درگیريههايمسهلحای به بهارآوریهی(لحفهيوهمکهاران،

گذاریمحیطزيست


سیاست
Environmental Policy Making

.)0931ازاينرو،فراينیسیاستگذاريدرزمین حفاظهتاز
محیطزيسهت،ازسهويبسهیاريدولهتههاوسهازمانههاي

سياستگذاريمحيطزيست،شااه ايازعلا اساتکا مباحا  
موضوعهايمربوطب پاي ريزيبرنام ها،هطمشیها،طرحها ساير
ساز کارهايمديريتیمحيطزيست راازديدگاهاقتصادي،اجتمااعی،
فرهنگی حقوقیدربرمایگيارد دراياززمينا ،معموعاداقاداما 
د لتها،سازمانها،نهادها بنگااههاايبازربباراير ياار يیباا
مشکال  چاال هاايزيساتمحيطایدرقالاسسياساتهاا ياا
ر ي هايسياستیمشخصقابلذکرند 

مهارز،راهح يابيبرايمشک يامسئل ايخها

سیاستگذاريهايمحیطزيستبرايدستیابيبه پشهتیاایي

خطمشي()Policyاسهتنااب مهيشهود.هرگهاه،سیاسهتدر

ازعملکرددولتهاوبنگاههايتولیهیيدرسهحومملهيو
بینالمللي،ازیقشتعیینكننیهايبرخورداریی.آگاهيبیشهتر
ازمخههااراززيسههتمحیحههيدرلالههامسهها مربههوببه 
آلودگيآب،خاکوهوا،مهیيريتپسهمایی،مهیيريتبهو 
سازگانها،حفاظتازتنوعزيستي،صیایتازمنابعاایعهي،
میيريتحیازوحشوگوی ههايدرحهااایقهرا

وجه 

آیها،ویی پيبردنب عی لحعیتهايموجوددرزمینةپیامی
فعالیتهاوبریام هايتوسع ايبهرمحهیطزيسهتدردور 
معاصر،اهمیتسیاستگذاريهايمحیطزيستيرابهیشاز
پیشآشکاركردهاست .برايناسها،،درسهااههاياخیهر
ديیگاههاورويکردههايگویهاگویيدرايهنحهوزهتهیوين،
تکوينوتکام يافت ایی.

بینالملليب عنواناب ارمهمهيدرمهیيريت محهیطزيسهت
تلقيوازآناستقاااشیهاست.
 درسخنگفتناز«سیاست»،گاهمنظور«عله سیاسهت»
()Politicsاستوگاهيه ازآن،تعابیريهمچونتهیبیر،
وحتهي

جايگاهخطمشيوب صورزيکفراينیب كارگرفته شهود،
سیاستگذاري»()Policy makingباآنه خایوادهخواهی

«
بود.برايتهیوينراهاردههادرمسهیردسهتیابيبه اههیا 
اراحيشیه،پاي ري يسیاستهاوياريوبهايمناساو
یی خحوبراهنمايتصمی گیريبرايایتخهابگ ينه ههاي
مختلف،موردییازخواهیبهود.گهاهيازسیاسهتبه معنهي
تههیبیروحیله يههادشههیهودرمههیيريتراهاههردي،گويههاي
رشت ايازاصوا،لواعیورهنمودههايكلهياسهتكه راه
درستتصمی گیريراب مهیيرانیشهانمهيدهنهی(وزارز
صنعت،معینوتجارز.)0939،
 «سیاستگذاري»ازیگاهبايول ،فراينیياستك ايآن،
امکانبهرهگیريبهین ازهمةمنابعبهرايرسهیینبه اههیا 

 روییدامنگستروروزافه ون تخريهامحهیطزيسهتو

موردیظر،فراه ميشهود.ويبهااشهارهبه تعهاريفمختلهف

كمیابيمنابعزيستمحیحيدرسححكر زمین،سهااشهیه

دربار مفهو سیاستگهذاري،سیاسهترامجموعهةاصهواو

استتابسیاريازدولتها ،موضوعسیاستگذاريمحهیط

اهیافيميداییك برايهیايتفعالیتهادرسهححسهازمایي،

زيسترادركایونتوج خودلراردهنی.امروزه،بهيگمهان،

بخشيوبینالملليالز است.برايناسها،،سیاسهتگهذاري

بسیاريازتهیيیهايمهميك متوج جوامعایسایيایهی،در

عموميعاارزاستازتصمی هاوسیاستهاييك ازجایها

محیطزيستريش داریهیويهابهینآیههاومحهیطزيسهت

مراجعمختلفبخهشعمهومييهونمجله،،دولهتولهوه

ب یحويرابح برلهراراسهت.بهااينکه ينهینتهیيهیهايي،

لضا ی درحک یماينیهحفظمنافععمهوميجامعه ،درپهیش

ميكننی،وليدرعمه 
ظاهريغیرامنیتيدارییواایعيجلوه 

گرفت ميشویی.دولتدرمفهو كلي،يکیههادلهایویيبهراي

ممکناستامنیتجامعةجهایيوامنیهتملهيكشهورهاي

تعیینخطمشيهايعمومياستك ب شک ههايگویهاگویي

مح ولوعراتحتتأثیرلراردهنیوگاهيآثاروپیامیهاي

ماینیلوایین،مقهررازوضهوابط،تعیهینوتهیوينواجرايهي

دامن دارتربیشترويشمگیرتريرادرمقايس باجنه ههاو

ميشویی(.)Buchholz, 1985,p29
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شکل  .1چرخه سياستگذاری
ماخذ)UNEP,2009,p6(:

 سیاستگذاريمحیطزيستییه دربرگیریهی مجموعهة

سیاسههيدرعههاليتههرينسههححیظهها بریامهه ري ه ياسههت.

تصمی هاوسیاستهاييخواهیبهودكه ازجایهامراجهع

درصورتيك اينحمايتهاتحققيابنهی،بايهیظرفیهتههاو

بخشعمومييونمجل،،دولتولوهلضها ی ،به عنهوان

لابلیتهاتج ي وتحلی شوییتاامکانتلفیقسیاسهتههاي

پاسیارانمنهافعویماينهیگانمصهالحعمهوميجامعه ودر

زيستمحیحيدراينياريوبامکهانپهذيرشهود.تحلیه 

جهتحفاظهتازمحهیطزيسهت،درپهیشگرفته واجهرا

میيريتيواداريیی يکيديگرازاركانادغا سیاستههاي

ميشویی.باينینبرداشتي،سیاستگهذاريمحهیطزيسهت،

زيستمحیحيدرفراينیسیاستگذاريكالناستك بايهی

دخالتيآگاهای وعامیای ازسويدولتهابرايدسهتیابيبه 

ب شهیوهايمنسهج ومتناسهابهابخهشههايالتصهاديو

اهیا زيستمحیحيوحفظوپايیاريآنخواهیبود.

اجتماعيوسازگاربااهیا وسیاستههايمحهیطزيسهت

 فراينیسیاستگذاري،فراينیيخحيییستوپیيهیهاي

ایجهها شههودتههايک اري ه سههازيوهمسوسههازياهههیا و

گردشياست.درايهنفراينهی،یخسهتبايهیدسهتوركهاري

سیاستهايمحیطزيستبابخشههايديگهرامکهانپهذير

()Agenda Settingتنظههی كههرد.پهه،ازآناسههتكهه 

شود(شک .)2

سیاستهاتیوينميشوییوب تصوياميرسنی.آیگاهبايی

 الات  ،گ ينشاب ارههايمختلهفسیاسهتگهذاريبهراي

دربار هريکازسیاستهاوتقی وتأخرآیهاتصمی گیهري

میيريتوحفاظتازمحیطزيست،همیش هه به آسهایي

شود.ازاينمرحل ب بعی،اجرايسیاستهاآغازوپه،از

ممکنییسهت؛زيهرا،معمهوالددولهتههامسهئولیتپیگیهري

آن،ارزشیابيایجا مهيشهودتهابتهوانازموفقیهتههاويها

هی هايينیگای وينیوجهيرادرحهوزهههايمختلهف

تهاآگاهيب دستآورد(شک .)0
شکستسیاس 


التصادي،اجتماعي،سیاسهيوفرهنگهيبرعههیهداریهی.در

 تلفیقاهیا وسیاستگذاريههايزيسهتمحیحهيدر

زییگيروزمره،شهک گیهريينهینههی ههاييبرآمهیهاز

فراينیبریام ري يكالنكشورمستل ظرفیتحمايهتههاي

شاک ايپیچییهازفشارهاویفوذالشارمختلهفجامعه در
2
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درونیظهها هههاياداريوسیاسههياسههت.اههوافاصههل تهها

خایوارهاودولت)ب كمترينمقیارممکن؛

دستیابيكام ب اهیا تعريفشیه،معیارمقايسةكاراييو

.9پیشگیريازپیامیهايزيایااروايجادآثارخارجيمثاهت

اثربخشياب ارهايمختلفسیاستگهذاريدرزمینهةمحهیط

درديگرحوزهوبخشهاياجتماعي(اشتغاا،توزيعدرآمهی

زيستب شمارميآيی.دریتیج ،برترياب ارسیاستيیسهات

وماینیآیها).

ب يکیيگر،باتوج ب امتیازيدریظرگرفت ميشهودكه از

 هريکازسیاستگذاريهادرزمینهةمحهیطزيسهت،بها

معیارهايمربوا ب دستميآورد.

رويکردهايمتفاوتيدرجستوجويدستیابيب هی ههاي

 همههةاب ارهههايسیاسههتگههذاريمحههیطزيسههتداراي

يادشیهایی،ينیانك استاییاردهايزيستمحیحيبیشتربهر

هی هايمشتركيازاينلراریی(كامانوهمکهاران،0933،

هی اواتأكییميورزیی.حااآیک سیاسهتههايبهازاري
(ماینیاب ارتعرفه ايومالیهاتي)،ههی دو رابرجسهت تهر

:)113-170
.0بهاودكیفیتمحیطزيست(مثالدكاهشمقیارایتشاركربن

مههيكننههی.پههیشبینههي،كنتههراومههیيريتآثههارمربههوبب ه 

دياكسییتاسححيمعین)؛


سیاستگهذاريههايبه عمه آمهیهدربخهشههايييهون

.2كاهشه ين هايكارگ ارانالتصادي(بنگهاههها ،یهادهها،

صنعت،خیماز،ایرژي،بهیاشت،التصادوماینهیآیهها،به 

شکل  .2ادغام اهداف و سياستهای محيط زيستی در فرايند سياستگذاری
ماخذ)UNEP,2009, p7(:

3

یاستگذاري محيط زيست

س
Management, New York: Prentice Hall, 1985, p. 29.
5. United Nations Environmental Program (UNEP) ,Integrated
Policymaking for Sustainable Development, A reference
manual, 2009.

هی سو مربوبميشود.شیزوگستر اينآثارومثاهت
يامنفيبودنپیامیها،ب یوعاب ارب كهارگرفته شهیهوییه 
يگههویگياراحههيایجهها شههیهازسههويیهادهههايمسههئوا

فرزام اوراصغر سنگاچين

پیگیريواجرايينینسیاستهايي،بستگيخواهیداشت.


رييس گروه محيط زيست دفتر امور برنامه ريزی  ،آمايم و محيط

 بايیگفتك هیچاب ارسیاستگهذاريمنحصهرب فهردي

زيست

وجودییاردك بهرايهمهةشهرايط،بهتهرين وسهیل باشهی.



ب كارگیريهراب ارب تضادمیانمعیارهايمختلهفوبهیه-



بستانهايدرویي()Trade-offآیهابسهتگيدارد.به عهالوه،



درجةاهمیتهرمعیاربرايشرايطموردیظرویی محلوبیت



آنبرايهرسیاستگذاريیی درگه ينشابه ار،تأثیرگهذار



است.



 سیاستگذاريهايزيسهتمحیحهيرامهيتهواندرسه 



گروهكليزيردست بنیيكرد:
 .1غيرمتمركز.ماینیمشوقههاياخاللهي،حقهوقمالکیهت،
لوایینمسئولیتپذيري()Liability law؛

 .2فرمان -كنترر پارايم مسرت)ي .ماینهیاسهتاییاردهاي
محیود،استاییاردهايایتشارآالينیههايااستاییاردهايفنهي،
ب همراهضمایتهاياجرايي؛و
 .3ابزار بازاری.يونمالیازبرایتشارآالينیههها،پرداخهت
يارای ه هههاوپروای ه هههايایتشههارلاب ه ماادل ه (

Tradable

.)permits

كتابشناسي

.0لحفي.حییر،محمیحسنیامي،جعفهرحسهنپهور،حمیهیبحیرايهي
(،)0931امنیتزيستمحیحيوسیاستگذاريامنیتملهيفصهلنام 
علمي-پژوهشيیگرشهايیودرجغرافیايایسهایي-سهااسهو ،
شمارهيهار ،پايی .
.2وزارزصنعت،معینوتجارز،سهازمانتوسهع تجهارز،تعهاريف
بریام واج ايآن.0939،
.9كامان.مايک ،زيگريیاستاگ ()0933مقیم ايبرالتصاداكولوژيهک
(بو شناختي)،ترجم اسماعی صالحي،فرزا پوراصهغرسهنگايین،
عليحایاي،ایتشارازدایشگاهتهران.
4. Buchholz, Rogene; Essentials of Public Policy for
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