای آن   ي خبمٔا
(www.unesco.org, 2016)  

 داسد: داس تمشکضايلًیت مًهًّ دي ثش MOST ثشوبمٍ

   ي  َاب وابثشاثشی  توأی   فقاش،  ثاب  مجابسصٌ  اػبػی َبیيیظگی اص یکی ٓىًان ثٍ اختمبٓی مـبسکت

 پبیذاس ي تًػٍٔ کلیذی اَذاف اص یکی ٓىًان ثٍ حشکت ثٍ ػمت تًػٍٔ َمٍ خبوجٍ خًامْ

   ای اص حال صودیاشٌ   هاشيست  ؿاىبخت  کاٍ ؿابمل:   محیٌی تغییش اختمبٓی وبؿی اص َبیدگشگًوی

 فـابس  صیؼتی، تىًّ دادن دػت اص اوشطی، ي آة غزا، کمجًد ًجیٔی، مىبثْ کبَؾ خملٍ اص َبثحشان

ٍ  ایىکٍ ثٍ تًخٍ ًجیٔی اػت. ثب ثالیبی ي اقلیمی تغییشات خمٔیت، سؿذ ي ػشیْ ؿُشػبصی  تًػأ

ثاب   ]ویض[محیٌی  ي اختمبٓی َبیچبلؾ اػت، وبپزیشخذایی محیٌی ي بن اختمبٓیاسک داسای پبیذاس

 ؿًوذ.آن َمشاٌ ي مالص  می

کٍ ثاٍ دوجابل خاًد ػاشٓت دگشگاًوی سا ویاض افاضایؾ         اختمبٓی ي مؼبئل َب ثشای مقبثلٍ ثب چبلؾ

ً    مذیشیت دگشگًوی»ثشوبمٍ  دَذ ي دس اثتذا ثیبن ؿذ  می ّ « َابی اختمابٓی یًوؼاک بیی مبوىاذ  َا  مًهاً

ي  ػشپشػت خبوًادٌ المللی، ثشسػی مؼبئل صوبن  َبی ثیه ؿُشَب، يسصؽ، مُبخشت دمًکشاػی، تًػٍٔ 

ٍ پیًوذ ثیه اختمبٓی سا مًسد ثشسػای ي مٌبلٔاٍ قاشاس     کبس، کًدکبن َاب ي پیـاىُبداتی ثاٍ    دادٌ ي تًكای

 (www.unesco.org, 2016).ومبیذ کـًسَبی ٓوً می

 َای اجتماعی بٍ يیژٌ در جُان اسالمضزيرت مدیزیت دگزگًوی -ب

 َای سیست محیطیجُان اسالم ي آلًدگی -1

امشيصٌ مـکالت محیي صیؼت کٍ اص پیـشفت اقتلبد كىٔتی ي گؼتشؽ ؿُشوـایىی وبؿای ؿاذٌ،    

 ٍ ً    سفتٍ سفتٍ کـًسَبی اػالمی سا ثب دؿًاسَبیی سيثا َاب ي  اسدی اص چابلؾ سي کاشدٌ اػات. دس صیاش ما

 ........................................................................................................................  
1 . Intergovernmental Council 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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 گیشد  اص خملٍ دس:َبی صیؼت محیٌی خُبن اػال  مًسد ثشسػی قشاس میآلًدگی

 آػیبی خىًة ؿشقی -1-1

 آػیبی خىًثی ي مشکضی -2-1

 خىًة غشثی آػیب/خلیح فبسع -3-1

 آفشیقبی ؿمبلی ي ػبحل -4-1

 ػبحل غشثی آفشیقب -5-1

 ؿشق آفشیقب -6-1

 ؿًد:ش مىٌقٍ ثٍ تالیل ثیبن میَبی صیؼت محیٌی َایىک آلًدگی

 آسیای جىًب شزقی -1-1

 تشیه مخبًشات وبؿی اص تغییش اقلیممُم تشیه مىبًآ دس مٔشم خٌش تغییش اقلیممُم

 خـکؼبلی ؿمبل غشة يیتىب 

 َبی مًػمی ي خـکؼبلًًفبن مىبًآ ػبحلی ؿشق يیتىب 

 ثبال آمذن ػٌح دسیب مىٌقٍ مکًوگ دس يیتىب 

 ثبال آمذن ػٌح دسیب ي ػیل ًآ مدبيس آن دس تبیلىذثبوکًک ي مىب

 َبی مًػمی، خـکؼبلی، سیضؽ کًٌ ي ػیلًًفبن فیلیپیه

 خـکؼبلی ایبلت كجبح دس مبلضی

 خـکؼبلی، سیضؽ کًٌ، ػیل ي افضایؾ ػٌح آة دسیب مىبًآ غشثی ي ؿشقی خبيٌ دس اوذيوضی
Source: (Anshory Yusuf and Francisco, 2009: 11) 

   

 آسیای جىًبی ي مزکشی -2-1

ػبصی ػشیْ دس آػیبی خىًثی ي مشکضی، ثابس ػاىگیىی سا ثاش ديؽ    سؿذ مذاي  خمٔیت ي كىٔتی

ای کاٍ  َبی ػىذ ي َیشمىذ، میاضان آة آلاًدٌ  مىبثْ کلیذی آة ؿیشیه دس مىٌقٍ وُبدٌ اػت. دس ػیؼتم

دسكذ اػت. مىحاشف کاشدن    16 ي 19َب دس ػبل، ؿًد، وؼجت ثٍ مىبثْ تدذیذ آنَب میياسد سيدخبوٍ

َبی ػىذ، گىگ ي ثشاَمبپًتشا آثیابسی ي  ایدبد ػذ سيی سيدخبوٍ  (Berahmaputra)آة آوُب ثٍ مىًِس 

 ٍ َاب کبػاتٍ اػات. دس    َاب سا مختال ػابختٍ ي اص ػاٌح آة آن    تًلیذ ثشق، سیضؽ ػبالوٍ ایه سيدخبوا

َابی صیشصمیىای ثاشای کـابيسصی،     ثاشداسی اص آة ثىگالدؽ، َىذ ي پبکؼتبن،  ثاٍ دلیال افاضایؾ ثُاشٌ    
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َبی صیشصمیىی آة آن مىٌقٍ ثٍ ػشٓت دس حبل تخلیٍ اػت کٍ ثاٍ فشيػابیی کلای مىابثْ مىداش       ػاشٌ

متشمکٔت ثشای َش واش  1330ؿًد. ػشاوٍ ػبالوٍ آة دس دػتشع دس حًصٌ سيدخبوٍ ػىذ اکىًن تىُب  می

شات وبؿی اص گشمابیؾ خُابوی، ثاش    متش مکٔت اػت( ي َمًاسٌ خٌ 1700اػت )کٍ آػتبوٍ ایه ػشاوٍ 

َابی ػابحلی ي وااًر آة    افضایذ. ثٍ دلیل تشاکم خمٔیتی ثبال، مؼتٔذ ثًدن ثشای ًًفبنایه فـبسَب می

ؿًس وبؿی اص ثبال آمذن ػٌح آة دسیبَب ي قشاس گشفته دس مٔشم امًاج ًًفبوی، پىال ثایه حکاًمتی    

خملٍ گىگ ثشاَمبپًتشا ي ػىذ، سا ثاٍ ٓىاًان   تغییشات خً، چىذیه دلتبی ػبحلی دس خىًة آػیب سا، اص 

پزیشوذ. افضایؾ دمبی ػاٌح صمایه دس   وقبى ثحشاوی آال  کشد کٍ دس ثشاثش تغییشات خًی ثؼیبس آػیت»

َب مىٌقٍ ثبٓث رية ؿذن ثشف ي یخچبل ًجیٔی دس َیمبلیب ؿذٌ اػت. تغییش دس صَکـی آة سيدخبوٍ

ی کـًسَبیی مبوىذ تبخیکؼتبن سا کاٍ ػاًمیه تًلیذکىىاذٌ   تًاوذ ثٍ ؿذت تًان تًلیذ ثشق ي اقتلبد می

گازاسی ي  ثشق تًػي آة دس خُبن َؼتىذ، دس مٔشم فشػبیؾ قشاس دَاذ. تغییاشات دمابیی، سػاًة    

تًاوذ فشاياوی تغزیٍ سا ویض دس ایه مىٌقٍ دس مٔشم خٌش قشاس دَذ. ثبواک خُابوی   فشاَم ثًدن آة، می

تًاواذ خشيخای محلاًالت کـابيسصی سا دس     ات خاًی مای    تغییاش 2080ثیىی کشدٌ کٍ تب ػبل پیؾ

% دس پبکؼتبن 30.4% دس َىذ 38.1% دس ثىگالدؽ، 21.17کـًسَبی صیش ثٍ میضان رکش ؿذٌ پبییه آيسد: 

% سؿذ خًاَاذ کاشد( )مبیکال ي دیگاشان،     7.7% )ثب ایه حبل خشيخی دس قضاقؼتبن تب 2.8ي اصثکؼتبن 

 (.2010، ثٍ وقل اص پبوذیب، 15:2010

 فارسجىًب غزبی آسیا/ خلیج -3-1

( ي آلاًدگی  163: 1391حًصٌ خلیح فبسع متـکل اص َـت کـًس اػت )ٓؼاگشخبوی ي ثبثابیی،   

محیٌای خاذی مًاخاٍ    فبسع سا ثب چبلؾ صیؼات ؿذیذ ًَا ي آة، ػشاػش خىًة غشثی آػیب ي خلیح

ٍ َب ٓجبست اوذ اص مذفْػبختٍ اػت. ٓمذٌ مىبثْ آلًدگی ؿاُشی، ػاًصاوذن غیاش    َابی  َبی سيثبص صثبلا

َبی ؿُشی، وبيگبن حمل ي وقل فشػًدٌ ي وگُذاسی وکاشدن مىبػات اص آن، اػاتابدٌ    کىتشل ؿذٌ صثبلٍ

َبی فؼیلی ثٍ مىِاًس تًلیاذ ویاشي ي َمچىایه  دس كاىٔت يسيد  ػًلاًساکؼایذ       وبکبسآمذ اص ػًخت

(. 2010وقل اص پبواذیب،   ، ث16ٍي  15: 2010َبی كىٔتی ثٍ ًجیٔت )مبیکل ي دیگشان، حبكل اص فٔبلیت

َب ثشای حمل وات خب  دسكذ آن 75کىىذ کٍ َضاس ؿىبيس دس خلیح فبسع تشدد می 10دس ػبل، ثیؾ اص 

میلیاًن تاه واات خاب  ياسد      5(. دس حبل حبهش ػبالوٍ ثایؾ اص  12: 1387آیىذ )الُی، ثٍ ایه دسیب می

یه میضان وات حبكل وـت واات  محیٌی اػت. ای صیؼتؿًد کٍ یک فبخٍٔفبسع میَبی خلیح آة
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َاب داسای  دسكذ ثبالوغ واتکؾ 38َبػت. حذيد َب، تبػیؼبت واتی ي تخلیٍ آة ثبالوغ کـتیاص لًلٍ

وات خب  َؼتىذ کٍ ثب افضایؾ تًلیذ وات آلًدگی حبكل اص ایه فٔبلیت ویاض ثیـاتش خًاَاذ ؿاذ. َام      

ؿاًد کاٍ آرابس صیبوجابسی سا دس پای      خب میفبسع خبثٍَب ثـکٍ وات اص ًشیآ خلیحاکىًن سيصاوٍ میلیًن

 . (Elnaggar, 2008)داؿتٍ اػت 

کىذ. اػتخشاج ثیؾ اص حذ سؿذ اقتلبدی ػشیْ َمچىیه يهٔیت ثحشاوی آة مىٌقٍ سا ویض ثذتش می

 -ثٍ يیظٌ ثشای غالت ي حجًثبتی کٍ ثٍ ؿذت ویبصمىذ آة َؼاتىذ  -مىبثْ صیشصمیىی ثب اَذاف کـبيسصی

ٍ    یشیه محذيد فٔلی سا سي ثاٍ اتماب  مای   ثٍ ػشٓت مىبثْ آة ؿ تاشیه  ثشواذ. دس حابل حبهاش، پیـاشفت

اوذ کاٍ ػاجت   کـًسَبی حبؿیٍ خلیح، ثیـتشیه ملشف ػشاوٍ آة دس خُبن سا ثٍ خًد اختلبف دادٌ

صدایای  ؿذٌ ثشای تبمیه آة آؿبمیذوی خًد سي ثٍ تلایٍ آة دسیب ثیبيسوذ. ثب ایه حبل، تبػیؼبت وماک 

َابی ثبقیمبواذٌ سا دس مٔاشم آػایت قاشاس      َب ثبال ثًدٌ ي اکًػیؼاتم وگُذاسی آن قیمت ي َضیىٍگشان

َبی كىٔتی سا کٍ ياسد دسیابی ػاش    % صثبل48ٍصدایی ي تًلیذ ویشي دَىذ. ثشای مثبل تبػیؼبت ومک می

ؿًد کٍ ػذ آتبتًسک دس تشکیٍ کیایت ي کمیت آثای سا کاٍ ثاٍ    ثیىی میکىىذ. پیؾؿًوذ، سا تًلیذ میمی

َابی  َاب ي ماشداة  دَذ. دس حبلی کٍ تابالة ؿًد دس مٔشم تُذیذ قشاس میدخبوٍ فشات ػشاصیش میسي

تشیه فیلتشَبی قشاس گشفتٍ ػش ساٌ آة ػشاصیش ثٍ ػمت خلایح َؼاتىذ، دس حابل خـاک     ٓشاق کٍ مُم

  ثٍ خاض ٓاشاق، کاٍ    2003اوذ. دس ػبل ؿذن ثًدٌ ي ؿیالت ي مىبثْ آة ؿیشیه مىٌقٍ سا مختل ػبختٍ

شاوٍ ػبالوٍ آة آؿبمیذوی خًد سا صیش مشص خٌشوبک وگبٌ داؿتٍ اػت، تمب  کـاًسَبی خبيسمیبواٍ اص   ػ

، ثاٍ وقال اص پبواذیب،    16ي  15: 2010ایه مشص گزؿتٍ ي ثب کمجًد آة مًاخٍ َؼتىذ )مبیکل ي دیگاشان،  

فاشات ي   (. اص ػًی دیگش، َم اکىًن ػٍ کـًس ٓشاق، ػًسیٍ ي تشکیٍ ثش ػش مىابثْ آة دخلاٍ ي  2010

اواذ  ػُم َش کـًس اص آن اختالف وِش ؿذیذی داسوذ ي دس مًاسدی تب آػتبوٍ خىگ تمب  ٓیبس پیؾ سفتٍ

 (.5: 1389)ٓؼگشی، 

  ٓشاق دس ثبالی خي تىؾ آثی ي لجىبن، ػًسیٍ ي ملش ثبالی خي تاىؾ آة ؿاذیذ   2025دس ػبل 

ػابصمبن ملال متحاذ تخمایه      خًاَىذ گشفت ي ثقیٍ کـًسَب صیش خي کمجًد آة ؿذیذ قشاسمی گیشوذ.

میلیًن واش ثٍ امکبوبت ثُذاؿتی مىبػت دػتشػی وخًاَذ  2.4میلیًن واش ثٍ آة تمیض ي  1.1صوذ کٍ می

تًاوىذ تب دي ػً  افضایؾ پیاذا  می 2025داؿت )اگش اقذامبت اكالحی اودب  وگشدد، ایه اسقب  دس ػبل 

، ثٍ خلًف دس کـًسَبی خُبن ػاً   کىىذ(. تـذیذ ایه مـکالت ثبٓث ؿتبة گشفته سؿذ خمٔیت

ؿًد. َمچىیه، ثٍ ًًس َمضمبن ثبٓث تًػٍٔ ثخؾ کـبيسصی ي كىٔت ؿذٌ کٍ مىدش ثاٍ افاضایؾ   می
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ؿًد )اػتابدٌ ثیـتش اص آة ي َذس سفته آة(. يخاًد تغییاشات آة ي َاًا ي تشکیات ایاه      آلًدگی می

ذاسک صیبدی دسثبسٌ ایه ثحشان ؿًوذ. گشچٍ ؿًاَذ ي مًٓامل ػجت کبَؾ ؿذیذ مىبثْ آثی خُبوی می

المللی وبکبفی ثشای مٔکًع ؿذن ي متًق  کشدن ایه ای ي ثیهيخًد داسد  امب ٓض  ي تُٔذ ملی، مىٌقٍ

 سيوذ يخًد داسد.

% اص مؼابحت  10% اص خمٔیت کل خُبن سا داسوذ ي 3يهٔیت کـًسَبی ٓشثی ثذیه ؿکل اػت: 

% رخبیش تدذیذپزیش آة َؼتىذ. ثؼیبسی اص کـًسَبی 1.2دَىذ  امب تىُب داسای کل خُبن سا تـکیل می

ای ثًدٌ کٍ داسای ديگبوگی خمٔیت َؼتىذ. َمچىایه،  ایه مىٌقٍ، کـًسَبی دس حبل تًػٍٔ ي ؿکىىذٌ

َابی تًػأٍ   َبی اقتلبدی افضایؾ خمٔیت ثًدٌ ي داسای تقبهبَبی صیبد ثاشای ػیبػات  داسای کـؾ

َؼتىذ کٍ َمٍ ایه ًٓامل دس کىبس َم، مىدش ثٍ فـابس   اقتلبدی )اص ًشیآ تًػٍٔ کـبيسصی ي كىٔتی(

 (Tolba, M. K.; Saab, N 2008).ؿبن اػت َشچٍ ثیـتش ثٍ مىبثْ آثی

 آفزیقای شمالی ي ساحل -4-1

اواذ. ػشاػاش   محیٌی دس ؿمبل افشیقاب تجاذیل ؿاذٌ   تشیه مـکالت صیؼتمىبثْ آثی ثٍ یکی اص مُم

کٍ ثشداؿت ثیؾ اص حذ مىبثْ سي صمیىی ي اػاتخشاج فاشايان    مىٌقٍ ثب کمجًد آة دائمی مًاخٍ َؼتىذ،

صوىاذ. ثایؾ اص ػاٍ چُابس  افشیقاب ًجیٔات كاحشایی داسد ي        مىبثْ صیشصمیىی ثٍ ایه مـکل داماه مای  

َبی ثبقیمبوذٌ سا دس مٔشم تُذیذ قشاس دادٌ اػت. تُی ؿاذن  دسكذ اص ػشصمیه 16.5صایی فٔلی  ثیبثبن

ؿًد. افاضایؾ تاشاکم خمٔیات، ثاٍ     َب میٍ پیـشيی َش چٍ ثیـتش ثیبثبنَش چٍ ثیـتش مىبثْ آثی مىدش ث

اودبمىاذ  ثاشای مثابل، ثاب     ػبصی ثش گؼتشؽ آلًدگی دس ػشاػش مىٌقٍ میػبصی ي كىٔتیَمشاٌ ؿُشی

یبثذ. تغییشات خًی، تابریشات خاذی   سؿذ خمٔیت، میضان تًلیذ فبهالة خبوگی ي كىٔتی افضایؾ می

َبی ؿه دَذ ي ثش میضان تخشیت ًًفبنسد  مثال دػتشػی ثٍ آة سا کبَؾ میگزاثش افشیقبی ؿمبلی می

افضایذ. ثب دس وِش گشفته سؿذ ػاشیْ خمٔیات، فاشي    ي گشد ي خبک دس مىبًقی چًن ملش ي ػًدان می

صایای ي وجاًد ػیؼاتم ماذیشیت ػابختبسی      وـؼته صمیه، میضان ثبالی فشػبیؾ، واًر آة ؿًس، ؿاًسٌ 

پزیشتش ػبختٍ اػت. ثشای مثبل، تىُب ثبال سفته یک ش تغییشات خًی ثؼیبس آػیتمىبػت، ملش سا دس ثشاث

میلیاًن وااش سا    6.1َبی کـبيسصی دلتبی ویل سا صیاش آة ثاشدٌ ي   متش مکٔت ػشصمیه 4500متشی آة 

ػابصد.  کىذ ي ػٍ چُبس  اص مشد  ؿُش اػکىذسیٍ سا اص خبوٍ ي کبؿبوٍ خًد آياسٌ میصدگی میدچبس ػیل

َبی دویب سا دس خاًد خابی   تشیه اکًػیؼتمبی ػبحلی ؿمبل ي غشة افشیقب َم اکىًن هٔی َقؼمت
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گیاشد ي امىیات غازایی ي تًلیاذ     َب تب پىح ػبل ایه مىٌقٍ سا فشا مای دادٌ اػت. خـکؼبلی ایه قؼمت

َبی ثشوبمٍ محیي صیؼت ػابصمبن  دَذ. ثشاػبع یبفتٍکـبيسصی سا ثٍ ؿذت دس مٔشم تُذیذ قشاس می

َابی  واؼٍ هٔی  ثًدٌ ي کشثه ي مًاد مغزی خبک آن اوذک اػت. فشػبیؾ، خبک ایه مىٌقٍ فی1ملل

ػابصد.  ثشد ي کـبيسصی پبیاذاس سا دؿاًاس مای   آثی ي ثبدی اغلت ايقبت خبک سيییه غىی سا اص میبن می

صدایی، ثشداؿت دائم ي چشاواذن ثایؾ اص حاذ مشاتاْ تًػاي ماشد  چًپابن دس مىٌقاٍ ػابحل،          خىگل

َابی ؿاذیذ کاٍ ثایؾ اص پایؾ      تم آن سا ثیؾ اص پیؾ دس مٔشم خٌش قشاس دادٌ اػت. ًًفبناکًػیؼ

سػذ ثذتش ؿًوذ ي َمچىایه تغییاشات خاًی ي کاًیشصایی امىیات      ثیىی َؼتىذ، ثٍ وِش میغیشقبثل پیؾ

، ثاٍ وقال اص پبواذیب،    16-17: 2010کىذ )مبیکال ي دیگاشان،   غزایی ي اوؼبوی سا َشچٍ ثیـتش تُذیذ می

اوذ ي دس کىبس   حذيد پىح تب ؿؾ میلیًن واش ثٍ ياسدات غزا ياثؼتٍ ثًد1980ٌ(. چىبن کٍ اص دٍَ 2010

َبی ٓاًوی ثٍ خلًف ایاذص مىداش ؿاذٌ ي    ایه مـکل، تـذیذ فقش ي ػًء تغزیٍ ثٍ گؼتشؽ ثیمبسی

ات آة اتیًپی سا ػًمیه کـًس داسای خمٔیت ثبالی مجتال ثٍ ایذص تجذیل کشدٌ اػت. دس مدمًّ، تغییاش 

 (.84: 1394ویب، اوذ )التیبمیي ًَایی آربس ثضسگی دس تبسیا ثـشیت ثش خبی گزاؿتٍ

 ساحل غزبی افزیقا -5-1

َبی اتحبدیٍ خُبوی حابُت اص مىبثْ ًجیٔی، سیضؽ ثبسان دس غشة افشیقاب ثاٍ ماذت    ثشاػبع یبفتٍ

َبی ًجیٔای ؿاذٌ   سيد. ایه امش مًخت کبَؾ ثخؾ ػٌحی تبالةػبل اػت کٍ سي ثٍ کبَؾ می 40

َاب، تغییاش دمابی آة ي ثاذتش ؿاذن      اػت. ثٍ خلًف ثب دس وِش گشفته ػشٓت خشیبن آة دس آثشاٍَ

َابی  کیایت آة، مـکالت موبٓ  دیگشی اػت ي مىبثْ مُم محلی آة ویض دس مٔشم تکثیاش ٓلا   

یابسی ي  َابی آث َبی َشص دس سيوذ مبَیگیشی، دسیابداسی، ٓملکاشد ًاشح   اوذ. ایه ٓل َشص قشاس گشفتٍ

َبی آة صیشصمیىی دس غشة افشیقب ثٍ ًًس اوذ. تدذیذ ػاشٌتًػٍٔ تًلیذ اوشطی اص آة، مبوْ ایدبد کشدٌ

ٍ  قبثل تًخُی کبَؾ یبفتٍ ي ایه دس حبلی اػت کٍ يقًّ ػیل دس ثؼیبسی اص حًصٌ َابی  َابی سيدخبوا

ی سا تحات تابریش   مىٌقٍ ثیـتش ؿذٌ اػت. تغییش خُت مىبثْ آثی ممکه اػت ػالمت ي ثُذاؿت ٓمًم

سيد تغییاشات خاًی   َبی وبؿی اص آة خًساکی سا افضایؾ دَاذ. اوتِابس مای   قشاس دادٌ ي ؿیًّ ثیمبسی

کًیشصایی سا دس ؿمبل گؼتشؽ دادٌ ي مىدش ثٍ ثبال سفته ػٌح آة دس مىبًآ ػبحلی ؿًد ي دس وتیداٍ  

، ثٍ وقل اص 17-18: 2010شان، دَذ )مبیکل ي دیگَب سا افضایؾ مىبثْ آثی سا ؿًس ػبختٍ ي يقًّ ًًفبن

 ........................................................................................................................  
1 . Nation Environment Program (UNEP) United 
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دسكذ خمٔیت خُبن سا داسا ثًدٌ  5(. ایه دس ؿشایٌی اػت کٍ خبيسمیبوٍ ي ؿمبل افشیقب 2010پبوذیب، 

 . (Brook, 2007:54)ي فقي كبحت یک دسكذ آة ؿیشیه خُبن َؼتىذ 

 شزق افزیقا -6-1

بومابن کىاذ ي خـکؼابلی ویاض     خَب واش سا ثیتًاوذ ثٍ ساحتی میلیًندس افشیقب یک ػیالة ػبدٌ می

(. دس افشیقابی  12: 1393تشی ثشای ایه مشد  ثٍ َمشاٌ داؿتٍ ثبؿاذ )داواؾ،   تًاوذ ًٓاقت ثؼیبس تلا می

صا َبی مىبػت َمًاسٌ دس مٔشم خـکؼبلی، چشای ثیؾ اص حذ ي کـابيسصی آػایت  ؿشقی ویض، صمیه

اواذ.  ت سا دس ؿشایي خٌاش قاشاس دادٌ  قشاس داسوذ کٍ ایه مًاسد ثبصدَی کـبيسصی، امىیت غزایی ي ػالم

ؿًد. ثب دس وِش گشفته مؼاتٔذ ثاًدن   َب، ثبٓث تؼشیْ کًیشصایی دس ایه مىٌقٍ میایه فـبس ثش ػشصمیه

ي دیگش سيیذادَبی وبؿی اص وضيالت آػامبوی، يقاًّ ػایل یکای دیگاش اص       1مىٌقٍ ثشای پذیذٌ ال ویىً

کىاذ ي  مىبثْ آثی مُم ایه مىٌقٍ سا تخشیت می صدایی ثٍ ؿذتمـکالت دائمی ایه مىٌقٍ اػت. خىگل

تش کشدن ؿًد. گشمبی خُبوی ویض ػجت تـذیذ مـکالت مًخًد ي ػختمًخت تـذیذ کمجًد آة می

َب ؿاذٌ ي يقاًّ سيیاذادَبی حاًاد      َبی خـک ي مشًًة ثشای کـبيسصان ي ديلتثیىی فللپیؾ

َاب، سيان ؿاذن   ىذ وـات واات اص وااتکؾ   خًی وبمٌلًة سا ویض افضایؾ دادٌ اػت. مىبثْ متٔذدی مبو

َبی وبؿی اص كىٔت ي کـبيسصی سي ثٍ سؿذ ي آلًدگی وبؿی اص واًر فبهالة ثاٍ آة آؿابمیذوی،    آة

ػبصوذ. تغییشات خًی یکی اص تُذیذات ثشخؼاتٍ ثاشای ایاه کـاًسَبی     ػبحل ایه مىٌقٍ سا آلًدٌ می

دَاذ، مًخات ثابال آماذن ػاٌح آة      چٍ کٍ دس کـًسَبی ػبحلی س  مای ای اػت ي َمبوىذ آنکشاوٍ

دسیبَب ؿذٌ ي ػیؼتم خلجکی دس ًًل ػبحل ویض دس ارش افضایؾ دمبی آة اقیابوًع، ػاایذ ي تخشیات    

ای ویض دس مٔشم خٌاشات وبؿای اص تغییاشات خاًی     َبی کًچک خضیشٌؿذٌ اػت. دس وُبیت، ديلت

ؿًس دس مىابثْ آة ؿایشیه ي   َؼتىذ ي ثب مـکالتی چًن ثبال آمذن ػٌح آة دسیبَب، افضایؾ واًر آة 

، 16-17: 2010افضایؾ يقًّ سيیذادَبی خًی وبمٌلًة، دػت ثٍ گشیجبن َؼتىذ )مبیکل ي دیگاشان،  

 (.2010ثٍ وقل اص پبوذیب، 

 گذاری در مدیزیت بُتز مىابعمحیط سیست ي ضزيرت سزمایٍ -2

ٍ  َبی ثخـی خاًد ثگىد کـًسَب ثبیذ ساَجشدَبی صیؼت محیٌی سا دس تمب  ػیبػت -بوىاذ، ػاشمبی

محیٌی سا تشيیح دَىذ، اكاالحبت وِابستی ي ثابصاس سا ثاٍ مىِاًس      گزاسی مؼتقیم دس مذیشیت صیؼت

 ........................................................................................................................  
1 . El Nino 
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-محیٌی سا ثُجًد ثخـىذ. دس تمب  ایه حًصٌکبَؾ تخشیت محیي صیؼت تشيیح دَىذ ي پبیؾ صیؼت

َبی ٓملیبتی، کـًسَب ثبیذ ویبص سيصافضين خًد سا ثٍ مىًِس ػبصگبسی ثب تغییشات اقلیمی ماذوِش قاشاس   

َب، اوذ اص کبؿت مدذد خىگلمحیٌی ٓجبستگزاسی مؼتقیم دس مذیشیت صیؼتَبی ػشمبیٍدَىذ. ومًوٍ

ثخـای کاٍ   َبی حیابتی. ساَجشدَابی   َبی ؿیمیبیی ي حاَ اکًػیؼتمثُؼبصی فبهالة، مُبس آلًدگی

تًاوىاذ اص اسصیابثی ساَجاشدی    اوذ، ؿبمل خذمبت کـبيسصی ي صیشثىبیی َمچىیه میدسػت ًشاحی ؿذٌ

ٍ   محیٌی ثشای ثٍ حذاقل سػبوذن تًاصن مىای صیؼتارشات صیؼت -محیٌی اػتابدٌ کىىاذ. حازف یبساوا

خـاذ  تًاواذ ماذیشیت محایي صیؼات سا ثیـاتش ثُجاًد ث      محیٌی داسوذ میَبیی کٍ آربس مخشة صیؼت

 (.52: 2005)خاشی، 

 MOSTتغییزات آب ي ًَایی ي  سیست محیطی ي پیشىُادات  -3

 ًَا ي آب اجتماعی تغییز ي اخالقی ابعاد -3-1

 ثٍ پشداخته هشيست ثش تسکیذ تىُب اػت کٍ وٍ یًوؼکً ؿٔبس "ًَایی ي آة ؿشایي وٍ رَه، تغییش"

 دس اخاالق ویاض   کٍ دَذمی وـبن َمچىیه کٍکىذ، ثلمی تشگؼتشدٌ دیذگبٌ یک اص ًَایی ي آة تغییشات

خاي   ایدابد  اقتلابدی،  مًفقیت ػىدؾ وحًٌ دس رَه ثب تغییش فشایىذ ایه .داسد قشاس مًهًّ ایه کىبس

اكل ايلیٍ دس سؿذ ي تًػأٍ کاٍ اغابص     . ؿًدمی آغبص آیىذٌ ي فٔلی َبیوؼل آمًصؽ ي ٓمًمی مـی

تًػٍٔ اػت. ایه کاٍ کاذا     اختمبٓی ي اخالقی بدتغییشات اختمبٓی ي فشَىگی اػت، لحبٍ ومًدن اثٔ

 َذایت مب سا فشدی ي ػیبػی اقتلبدی، َبیاوتخبة تب کشد خًاَیم اوتخبة سا َباسصؽ کذا  اسصؽ َب

 آیىاذٌ  َابی وؼل ثٍ خًاَیممی خُبوی سا وًّ چٍ کىیم ي صوذگی خًاَیممی ایخبمٍٔ وًّ دس چٍ کىذ؟

 کىیم؟ مىتقل

اقلیمی می ثبیؼت آوُاب سا ثاب    ٍ ي ثشوبمٍ سیضی ثُتش  ثب ارشات مىای تغییشاتثٍ ًًس کلی ثشای مقبثل

 ثاب  اخالقای،  اثٔبد ثش ًَایی ٓاليٌ ي آة َب تلایآ ومًد. تغییشاتَب ي خي مـیاثٔبد اخالقی ، ػیبػت

 اقلیمی تغییشات ثٍ مؼبئل مشثًى ثٍ دادن پبػا ي دسک ثىبثشایه َؼتىذ  ویض دس چبلؾ مجبحث اختمبٓی

 .اػت اوؼبوی فشاگیش ٓلً  ي اختمبٓی ٓلً  ثٍ مجبحث يسيد یبصمىذو

 تغییاشات  مذیشیت ثشوبمٍ ًشیآ اص یًوؼکً دیذگبٌ، ایه اص ًَایی ي آة تغییشات ثب مقبثلٍ مىًِس ثٍ

ٍ . کىاذ مای  تاالؽ  َبفٔبلیت دس پبیذاسی ٓلم تقًیت ثشای( MOST) اختمبٓی ٓلام   دیگاش،  ٓجابست  ثا

 .کىذ می کمک پیچیذٌ اختمبٓی ي ؿىبختی صیؼت فیضیکی، َبیػیؼتم دسک ثُجًد ثٍ کٍ اػت پبیذاسی
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 َمچىیه ي ملی ػٌح دس مـبسکتی ي فشاگیش َبیػیبػت ویبصمىذ ویض اقلیمی تغییشات ي مثجت ػبصگبسی

 اوؼبوی، ٓلً  داوؾ مجىبی ثش تب کىذمی کبس خًد ریىأبن ثب MOST. اػت َباػتبن ي ؿُشَب مىبًآ، دس

 .َب تًافآ ي حمبیت کىذػیبػت اسصیبثی ي َبی تًػٍٔثشوبمٍ اص

 ي خبمْ َبیپبػا ثشای تغییش، ًٓامل ٓىًان ثٍ خًاوبن ثؼیح ثشوبمٍ ًشیآ یًوؼکً اص ایه، ثش ٓاليٌ

 ُشفیات  اص حمبیات  َذف ایه اػات کاٍ ثاب   . کىذاػتابدٌ می ًَایی ي آة تغییشات ثٍ اختمبٓی پبیذاس

 تجاذیل  خًاماْ ي  تًػٍٔ دس کلیذی ًٓامل ٓىًان َب ثٍؿىبخته آن سػمیت کشدن ي ثٍ خًاوبن ثب دسگیش

ٓماذٌ   َبیوگشاوی ثٍ پبیذاس، تًػٍٔ ي ػجض سؿذ ػجض، اقتلبد آیىذٌ ي کؼت ي امشيص گشانکىؾ ثٍ َبآن

  (Crowley, 2015: 1-2). دَذ پبػا خًاوبن مٔیـت اؿتغبل ي َبیقبثلیت مًسد دس خًد

 اقلیمی تغییزات با رابطٍ در اخالقی اصًل اعالمیٍ -3-2

 َبی کـًسَبی ٓواً  کىذ  کٍ ثیبوگش وگشاویمی ثیبن اخالقی سا اكًل یًوؼکً ثٍ ًًس خذی ثیبویٍ

 قجاًل  قبثال  غیش اخالقی ٓذالتی ثی ي خؼبست ثبٓث تًاوذمی ًَایی اػت کٍ ي آة ی تغییشاتدسثبسٌ

ٍ  دس پابسیغ  سد دیاذاس  َىگب  ،2017 وًامجش 13 تبسیا دس کـًس 195 حذيد .ؿًد  کىااشاوغ  39 خلؼا

 خُابوی خاًد   ؿاشکبی  اص آوُب ایشاد ومًدوذ  اقلیمی سا تغییشات اخالقی اكًل آالمیٍ یًوؼکً، ٓمًمی

 .ؿًوذ ثؼیح اكًل ایه دس ساػتبی کٍ خًاػتىذ

ٍ  دس ثبیذ کٍ دَذمی سا اسائٍ خُبوی تًافآ مًسد اخالقی اكًل اص فُشػتی آالمیٍ ایه  ػاًٌح  َما

ٍ  ثشای مشد  ثؼیح ثٍ وقـٍ ساٌ ثبؿذ ي گزاسیػیبػت ي گیشیتلمیم  َاًایی  ي آة تغییاشات  ثاب  مقبثلا

ٍ  چىاذ  َابی تالؽ تکمیل مىًِس ثٍ یًوؼکً آالمیٍ اخالقی کىذ. دػتًسالٔمل کمک  اص ی دیگاش خبوجا

 ي اقلیمای  تغییاشات  ماًسد  دس متحذ، ملل ػبصمبن چبسچًة کىًاوؼیًن تحت ایمزاکشٌ تُٔذات خملٍ

 .خًاَاذ ؿاذ   تکمیال  ؿًد،می ثشگضاس اقلیمی، تغییشات المللی ثیه کمیتۀ تًػي کٍ ٓلمی َبیاسصیبثی

 دس اخالقای  مُام  اكاًل  اص یکای  کٍ کىذمی حمبیت "آػیت اص پیـگیشی" اص خذیذ آالمیٍ َمچىیه

 حاذاقل  ثٍ ي اختىبة پیـگیشی، َذف ثب ثبیذ مشد  آن، اص پیشيی ثشای. اػت اقلیمی تغییشات ثب استجبى

 اقاذامبت  ي َبػیبػت اص َمچىیه ًَایی ي ي آة تغییشات اص اػت، ممکه کٍ کدب َش آػیت، سػبوذن

 .کىىذ خلًگیشی آلًدگی ًَا، ي آة کبَؾ ي تخشیجی

ٍ  گًیذمی ایه اكل. اػت "گیشیتلمیم دس یکپبسچگی ي ٓلمی داوؾ" اكًل اخالقی، یکی اص  کا

 آن اػابع  ثاش  ي ثبؿاذ  اختمابٓی  ي ًجیٔی ٓلً  سد مًخًد داوؾ ثُتشیه اػبع ثش ثبیذ گیشیتلمیم"
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ٍ  دَىاذ  اوداب   سا اقاذامبتی " ثبیذ َبديلت کٍ افضایذمی َمچىیه ایه اكل. "ؿًد َذایت ٍ  کا حااَ   ثا

 ."کىذ می کمک ٓلمی سيوذ یکپبسچگی ي ٓلم اػتقالل

قای  اخال اكًل .محتبًبوٍ سيیکشد ي ٓذالت پبیذاسی، َمجؼتگی،: اص اوذٓجبست اكًل اخالقی دیگش

 .(Crowley, 2005: 2-3)اػت  اقلیمی تغییشات ثب استجبى دس  یًوؼکً قجلی مجتىی ثش کبس آالمیٍ ایه

 اقلیمی تغییزات با مًاجٍُ در اجتماعی تغییزات -3-3

 تًخٍ يیظٌ ثاٍ ایاه    اػت ثٍ ًًسیکٍ اختمبٓی مثجت تحًالت ثشای فشكتی ًَایی ي آة تغییشات

 .کىاذ مای  فاشاَم  سا خُابوی،  َمجؼتگی ي حقًقی مؼبئل اختمبٓی، حثؼی مًفآ، َبیتحًالت ، داػتبن

ٍ  متحاذ اػات   ملل ػبصمبن ًَای ي آة کىاشاوغ کلی چبسچًة ثب متىبػت سيیذاد َمچىیه ایه  اص کا

ٍ  .ؿاذ  ثشگضاس فشاوؼٍ ثًسٌ لًس دس 2015 دػبمجش 11 تب وًامجش 30  ي َىشمىاذان  ایاه ثحاث،   ماًاصات  ثا

 ,Crowley) کىىاذ می کمک ًَایی ي آة تغییشات ثٍ خًد خًامْ کشد سيی چگًوگی ویض ثٍ  وًاصوذگبن

2015: 1-2.) 

 MOSTمطالبات قًمی ي سباوی ي پیشىُادات  -پ

 مطالبات فزَىگی ي قًمی -1

 ؿًدمی دیذٌ فشَىگی تىًّ ثشای تُذیذی ٓىًان ثٍ ثًدٌ ي اغلت متىًّ ثؼیبس ٓمل دس ؿذن خُبوی

خُبوی ؿاذن   اؿکبل اص ثشخی َمچىیه ثشد.می ثیه اص سا شَىگیمًاسد تىضل ف ثٔوی دس حبل ٓیه دس ي

 ثاذیه  دیدیتبل  اػت  ممکه اػت ػجت سؿاذ فشَىگای ؿاًد.    َبیآيسی فه تًػٍٔ ثب استجبى کٍ دس

ٍ  اػات  فشَىگای  تىًّ ثشای حاَ ؿذن خُبوی مىای پیبمذَبی کشدن محذيد تشتیت  دسک اثتاذا  دس کا

ٍ  ایاه  دس مُمی وقؾ تًاوذمی خُبوی سكذخبوٍ یک دبدای. داسد هشيست آن، تبریشات اص آگبَبوٍ  صمیىا

 .کىذ ایاب

 حذی ي تب مُم - فشَىگی ًَیت اص خذا ٓىًان چیضی ثٍ - ًَیت ملی ؿىبخته سػمیت َمیـٍ ثٍ

 تٔبمال  ي تکبمال  فشایىذَبی محلًل َمیـٍ ملی ؿًد  ًَیتلحبٍ می تبسیخی ػبختبس ثٍ ٓىًان یک

 گشيَای  ي فاشدی  ًَیت ثیـتش پیچیذگی ثبٓث ي َؼتىذ فشاگیش یشاتیتغی چىیه امشيص، دویبی دس. اػت

 اص یکای  ثىابثشایه . اػات  صمبن حبهاش  خبف يیظگی َبی چىذگبوٍؿىبػبیی ًَیت ياقْ، دس ؿًوذ می

ٍ  اػات  مختلای َبیؿکل تحشیک ؿذن، خُبوی پبساديکؼیکبل ارشات ٍ  مىداش  کا ٍ  دس واًآيسی  ثا  َما
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 .ؿًدمی ػًٌح

کبسی ي َاش   َش ثبیذ ویؼتىذ ي یکؼبن ػبصی خُبوی فشایىذَبی ثب مًاخٍُ دس َبفشَىگ حبل، ایه ثب

ْ  ثٍ کمک ثشای َبیی ساٌ ثبیذ. ثمبوىذ صوذٌ تب فشَىگی ومًد اكٌالحبت اص حابُت ثشای تالؿی  خًاما

ّ . وماًد  پیاذا  فشَىگای  میابن  گاتگًی صمیىٍ دس فشَىگی تغییشات ثُتش مذیشیت ثشای مٌبلٍٔ مًسد  تىاً

ً  ؿاشى  پایؾ  ي محلاًل  دي َاش  ثاًدٌ ي  مشتجي اػبػب ثب َم فشَىگی ثیه گًیگات ي فشَىگی  گاتگا

ّ  ثاش  ؿذن خُبوی تبریشات ثش وِبست ثٍ مىًِس فشَىگی تىًّ ثشای خُبوی سكذخبوٍ َؼتىذ. ایدبد  تىاً

 .ياقْ ؿًد ای مًسد تًخٍمقبیؼٍ تحقیقبت ثشای َبدادٌ ي اًالٓبت مىجْ ٓىًان ثٍ ي فشَىگی

 :ؿًد اودب  ریل ثبیذ مبتاقذا ثذیه مىًِس،

ٍ  مشثاًى  َبیآمبس ي َبدادٌ یگؼتشدٌ آيسی، خمْ -1 ّ  ثا ٍ  اص فشَىگای،  تىاً  چابسچًة آمابس    خملا

 .2009  (FCS)1 یًوؼکً ؿذٌ اكالح فشَىگی

ّ  ثاش  وِابست  ي گیاشی  اوذاصٌ اسصیبثی، ثشای اثضاسَبیی ي َبسيؽ تًػٍٔ -2 ٍ  فشَىگای  تىاً  تًػاي  کا

 ثبؿىذ. محلی یب ملی ؿشایي ثب اوٌجبق قبثل خلًكی کٍ ي ديلتی وُبدَبی ي َبديلت

 ثاشای  مىبػات  اقاذامبت  ماًسد  دس مـابيسٌ  ي َبػیبػت ثش وِبست ثشای ملی َبیسكذخبوٍ ایدبد -3

ّ  استقبء  ,Advisory Committee for the World Report on Cultural Diversity) فشَىگای  تىاً

2008: 40-45.) 

ٍ  خُابوی  سایات  کپی کلی ؿذ  مثال کىًاوؼیًن تلًیت یًوؼکً يتًػ اػتبوذاسد تىِیم اثضاس  دس کا

ؿابمل  ( َىاشی  ي ٓلمای  ادثای،  آرابس ) فشَىگ کٍ کشد مٌشح سا ایذٌ ایه سػیذ، تلًیت ثٍ 1952 ػبل

 ثیه خبمٍٔ مـتشک داسوذ کٍ ایه امش ثٍ ُٓذٌ مؼئًلیت ي حابُت ثٍ ویبص کٍ ؿًدمی خُبوی َبیاسصؽ

 اػت.  المللی

 کىًاوؼایًن  خىگ، صمبن میشا  اص حابُت ویبص وؼجت ثٍ آگبَی افضایؾ ثٍ تًخٍ ثب بن،صم َمبن دس

 تلاًیت  1954 ػابل  دس َلىاذ  دس الٍَ دس مؼلحبوٍ کىاذساػیًن دسمًسد فشَىگی خًاف اص حابُت

 َابی داسایای " ؿذ ي ٓجبست تلًیت ػبل َمبن آن ايل پشيتکل ثب َمشاٌ ، المللی ثیه مٔبَذٌ ایه. ؿذ

 َاب، مًصٌ ؿىبػی، ثبػتبن َبیػبیت تبسیخی، یب مشاکض َىشی مٔمبسی اثىیٍ، اص حابُت بوىذم  "فشَىگی

 ي تابسیخی  َىشی، اؿیبء دیگش ي َبکتبة خٌی، َبیوؼخٍ َىشی، آربس آسؿیًَب،  ي ثضسگ َبیکتبثخبوٍ

 ٓىاًان  ثٍفشدؿبن،  ثٍ مىحلش فشَىگی اسصؽ دلیل ثٍ غیشمىقًل ي مىقًل ؿىبػی آم اص امًال ثبػتبن یب

 ........................................................................................................................  
1 . Framework for Cultural Statistics 
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 پشيتکال  تًػاي  حبهاش  حبل دس کٍ ،1954 آيسدٌ ؿذ.کىًاوؼیًن حؼبة ثٍ َمگه ي خبمْ ًجقٍ یک

 فاشاَم  سا ثـاشیت  مـاتشک  مىبفْ ي مـتشک میشا  مابَیم اػبع ي پبیٍ ؿذٌ، تکمیل 1999 ػبل دي 

 .آيسدمی

 سا َىگای فش المللای  ثایه  َمکابسی  مجبوی اكًل آالمیٍ یًوؼکً ٓمًمی کىاشاوغ ،1966 ػبل دس

 ثیابن  ثاب  سا فشَىگ صمیىٍ دس یًوؼکً َمکبسی َبیػیبػت اػبػی َبی يیظگی آالمیٍ، ایه. پزیشفت

 َمٍ": کشد ثیبن گیشد، قشاس حابُت ي احتشا  مًسد ثبیذ کٍ اػت اسصؽ ي ؿسن داسای فشَىگ َش ایىکٍ

 میاشا   اص ثخـای  َاب فشَىاگ  تمب  ي خًد َؼتىذ فشَىگ تًػٍٔ دس قجبل ایي يُیاٍ حآ داسای مشد 

ٍ  کىىذمی مٌشح سا ماًُمی تشتیت ایه ثٍ اػت، ثـشیت َمٍ ثٍ متٔلآ مـتشک ثًدٌ کٍ ٍ  ثـاشیت  کا  ثا

مجبدلاٍ   سا آن حقاًق  ي گزاسوذمی اؿتشاک ثٍ سا آن افشاد َمٍ کٍ اػت ای ي اػبػیپبیٍ کل یک ٓىًان

 .کىىذمی

 خُابن  ًجیٔای  ي فشَىگی یشا م اص حابُت ثٍ مشثًى کىًاوؼیًن ٓمًمی، کىاشاوغ 1972 ػبل دس

 دس) خابیگضیه  غیشقبثل فشَىگی َبیيیظگی کٍ ثش الٍَ، 1954 ػبل کىًاوؼیًن َمبوىذ. کشد تلًیت سا

 سا «ثـاشی  میاشا  » کلیاذی  دس ٓیه حابل ماُاً    امب کىذ می تمشکض( ثشخؼتٍ خُبوی اسصؽ مًسد ایه

 ي فُشػاتی  ػیؼاتم  یاک  ثشاػابع  د،خً ؿذٌ سیضیثشوبمٍ سيیکشد ثب 1972 کىًاوؼیًن. کىذمی مٔشفی

 تجاذیل  سا میشا  اص حابُت َبیػیبػت تقًیت آن، اخشای ثشای ٓملیبتی َبیدػتًسالٔمل اص اػتابدٌ

 تبکیذ ثب تًػٍٔ، يػیلٍ ٓىًان ثٍ صیؼت محیي اص حابُت َبیػیبػت تذيیه ثشای اػتبوذاسد مشخْ ثٍ

 دس تشکیجای اص َاش دي،   ي یاب  ًجیٔای  فشَىگای،  ػابیت  890 حبهاش  حبل دس. گشدؿگشی ومًد ثش يیظٌ

ٍ  ي داسوذ قشاس خُبن ػشتبػش دس َبػبیت ایه. اػت ؿذٌ رجت خُبوی میشا  فُشػت  تشتیات  َمایه  ثا

ٍ  مشثاًى  َابی فشكات  اص یکؼابن  ًًس ثٍ تًػٍٔ حبل دس کـًسَبی ي یبفتٍ تًػٍٔ کـًسَبی  ایاه  ثا

 ًاشف  اص ي اػات  الٔبدٌ فًق آتجبس ایه داؿته ثب خُبوی میشا  ثشچؼت. ؿًوذمی مىذثُشٌ کىًاوؼیًن

 مىابُش  حؼبع، َبیػبیت اص حابُت خًد، میشا  ؿىبخته سػمیت ثٍ ثشای کىًاوؼیًن اموبکىىذگبن

 میاشا   َابی ػابیت  کلای،  ًًس ثٍ. اػت گشفتٍ قشاس احتشا  مًسد ثؼیبس گشدؿگشی خزة ي َبگًوٍ ي

 َابی وؼال  ثاشای  میشا  خاًد  صا حابُت ثٍ مشد  آمًصؽ ثٍ ي ویبص ػبصی حؼبع خذمت دس خُبوی

ّ  اص قذسداوی ًشیآ اص فشَىگی ثیه دسک ي احتشا  تقًیت ي آیىذٌ ٍ  رشيتای  ي تىاً  يًاه  اص ثخـای  کا

 .اػت ثـشیت مـتشک
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 تىًع ي تکثّز فزَىگی -1-2

دس  داوؾ، فه ي ٓلم ي َىش ثٍ ثشاثش دػتشػی ي صثبوی چىذ ای،سػبوٍ پلًسالیؼم ثیبن، ثبصتبة آصادی

 تحمال،  َب،فشَىگ تىًّ ثٍ احتشا " کىذ:می ثیبن دَذ کٍفشَىگی خًد سا وـبن می تىًّ یخُبو آالمیٍ

 ثیه امىیت ي كلح َب ثشایتومیه ثُتشیه اص یکی "متقبثل دسک ي آتمبد ؿشایي دس َمکبسی، ي گاتگً

 ٓماًمی،  ثخاؾ  ثایه  مـابسکت  اػابع  ثش "َمجؼتگی ي المللی ثیه َمکبسی" ثٍ ویبص ي اػت المللی

 .داسد مذوی خبمٍٔ ي خلًكی ثخؾ

 میشا  اص حابُت تلًیت ؿذ ي ثشای ثـشیت مٔىًی میشا  ؿبَکبسَبی یآالمیٍ 1997 ػبل دس

مدذدا ثش آن تبکیذ  2005 ي 2003 ،2001 َبی دس کىًاوؼیًن ثشوبمٍ یًوؼکً دس ػبل وبؿىبختٍ فشَىگی

 فشَىگای،  ًَیت اص حابُت ًدکلیذی میشا  فشَىگی وبمـُ ٓىلش ٓىًان ثٍ " فشَىگی تىًّ". گشدیذ

 میشا  تٔشی . ؿىبختٍ ؿذٌ اػت سػمیت ثٍ ػىتی سا  -فشَىگی اكٌالحبت حاَ ي افضایؾ خالقیت

 اكاٌالحبت  ي َاب ػاىت  مبوىذ َبی فشَىگیحًصٌ متىًّ اص لیؼتی ؿبمل 2003 کىًاوؼیًن وبمـًُد دس

وحاًٌ   ي سيیذادَبی ٓلمی َب،خـه َب،آییه اختمبٓی، آداة ومبیـی، َىشَبی ،(صثبن خملٍ اص) محلی

داسد کاٍ   فشَىگی تىًّ چىذ يخُی مبَیت ؿىبخت دس مُمی اػت کٍ ػُم خُبن ي ثشخًسد ثب ًجیٔت

  .اػت اوؼبن تحًل حبل دس دائمب میشا  صوذگی اص ویض حابُت آن َذف

 چالش جُاوی شدن ي تىًع فزَىگی -2

 َاب ایذٌ آصاد خشیبن تًػي سا "شَىگیف تىًّ" کٍ اػت مُمی یثیبویٍ ؿبمل 2005 ػبل کىًاوؼیًن

 اػبػی ٓىلش یک صثبوی تىًّ" یبثذ.می پشيسؽ َبفشَىگ ثیه تٔبمالت ي مجبدالت ثب ي کىذمی تقًیت

 تٔبمال  افاضایؾ  ثاشای  ایػبثقٍثی ؿشایي ؿذن خُبوی فشایىذَبی کٍ حبلی دس "اػت فشَىگی تىًّ اص

 اػات  صیاشا خٌاشات    فشَىگی تىًّ ثشای چبلؾ یک شاص ًشفی ثیبوگ  کىذ  امبَب فشاَم میفشَىگ ثیه

ْ  یاک  ثٍ ٓبدالوٍ َمچىیه دػتشػی ي فقیش ي رشيتمىذ کـًسَبی ثیه تٔبدل ٓذ  ّ  ي غىای  مىجا ي  متىاً

ٍ  فشَىاگ  دػتشػی ي خُبن ػشاػش اص فشَىگی ٓجبسات اص يػیٔی ًی   اوتـابس کاٍ اص   ي ثیابن  اثاضاس  ثا

 (.2.7 مبدٌ) َؼتىذ، يخًد وذاسد متقبثل کثٍ دس تـًیآ ي فشَىگی تىًّ افضایؾ مُم ٓىبكش

 اتخابر  خًد قلمشي دس فشَىگی تىًّ تشيیح ي حابُت خُت سا اقذامبتی تًاوذمی ديلتی حضة َش

 قلمشي دسين اص اًمیىبن ثشای يیظٌ ثٍ َؼتىذ، يُبی  ایداسای پبسٌ ٓوً َبیديلت خًد، وًثٍ ثٍ. کىذ

 ي تًصیْ ي اوتـبس تًلیذ، ایدبد، سا خًد فشَىگی ٓجبسات تب کىذمی تـًیآ سا َبگشيٌ ي افشاد کٍ محیٌی
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 ي افاشاد  ي یاب  اقلیات  يیظٌ يهٔیت ثٍ خبف تًخٍ ثٍ ملض  َمچىیه آوُب. ثبؿىذ داؿتٍ آوُب ثٍ دػتشػی

 ي آگبَی افضایؾ خًاػتبس ویض احضاة. َؼتىذ المللی ثیه َمکبسی ثٍ متُٔذ ي ثًدٌ ایحبؿیٍ َبیگشيٌ

 ثاشای  ًاشفیه  اص ماذوی  خبمٍٔ فٔبل مـبسکت تـًیآ ي فشَىگی ثیبن تىًّ میتاَ اص مشد  ٓمً  دسک

 Advisory Committee for the World Report on Cultural) َؼاتىذ  کىًاوؼایًن  اَذاف ثٍ دػتیبثی

Diversity, 2008: 50-52.) 

 جُان اسالم ي تىًع فزَىگی -3

ٍ  َبیی ؿذًُُس ًَیت ٍمىدش ث مشکضی، آػیبی خىًثی مىبًآ دس ػشیْ گشاییاػال  ٍ  کا  ؿاذت  ثا

 ي مازَجی  آتقابدات  ي اػاال   تذسیدی ثشخًسد مقبثل، ثًد دس امشی مٔقًل داسوذ ي ایه دیه دس سیـٍ

 تًػاي  آوُاب  َبیًَیت کٍ ؿذ امشيص ػًفی خًامْ ًُُس ثشای ساَی ؿمبل، ٓـبیشی مىبًآ دس قًمی

 مؼایحی  َابی گشيٌ اص ثؼیبسی فلل ي حل ي سيػیٍ تؼخیش. ؿًدمی تقًیت اػال  اص پیؾ َبیػىت

ٍ  اػات،  ؿذٌ مىٌقٍ دس ًَیت، وقـٍ ثیـتش تؤی  مًخت مشکضی آػیبی ؿمبل دس ٍ  دس کا  ثاب  مقبیؼا

 .مبوىذمی ثبقی مزَجی کمتش مشاتت ثٍ ًَیت، اتکبی َبیوقٌٍ

 ي ؿاًسيی  خمابَیش  اتحابد  خاذایی ثی َبیػیبػت تسریش تحت ؿذت ثٍ مىٌقٍ مزَجی َبیًَیت

 ،«ملیات » ثاب  سا خاًد  ؿُشيوذان َمٍ. ثًد مزَجی َبیًَیت دس مقبثل ملی، َبیًَیت دایدب َمچىیه

 ایه ثب. داسوذ تٔلآ ي ثٍ آن کشدٌ تلذیآ گیشوذ، می قشاس ديلت مشصَبی قًمی کٍ سيی ًَیت ثب َمشاٌ

ٍ  مُم تشیه اغلت اػال  اوذ  امبؿذٌ سوح دچبس اػالمی فشَىگ ي ثب حوًس دیه کٍ چىذ َش حبل،  وقٌا

 وحاًی  ثٍ میبوٍ آػیبی َبیخمًُسی 1970 ي 1960 َبیدس دٍَ اػتبلیىیضاػیًن فشایىذ. اػت ؿىبػبیی

 مـاتشک  میشا  کىىذٌ مىٔکغ کٍ سا خًد تبسیخی میشا  ديثبسٌ ي ػبختىذ صوذٌ ديثبسٌ سا خًد ًَیت

 .آيسدوذ دػت ثٍ ثًد، يحذت ثخؾ ي

 ثاش  سا خًد خذیذ مـشيٓیت وخجگبن کٍ اػت ویبص مًسد ًَیت مشخْ وقٌٍ اػتقالل، اػال  اص پغ

 .  کىىذمی متمشکض آن

 ي تشکمىؼاتبن  اػبػای  قابوًن  ػکًالسیؼام دس  ي ثاًد  کىتاشل  تحت ؿذت اػال  ثٍ حبل، ٓیه دس

 مشصَابی  دس وِش گاشفته  ثذين ملی َبیًَیت ثبصػبصی ثشای تالؽ دس. ؿذآؿکبسا دیذٌ می قضاقؼتبن

 خذیاذ  ای اص ًَیتٓىًان مًلاٍ مىٌقٍ ایه اػالمی ي ٌیيػ قشين َبیگزؿتٍ ؿًسيی، خمبَیش اتحبد

کشد  غلجٍ گشيَی ي قًمی تقؼیمبت ثش تًان می تشتیت ایه ثٍ گشفت، ي اسصیبثی قشاس ثشداسیثُشٌ مًسد
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 يخاذان  اص ومبدی کٍ ؿذ تجذیل قُشمبوی ثٍ ػپغ ي ؿذ احیب ديثبسٌ تبمشالن اصثکؼتبن، دس مثبل، . ثشای

 مقبيمات  کاشدن  آسمابوی  ثاش  تبخیکؼاتبن،  دس ملی تبسیا حبهش حبل دس. ذاصثک گشدی خذیذ ًَیت ي

 َابی  ياطٌ اص ثؼایبسی  حازف . اػات  متکی مشکضی آػیبی دس تشکیٍ وِیشثی گؼتشؽ ي ایشاوی فشَىگ

 دادوذ تب دػت َم ثٍ دػت فشَىگی، گبٌ ي مشخْتکیٍ ؿذن ملی ي ػیبػی َبیصثبن َبیياطٌ اص سيػی

 مایالدی،  1990 دٍَ دس. ؿًوذ خبیگضیه فبسػی، مىـبء بخیکؼتبن کلمبتی ثبت مًسد دس یب ٓشثی کلمبت

 ٓمذتب َب آن کٍ َشچىذ داؿت، يخًد مزَجی َبیؿیًٌ کلی افضایؾ ثب اػال  دس ایمالحٍِ قبثل تمبیض

 يخاًد،  ایاه  ثاب . ؿاًد مای  محاذيد  خابوًادگی  یاب  خلًكی امًس ثٍ کٍ َؼتىذ ؿخلی مًهًّ یک

ٍ  رجبت ثشای تُذیذی ايقبت ثٔوی ي ؿذٌ مبوذگبس ػىتی ایىٌقٍم ي گشيَی قًمی، تقؼیمبت  ایمىٌقا

 تقًیات  اصثکؼاتبن  دس ثاٍ يیاظٌ   ای،مىٌقٍ ي ایقجیلٍ ًَیت ثب َمشاٌ قًمی ًَیت حغ. اوذؿذٌ تُذیذ

 (Advisory Committee for the World Report on Cultural Diversity, 2008: 55-57)ؿًد می

 ثایؾ اص ( مازَجی  قاًمی،  ملای، ) خمٔی َبیًَیت ثٍ گاتگً محًس ادَبیسيیذ ايقبت، دس اغلت

 یاب  مزَجی َبیگشيٌ ومبیىذگبن اص کٍ گاتگً فذساػیًن. تًخٍ داسوذ اختمبٓی َبیگشيٌ یب افشاد ًَیت

 خلًگیشی ي ثشخًسد ػالجی ثاب آن، ثاٍ ػاىبسیًی ثشخاًسد      خبی ثٍ ؿذٌ تـکیل قًمی مخبل  گاتگً

 فشَگای  َابی ًَیات  اص قاذسداوی  ي متقبثال  دسک ثاشای  َاب فشَىگ ثیه گًگات. کىذمی کمک َبتمذن

 Advisory) کىاذ  ایدابد  فشَىگای ثبیاذ فوابیی    یاب  گاشيٌ، اختمابٓی   َاش  پًیبی ي چىذگبوٍ َمضمبن،

Committee for the World Report on Cultural Diversity, 2008: 60.) 

 مطالبات سباوی -4

 اثضاس دیگش ػًی اص ي - آوُب صیشا َؼتىذ  فشَىگی تىًّ اوؼبوی ویشيی اص حیبتی وـبوگش یک َبصثبن

 مای  دسک سا خاًد  صیؼات  محیي ي سياثي خًامْ، ي افشاد آن ًشیآ اص کٍ اػت مىـًسی - استجبًبت

 فشَىگای  فقش اص ایوـبوٍ ٓىًان ثٍ ثبیذ صثبوی صيال اص ؿکل َشگًوٍ مىِش، ایه اص. دَىذمی مٔىی ي کىىذ

 اوؼابن  مـاتشک  فشَىگای  میاشا   ثاشای  خبیگضیه غیشقبثل هشس یک ٓىًان ثٍ بنصث َش ؿذن وبپذیذ ي

-مای  مـاخق  ثقیٍ، ثش المللی ثیه اكٌالح ثٍ صثبن چىذ تؼلي ثب کٍ ؿذن، خُبوی کٍ حبلی دس .اػت

ٍ  گؼتشؽ متىبقن، ًًس ثٍ محذيدتش داؿتٍ ثبؿذ  َبیصثبن ثش مىای تسریش اػت ممکه ؿًد،  َابی ؿاجک

 صثابن،  ی یاک کبَؾ واًر ي گؼتشٌ ياقْ، دس. اودبمذمشدٌ می َبیصثبن احیبی ثٍ ايقبت گبَی دیدیتبل

 Advisory Committee for the World) اػات  فشَىگای  ي اداسی اختمابٓی،  ػیبػی، يهٔیت وتیدٍ
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Report on Cultural Diversity, 2008: 101.) 

   MOSTالمللی ي پیشىُادات َای بیهمُاجزت -ت
َب ي سفبٌ ؿًد تًاوذ مىدش ثٍ افضایؾ فشكتتًان وگبٌ کشد. مُبخشت میىجٍ میثٍ مُبخشت اص دي خ

ؿًد  کاٍ  مییب ػجت محشيمیت ي آػیت پزیشی  امب دس ایه خب ثٍ مُبخشت ثٍ ٓىًان فشكتی وگشیؼتٍ 

تًاوذ ػاُمی دس تًػأٍ داؿاتٍ ثبؿاذ. يصاست اماًس اقتلابدی ي اختمابٓی ػابصمبن ملال متحاذ           می

(UNDESA, 2012) ،   تمبیل کمتشی داسد کٍ ثیه مُبخشت ي تًػٍٔ تمبیض قبئل ؿًد ثلکٍ مٔتقذ اػات

تش اص َماٍ، مُابخشت ثایه    ؿًد. مُممُبخشت ثیه المللی ػجت اص ثیه سفته ثبلقًٌ ویشيی کبس ملی می

تًاوذ مضایبی مُمی ثشای تًػٍٔ کـًس داؿاتٍ ثبؿاذ. ایاه اماش داسای پتبوؼایل ثؼایبس قبثال        المللی می

تًاوذ ثاٍ ًاًس مؼاتقیم اص    َبی تًػٍٔ مٔیـتی، ثشای خًامْ کم دسآمذ اػت ي میاػتشاتظی تًخُی اص

 (.MOST program, migration 2017, 2) ًشیآ پشداخت پًل ثٍ کبَؾ فقش دس ػٌح فشدی کمک کىذ

گزاسواذ. ثاذیُی   َبی تًػٍٔ ثش الگًَبی مُبخشت دس ػٌح فشدی یب خبوًادگی تابریش مای  ػیبػت

دَىاذ ي تابریشات   َابی مُابخشتی سا ؿاکل مای    گیاشی َب، خشیبن مُبخشت ي تلمیماػت کٍ ػیبػت

 َابی ػیؼاتم  َبی غیشمُبخشتی مبوىاذ تش اص آن ػیبػتمتابيتی ثش اوًاّ مختل  فشد مُبخش داسوذ. مُم

 تابریش  تًاواذ مای  ماًاسد  اص ثؼایبسی  دس ي دَاذ می ؿکل سا مُبخشت دیىبمیک ویض مضایب ي ثُذاؿت کبس،

 .ثبؿذ َذفمىذی قبوًن اص گزاستش

 دس اوؼابوی  تحشکابت  ادغاب   هاشيست  ثاش  2015 اص پغ GHFM 2014 UNHLD اخالع ديمیه

 دس خُبوی َبیثحث پبیذاس، تًػٍٔ فشایىذ اَذاف کل ایه ادغب ، کىبس دس. داسد تبکیذ تًػٍٔ کبس دػتًس

 استجبى ثٍ کٍ اػت پزیشفتٍ ؿذٌ ثشدٌ حقًق ثش مجتىی سيیکشد یک ػمت ثٍ سا تًػٍٔ ي مُبخشت مًسد

 مُابخشان،  ي پىبَىاذگبن  ثشای یًسن دَذ  مثال آالمیٍمی پبػا پبیذاس تًػٍٔ ػتًن ػٍ ي مُبخشت ثیه

 کىاذ: می تسکیذ مًهًٓبت ایه ثش ؿذ، تلًیت ملل ػبصمبن ٓمًمی مدمْ تًػي 2016 ػپتبمجش کٍ دس

 استقابء  كالح،  ایدابد  ي تًػٍٔ ديػتبوٍ ثیـتش،اوؼبن َبیمىبقـبت، تالؽ آمیض كلح حل ي پیـگیشی"

ٍ  ثىبثشایه. " ثـش حقًق اص حمبیت ي المللی ثیه ي ملی ػًٌح دس قبوًن حبکمیت   المللای  ثایه  خبمٔا

تبکیاذ   "اوؼابوی  سيؿای  دس مُبخشان ي پىبَىذگبن ثضسگ َبیخىجؾ مذیشیت ثشای مـتشک مؼئًلیتی"

 .(11 ثىذ) داسد
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  مُاجزت مدیزیت جُت در تًسعٍ پایدار -1

ٍ  مشصَابی  دس تىُاب  مُابخشت  کٍ کىذمی تسکیذ تحًالت ایه  ویؼات  ماذیشیت  قبثال  اسيپاب  اتحبدیا

(Higazi، 2005: 2 )مقلذ مًسد تًخاٍ قاشاس گیاشد  اص     ي مجذا ثبیذ ٓلل اكلی مُبخشت دس کـًسَبی

اقتلابدی،   َابی ٓذ  فشكت ي تًػٍٔ فقذان ي محشيمیت ي ساوذٌ ؿذن ثٍ حبؿیٍ رجبتی،ثی فقش، خملٍ:

  پزیش. آػیت مٔیتثشای خ

ٍ  ثـشديػتبوٍ كشفب حتی سيیکشد ایه، ثش ٓاليٌ  ؿاشایي  دس گؼاتشدٌ  َابی دس خىاجؾ  مُابخشت  ثا

 چابلؾ ثاشای   یاک  مُابخشت  کٍ اػت ؿذٌ مـخق كشاحت ثٍ حقیقت دس. ویؼت کبفی اهٌشاسی،

ٍ  اػات،  آمذٌ ویًیًسک آالمیٍ 43 پبساگشاف دس کٍ َمبوًٌس. اػت تًػٍٔ ػیبػت )خي مـی(  خبمٔا

 كالح  دس ػبصد می قبدس سا افشاد ي خًامْ کٍ اػت ؿشایٌی ایدبد ثشای َمکبسی" ثٍ متُٔذ المللی هثی

 اقذامبت مب. هشيست یک وٍ ثبؿذ، اوتخبة یک ثبیذ مُبخشت. کىىذ صوذگی ؿبنَبیػشصمیه دس سفبٌ ي

 وبثشاثشی ي فقش کىی سیـٍ اص اوذٓجبست آن اَذاف کٍ 2030 پبیذاس ثشوبمٍ تًػٍٔ اخشای ثشای سا دیگشی

ْ  تشيیح ي ثؼاي  پبیذاس، تًػٍٔ ثشای خُبوی مـبسکت احیبی ؿذیذ،  فشاگیاش،  ي آمیاض  مؼابلمت  خًاما

 پبیذاس متٔبدل، اؿتغبل ي اقتلبدی سؿذ ثشای ؿشایي ایدبد قبوًن، حبکمیت ي الملل ثیه حقًق ثشاػبع

ٍ  ماًرش  َابی  پبػاا  تومیه ي صیؼت محیي تخشیت ثب مجبسصٌ فشاگیش، ي  تابریشات  ي ًجیٔای  یثالیاب  ثا

 ، دس وِش داسیم." اقلیمی تغییشات وبمٌلًة

 کاشدن  محاذيد  یاب  ثاٍ ػامت مُابخشت    وجبیاذ  آل ایذٌ ًًس ثٍ ی پبیذاستًػٍٔ َمکبسی دس صمیىٍ

ٍ  اوؼبوی ثبؿذ، فـبسَبی کبَؾ ثبیذ ثٍ ػمت ثلکٍ ثبؿذ، مُبخشت ٍ  کا ٍ  ثا ٍ  سا خاًد، ػیبػات   وًثا  ثا

ٍ  اػات  مٔىای  ایاه  ثٍ مىبثْ اوؼبوی تًػٍٔ. دَذمی تغییش تمُبخش قبوًوی ي مىِم ي اداسی مذیشیت  کا

 کابس  دػاتًس  آن، اص فشاتاش  ي فـبسَب ي اهٌشاسَب ثبؿذ کمتش اص سيی َبثبؿذ ي اوتخبة ثیـتش مُبخشت

 مجذا، کـًسَبی دس فشاملیتی ي تًػٍٔ مذسن َذایت ثٍ ػمت تحشک ثشای ساَی َمچًن 2030 تًػٍٔ

 .اػت مقلذ ي تشاوضیت

ػیبػات   ي پاظيَؾ  ثایه  استجابى  تقًیت ثشای مذاي  ًًس کٍ ثٍ MOST ثشوبمٍ ٓمًمی مبمًسیت

ٍ  داسد تب ثذاوىذ ػیبػی ریىأبن حمبیت ي دسک ثٍ ویبص اػت،  ي اؿاکبل  اص ؿاىبختی سيؽ دسک چگًوا

تاشی سا دس قجابل ایاه مًهاًّ اتخابر کىىاذ       مىبػت َبیػیبػت تًاوىذمی مُبخشت مختل  الگًَبی

(MOST program, migration 2017, 5 ). 
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 گیزیوتیجٍ -ث
 صیؼات  اػت  اصخملاٍ تغییاشات   مُمی اختمبٓی تحًالت حبل دس خُبن تحت تبریش خُبوی ؿذن

الملی ي... کٍ َبی ثیهَبی فشَىگی ي صثبوی ي مُبخشتمبلی، دگشگًوی ي اقتلبدی َبیثحشان محیٌی،

 ثبسص تحًالت حقًق ثـش ؿذٌ اػت. ایه ٍايلی اوکبس ي محشيمیت ؿذیذ، فقش وبثشاثشی، افضایؾ ثٍ مىدش

 ٓذ  ي خـًوت ٓذ  ي خىؼیتی ثشاثشی اوؼبوی، کشامت كلح، وًآيساوٍ دس خُت َبی حل ساٌ ثٍ مىدش

ً  (MOST) اختمبٓی تغییشات مذیشیت یتجٔین ي... ؿذٌ اػت ثذیه مىًِس ثشوبمٍ  ؿاًسای  ي یًوؼاک

ٍ  ػابصی خابمْ دس  اثتکابس ُشفیات   پیـاجشد  ثشای فشدی ثٍ َبی مىحلشمحشک( IGC) ديلتی ثیه  صمیىا

 خبمٍٔ ي اخشای آن دس ٓمًمی خي مـی اختمبٓی، ٓلم داوؾ ثیه َبییپل ایدبد ي اختمبٓی تحًالت

 َؼتىذ.

ثیه ديلتی ثًدن ي پیًوذ داوؾ ي ػیبػت اػت  صیاشا ثاشای    MOSTَبی ثشوبمٍ ثىبثشایه اص يیظگی

ٍ     َبیگزاسی ي مذیشیت كحیح ي اكًلی دگشگًویػیبػت ی وِاشی ي  اختمابٓی ثبیاذ مجىاب ي پـاتًاو

ٓلمی ثبؿذ تب مذیشیتی َذفمىذ ي کبسا اودب  ؿًد. اص آودبیی کٍ کـًسَبی اػالمی یب دس حبل تًػأٍ  

ٍ اوذ  لزا هشيسی اػت ثب ایه ثشوبمٍ ثیهَؼتىذ یب َىًص دس مؼیش تًػٍٔ قشاس وگشفتٍ َابی  المللی کٍ پبیا

ػابصی وماًدٌ ي آن سا   َبی پیـىُبدی سا ثاًمی ؽ کىىذ ایه ثشوبمٍٓلمی ویض داسد، َمکبسی داؿتٍ ي تال

 َبی اختمبٓی خًد ٓملیبتی کىىذ. مىٌجآ ثب َىدبسَب ي اسصؽ

 مىابع

 مىابع فارسی -الف

 َبی محایي صیؼاتی   گشایی مذسویتٍ ي استجبى آن ثب ثحشانثیىی ػلٌٍخُبن(. »1394ویب، سهب )التیبمی

 .84، ف33. ؿمبسٌ یي صیؼتفللىبمٍ اوؼبن ي مح«. دس خُبن

 می.اوذیـٍ ي فشَىگ اػال :قم چبح ػً ، ،َب فشَىگ ياطٌ،  (1386) ي دیگشان ثیبت، ٓجذالشػًل 

 60، ف37، ػبل چُبس ، ؿمبسٌ مبَىبمٍ پیب  اوقالة ،«َبی خُبن اػال چبلؾ(. »1389وب )ثی. 

 ( 2005خاشی، دی ػبکغ .)ٍی دػاتیبثی ثاٍ اَاذاف    ای ٓملی ثشاگزاسی دس تًػٍٔ: ثشوبمٍػشمبی
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ی گشيٌ متشخمبن. يیشاػتبس: ػٔیذ وًسی وـبى. تُشان: دفتش َمبَىگ کىىاذٌ  . تشخمٍتًػٍٔ َضاسٌ

 ػبصمبن ملل متحذ دس ایشان ثب َمکبسی اوتـبسات ثشگ صیتًن. 

 ( 1381خبػجی، ٓجذاهلل .)چبح ايل، تُشان: دفتش فشَىگ مقبيمت.ؿذن کلیبتی پیشامًن خُبوی ، 

 بسمبصی :، تشخمٍ خمٔی، تُشانفشَىگ ٓلً  اختمبٓی (.1384) ي يیلیب  ل. کًلت خًلیًع گًلذ. 

 چابح چُابس ،   ،«مىاًچُش كاجًسی   ،ؿىبػی دٌ پشػؾ اص دیذگبٌ خبمٍٔ(، 1384) ،خًئل ،ؿبسين 

 .     تُشان: وـشوی

 ( 1391ٓؼگشخبوی، اثًمحمذ  ثبثبیی، محمًد« .)  ؿاىبختی ي مؼابئل امىیتای خلایح     امىیات َؼاتی

. ػبل دي . ؿامبسٌ  َبی ػیبػی خُبن اػال فللىبمٍ پظيَؾ«. فبسع ثٔذ اص اوقالة اػالمی ایشان

 .154-173چُبس . كق 

 محؼه رالری، تُشان: اوتـبسات تًتیبؿىبػی خبمٍٔ  دسآمذی ثٍ (.1383) کًئه، ثشيع ،. 

 ،ویوـش  :تُشان چبح َدذَم، ،، مىلًس يرًقیاختمبٓی تغییشات (.1385) سيؿٍ گی. 

 وی :تُشان چبح ػً ، ،ؿذن، فشَىگ، ًَیت خُبوی (.1386) محمذی، احمذ گل. 

 پظيَـاگبٌ ٓلاً  اوؼابوی ي     :تُاشان چابح ايل،  ، ؿاذن  ماب ي خُابوی   (.1383) وُبيوذیبن، محمذ

 .مٌبلٔبت صوذگی
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 Brook, David (2007). Fresh water in the middle East and North Africa. , pp 32-59. 
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