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چکیده
اين مقاله به تبيين ظرفيت جهاني شدن براي تضمين توسعه پايدار مي پردازد .نويسنده ضمن بررسي ديدگاه هاي بدبينانه در باره تاثيرات
سلبي جهاني شدن بر توسعه پايدار كه اين دو متغير را به مثابه پارادايمهاي رقيب و متقابل قلمداد مي كنند ،در چارچوب رويكرد تحول
گرايانه معتقد است كه جهاني شدن و توسعه پايدار دو پارادايم مكمل و متعامل با يكديگر هستند و جهاني شدن به عنوان "فرايند
همپيوندي جهان بدون مرز" مي تواند در چارچوب پذيرفته شده پايداري به گونه اي موثر عمل كند و منجر به تاثيراتي ايجابي بر توسعه
پايدار در عرصه هاي عدالت اجتماعي ،حفاظت محيط زيست و امنيت انساني شود تا راه را براي تحقق "جهاني شدن پايدار" و "جهاني
شدن موفقيت آميز" هموار سازد .جهاني شدن در صورتي پايدار و موفقيت آميز به شمار مي آيد كه توانايي نسل هاي آينده را براي تامين
نيازهاي اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي خود مورد مصالحه و سازش قرار ندهد بلكه در عوض بايد اقتصادي دانش بنيان را رقم بزند و
به ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي و تخصصي از طريق اهتمام ويژه به نقش عمده آموزش در دستور كار هاي توسعه پايدار كمك كند.
سپس مقاله به تجزيه وتحليل چالشها و فرصتهاي جهاني شدن براي توسعه پايدار مي پردازد و سرانجام راهكارهاي ممكن براي دستيابي
به جهاني شدن پايدار و موفقيت آميز را با تاكيد بر رشد اقتصادي توام با برابري و صلح اجتماعي ،تعهد سازنده در قبال اقتصاد جهاني،
رعايت مقررات زيست محيطي و تحقق نظام موفق آموزشي تبيين مي كند.
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مقدمه

در چند دهه اخیر مباحثي له و علیه ظرفیت جهاني شدن براي تضمین توسعه پايدار مطرح شده است .برخي نويسندگان بر تأثیرات
سلبي جهانيشدن تأكید دارند به گونهاي كه ناتواني جوامع را اهتمام به معیارهاي زيستمحیطي و اكولوژيك به رغم تاكید بر رشد
اقتصادي گواه ميگیرند و معتقدند كه ماتريسهاي تجاري سنتي و شاخصهاي اندازهگیري ثروت و تولید ناخالص داخلي كشورها
براساس عوامل اقتصادي سنجیده ميشود بدون اينكه نگرانيهاي اجتماعي و زيستمحیطي جوامع در نظر گرفته شود(Byrenea .

) & Gloverb, 2002در چارچوب اين رويكرد بدبینانه ،برخي از پژوهشگران بر استفادة فزاينده از منابع از سوي شركتهاي چند
ملیتي جهاني و مصرف فزاينده و بيرويه سوختهاي فسیلي ،آب و فلزهاي گرانبها در عصر جهانيشدن تاكید ميكنند (Ayres,

) 1995از سوي ديگر ،بر اساس نگاه خوش بینانه ،برخي تحلیلگران و اقتصاددانان با اتخاذ رويكردي ايجابي به تاثیر جهانيشدن بر
توسعه پايدار ،معتقدند كه جهانيشدن موجب ارتقاي ثروت جامعه ميشود و اين روند را در آينده نیز تداوم خواهد بخشید.
) .Bryan&Farrell, 1996اين گروه بر اين باورند كه جهانيشدن سطح زندگي رفاهي مردم را بهبود ميبخشد ،مبادله فرهنگي را
تشويق ميكند و روند دمكراسيسازي را ارتقاء ميبخشدGloverb; 2002; Wildarsky, 1995, Friedman, & (Byrenea .
)2000

آيرس مفهوم " اقتصاد پايداري") (Sutainability Economicsرا به پیش ميكشد كه با موضوع حفظ رشد اقتصادي در عین
توجه ويژه به نگراني هاي زيست محیطي در زمینة استفاده از انرژي و مصرف بي روية منابع بويژه سوخت فسیلي و رابطه آن با
تغییرات اقلیمي در ارتباط است .آنان بر اين اعتقادند كه با توجه به مزاياي آشكار اجتماعي و اقتصادي جهانيشدن ،نیروهايي وجود
دارند كه همزمان خواستار حفظ محیط زيست و تحقق رشد و يا توسعه اقتصادي مستمر هستند كه منجربه مجموعه پیچیدهاي از
مناسبات میان آنها در چارچوب وابستگي متقابل ميشود .آنان معتقدند كه ثروت در نتیجة جهانيشدن و تجارت آزاد و باز در
سطح جهان به گونهاي فزاينده در حال افزايش است.
با وجود اين ،جهانيشدن و تأثیرات آن موجب بروز نگرانيهايي در سطح جهاني دربارة جهتگیري جوامع به توسعه پايدار شده
است .جهانيشدن به عنوان پديده اي كه با توسعه اقتصادي پیوند خورده و هدفش توسعه و تحكیم بازارهاي جهاني است ،گرچه
دربرگیرندة توسعه ،تعمیق و تسريع ارتباطات متقابل بین تمامي جنبههاي زندگي جوامع در سطح جهان است اما به سوي يك فضاي
اجتماعي واحد در حال چرخش است كه توسط نیروهاي پیچیدة اقتصادي و فنّاوري در حال شكلگیري است .لذا شايسته است
جهانيشدن به گونه اي مديريت شود كه چالشهاي آن به حداقل برسد و فرصتها و مزاياي آن افزايش يابد .اگر جهانيشدن منجربه
افزايش فقر و نابرابري در سراسر جهان شود بايد آن را مديريت كرد تا جنبههاي انساني آن تقويت شود .انسانها بايد دريابند كه
سرنوشت آنها به يكديگر بستگي دارد و بايد همكاري بینالمللي بر اساس حس واقعي مشاركت ارتقاء يابد .لذا بايد اقداماتي
صورت پذيرد كه جهاني شدن در جهت تقويت توسعه پايدار عمل كند كه اين مهم نیازمند سیاستگذاري و برنامهريزي در عرصه-
هاي گستردهاي از جمله تجارت ،توسعه ،محیط زيست ،مديريت منابع ،همكاريهاي توسعهاي و حكمراني جهاني است .جامعه
بشري بايد دريابد كه تصمیماتي كه گرفته ميشود و اقداماتي كه در يك بخش از جهان صورت ميگیرد تأثیراتي عمیق بر زندگي
افراد يا جوامع در ديگر بخشهاي جهان مي گذارد و گسترة اين تأثیرات و تغییرات به حدي است كه حكومتها و افراد ميتوانند
كار اندكي براي مقابله يا مقاومت در برابر اين تغییرات انجام دهند .در عین حال ،تاثیر جهانيشدن بر جوامع و قارهها بسته به نحوة
مديريت آن توسط كشورها متفاوت است .نگارنده بر اين اعتقاد است كه در صورت اهتمام به اقتصاد دانش بنیان و ارتقاي سطح
آگاهیها ي عمومي و تخصصي از طريق آموزش ،چهاني شدن از ظرفیت ايجابي الزم براي تأثیرگذاري بر توسعه پايدار برخوردار
است كه در اينصورت زمینه تحقق نو جهاني شدن پايدار و موفق فراهم ميگردد.
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در اين مقاله نخست به مفهومشناسي جهانيشدن و توسعه پايدار پرداخته ميشود .سپس دو رويكرد متخالف در مورد رابطه جهاني-
شدن و توسعه پايدار كه يكي اين دو را پارادايمهاي رقیب و متقابل و ديگري اين دو را پارادايمهاي مكمل و متعامل ميدانند
واكاوي ميگردد .در ادامه فرصتها و چالشهاي جهانيشدن براي توسعه پايدار تجزيه و تحلیل ميشود و در نهايت راهكارهاي
تحقق جهانيشدن پايدار و موفقیتآمیز تبیین ميگردد.
مفهومشناسي جهانيشدن و توسعه پايدار
الف) مفهومشناسي جهانيشدن

ديدگاههاي متفاوتي دربارة جهانيشدن مطرح شده است .شكگرايان با رويكردي ترديد آمیز معتقدند كه جهانيشدن تداوم
سرمايهداري جهاني است .آنان جهانيشدن و آزادسازي تجاري را دو مفهوم ناظر بر توسعه اقتصادي ميدانند كه بر سیاستهاي
بازار آزاد تاكید مي ورزند .آنان بر اين باورند كه فرايند جهاني شدن بازارهاي مالي و سرمايهگذاري را قادر ميسازد تا به گونهاي
بینالمللي عمل كنند.
به عبارت ديگر ،جهانيش دن به معناي آنست كه تمامي گیتي در دسترس سرمايه و در اختیار صاحبان سرمايه بويژه قدرتهاي جهاني
كاپیتالیستي قرار گیرد(Hirst&Thompson, 1996).

برخي ديگر با رويكردي جهانگرا و افراط آمیز معتقدند كه فرآيند جهانيشدن اجتناب ناپذير است و فرايند فشردگي زمان و
مكان و كمرنگ شدن مرزهاي جغرافیايي منجربه تقارب سیاسي و اقتصادي جهان ميشود )(Reich, 1991, ohmae, 1996
رويكرد سوم ،به عنوان رهیافت بینابیني و مختار نگارنده ،همانا رويكرد تحولگرايان يا گشتارگرايان )(Transformationalists

است .اين رويكرد معتقد است كه جهانيشدن از اواسط دهة  4307پديدهاي جديد از نظر كیفي محسوب ميشود كه منجربه تغییر
روابط قدرت بین سطوح ملي و فراملي شده است از اواسط دهة  4307افول سیستم برتون وودز( )Breton Woodsمبتني بر نرخ
معیني مبادالت جاي خود را به نظم نوين بینالمللي مبتني بر جهانيشدن نظاممند بازارهاي اقتصادي بر اساس كاهش نرخ تعرفهها و
از پیش رو برداشتن موانع حمايتگرايانه فراروي تجارت بینالمللي با توجه به تسريع فروپاشي مرزهاي ملي داده است.
با وجود اين ،جهانيشدن منجربه پايان دولت -ملتها به عنوان واحدهاي عمده سیاسي نشده است در عین آنكه احتمال دارد كه
منجربه تقارب جهاني در اقتصادها و فرهنگها شود .گرچه جهانيشدن بر عرصههاي اقتصادي ،سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي تأثیر
ميگذارد اما نمي تواند به عنوان يك فرايند اجتناب ناپذير يا خطي نگريسته شود .جهانيشدن يك جادة تاريخي يك طرفه و از
پیش تعیین شده نیست بلكه روند آتي آن نه تنها به فناوري و اقتصاد بلكه به سیاستها و گزينههاي اتخاذ شده در مناطق مختلف
جهان بستگي خواهد داشت .اين بدان معناست كه رويكردها و اقدامات نخبگان سیاسي در كشورهاي مختلف از اهمیت فزايندهاي
برخوردار شده است ).(Held et al,1999
بدين ترتیب ،جهانيشدن ميتواند به عنوان پديدهاي تعريف شود كه منجربه تحرك سريع كاالها ،خدمات ،سرمايه ،مردم و ايدهها
در فراسوي مرزهاي جغرافیايي ميشود .در واقع ،جهانيشدن پديدهاي كامالً جديد نیست ولي همواره از نظر كیفي در حال تحول
است .گرچه بینالمللي شدن بازارها و فرهنگ ها (ازجمله گسترش اديان جهاني) از هزاران سال پیش اتفاق افتاده بود ولي مرحله
اخیر جهانيشدن بويژه از دهة  4307به بعد از نظر كیفي متفاوت است از آن جهت كه آزادسازي فرآيندهاي تجاري و مالي بر
اساس توافقهاي برتون وودز يا نرخهاي مشخص مبادله و نیز توسعه بيسابقه سرعت و هزينههاي ارتباطات موجبات سرعت
تغییرات و قدرت روبه رشد شركتهاي چند ملیتي را فراهم آورده است .جهانيشدن در عرصة اقتصادي اشاره به همگرايي روبه
رشد اقتصاد جهاني در اثر جريان مداوم كاالها ،خدمات ،سرمايه ،فناوري و اطالعات فراتر از مرزهاي ملي دارد و در عرصه
اجتماعي و فرهنگي دربرگیرندة تماسهاي فزايندة فرامرزي در زمینه تبادل ايدهها ،دانش و مظاهر فرهنگي است.
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در حالي كه جهاني شدن سنتي بر تحرك فزايندة كاالها ،انرژي و سرمايه استوار بود ،جهانيشدن جديد بر تحرك فزايندة اطالعات
از طريق شبكه جهاني ارتباطات اينترنتي استوار است.
بدين ترتیب جهانيشدن تداوم فرايند تاريخي بینالمللي شدن است كه همزمان در سطوح ملي و فراملي رخ ميدهد و موجب
افزايش وابستگي متقابل اقتصادي ،اجتماعي و زيست محیطي كشورها گرديده است .در واقع ،ويژگي كلیدي دنیاي جهانيشده
همانا وابستگي متقاب ل است كه با چهار روند عمده جريان فزايندة كاالها و افراد ،توسعه و تنوع بخشي به فعالیتهاي مالي ،توسعه
ارتباطات شبكه ها ،دانش و روابط و شكافهاي فزايندة ناشي از تقسیم جهان بین فقیر و غني شناخته ميشود.
افول تدريجي هزينهها و زمان در اثر دسترسي به اطالعات در سراسر جهان موجب تحول راديكال ساختار تولید كاالها و تجارت در
سطح جهان شده است كه عمیقاً فرايند جهانيشدن را تحت تأثیر قرار داده است.
افزاون بر اين ،فاز جديدي از جهانيشدن موسوم به " نوجهانيشدن" از اوايل دهة 4337آغاز شده است كه ويژگي آن گسترش
اقتصاد جديد جهاني است كه موجب تسريع جهانيشدن بازارهاي بینالمللي شده است .در واقع ،در اوايل دهه  4337دور
گفتگوهاي اروگوئه بنیادهاي نهادي و قانوني تجارت آزاد جهاني را به پیش برد تا تحت نظارت و مديريت سازمان تجارت جهاني
قرار گیرد كه فعالیتهاي خود را از  4331آغاز كرد .ويژگي اين سازمان كاربرد نظاممند فناوريهاي اطالعات و ارتباطات براي
تولید و توزيع با بهره گیري از فرصتهاي جديدي است كه اينترنت در اختیار جوامع بشري گذارده است .در اواخر دهه  4337گسترة
كاالهاي قابل مبادله به صورت آزاد افزايش يافت تا شامل محصوالت ناملموس از قبیل نرمافزار ،كپيرايت ،ثبت اختراع و بیمه
شود .سازمان تجارت جهاني با كمك توافقات سرمايهگذاري چند جانبه كه با سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ()OECD
مذاكره كرده بود توانست با تحمیل اين وظیفه به هر دولت كه حقوق برابر براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي قائل شود ،كنترل
تحرك سرمايه شامل سرمايه گذاري مستقیم خارجي و جريانهاي مالي را به دست بگیرد .گسترش و تعمیق تدريجي تجارت آزاد
بینالملل در بازارهاي جهاني در حال رشد و بهرهگیري از زيرساختهاي نوين فناوري اطالعات و ارتباطات در عرصه ملموس
(شبكه حمل و نقل بینالمللي ،سخت افزار فناوري اطالعات و ارتباطات از قبیل خطوط تلفن ،شبكههاي تلويزيوني ،ماهوارههاي
ارتباطاتي) و ناملموس (نرم افزار فناوري اطالعات و ارتباطات ،اينترنت و )...موجب گرديده كه سازمان تجارت جهاني بتواند نقش
خود را در مديريت و تنظیم بازارهاي بینالمللي با اتخاذ قواعد جديد كنترلي در عصر جهانيشدن ايفا نمايد.
ب) مفهومشناسي توسعه پايدار

توسعه پايدار بر اساس تعريف كمیسیون جهاني محیط زيست و توسعه

(World Commisscon on Environment and

) Developmentموسوم به كمیسیون برانتلند) (The Brundtland Commissionو گزارش كمیسیون سازمان ملل در زمینة
محیط زيست و توسعه ) (UN Commissiom on Environnment and Developmentدر سال  4300به معناي توسعهاي
است كه نیازهاي حال را بدون وجه المصالحه قرار دادن توانايي نسلهاي آينده براي برآوردن نیازهايشان تأمین ميكند UNCED,

) . 1987به عبارت ديگر ،توسعه پايدار رويكرد جامعي است كه به ارتقاي توسعه به شیوههايي ميپردازد كه به محیط زيست ضربه-
اي وارد نیايد يا منابع طبیعي را ضايع نگرداند به گونهاي كه درآينده در دسترس باشد .اين گزارش ميافزايد كه شرايط مزبور نه
تنها بر سیاستهاي زيست محیطي ،كه بر سیاستهاي اقتصادي و اجتماعي نیز قابل انطباق است(WCED, 1987:43) .

همانگونه كه پیرس خاطر نشان كرده است ) (Pearce,2007كاملترين تعريف از توسعه پايدار مشتمل بر دو مفهوم كلیدي است:
نخست مفهوم نیاز به ويژه نیازهاي اساسي فقراي جهان كه بايد به آن اولويت داده شود .و دوم ايدة محدوديتهاي تحمیل شده از
سوي وضعیت فناوري و سازماندهي اجتماعي بر توانايي زيست بوم براي تأمین نیازهاي حال و آينده ) (WCED,1987:43در
حالي كه تأمین نیازهاي فقراي حاضر ضرورتاً سازگار با نیازهاي نسلهاي آينده نیست بديهي است كه در خصوص تأمین انرژي،
آب تمیز ،هواي پاك ،آزادي هاي سیاسي و حفاظت جوامع خود از جنايت و جنگ ،كشورهاي جهان از سطح يكساني برخوردار
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نیستند ) . (Pearce, 2007:616بدين ترتیب ،توسعه پايدار سه قلمروي محیط زيست (شامل آب و پسماندها) ،جامعه (شامل
اشتغال ،حقوق بشر ،برابري جنسیتي ،صلح و امنیت انساني) و اقتصاد (شامل كاهش فقر ،مسئولیت صنفي و پاسخگويي) را به هم
مرتبط ميسازد.
در سال  4331كنفرانس سازمان ملل در زمینة محیط زيست و توسعه ) (UNCEDدر ريو توسعه پايدار را به عنوان پاسخي به
بحرانهاي محیط زيست و توسعه اعالم كرد .اين كنفرانس ،بحران محیط زيست را درصدر دستور كار بینالمللي قرار داد و ارتباط
محیط زيست با توسعه را در پارادايم جديد توسعه پايدار مطرح كرد .در سال  4331اغلب حكومتهاي جهان دستور كار  14را در
اجالس سران زمین در ريودو ژانیرو اتخاذ كردند ) .(UNCED, 1992اعالمیه ريو دربارة محیط زيست و توسعه بیانگر نوعي
توافق بینالمللي موسوم ،دستور كار  14بود كه بر اهداف توسعه پايدار تمركز ميكرد.اين اهداف شامل سعادت اقتصادي همگام با
حفاظت از اتمسفر جهان ،ارتقاي تولید پايدار مزارع ،مبارزه با بیابان زايي و جنگل زدايي ،حفاظت از اقیانوسها ،حفظ تنوع زيستي و
حفاظت از منابع آبي است .در اين اعالمیه آمده است كه:
" افراد انساني مستحق زندگي سالم و مولد در هماهنگي با طبیعت هستند و حفاظت از طبیعت بايد بخشي جدا نشدني از فرآيند
توسعه باشد و نميتواند مجزاي از آن مد نظر قرار گیرد(Agenda, 1992)".

از دل "روح ريو" نوعي مشاركت جهاني جديد ظهور و بروز يافت كه منجربه برنامهها و سیاستهاي عملي در زمینهي بحرانهاي
توسعه و محیط زيست شده است .توسعه پ ايدار بر لزوم اتخاذ رويكردي جامع و فراگیر به توسعه در تمامي ابعاد اجتماعي و
اقتصادي آن تاكید دارد و خواستار مديريت بحران زيست محیطي روبه رشد در روابط شمال – جنوب است و همزمان تالش دارد
تا روابط اقتصادي بینالمللي عادالنهتر را تحقق بخشد كه ميتواند پايهاي براي ارتقاي توسعه پايدار باشد .در اين رهگذر ,دولتها
بايد براي ريشه كني فقر ،حفاظت ،حمايت و استقرار سالمت و يكپارچگي زيست بوم جهان با يكديگر همكاري كنند(Rio, .
)1992

در كنفرانس ريواصل "مسئولیتهاي مشترك اما متمايز" مطرح گرديد .بدين معنا كه بحرانهاي اكولوژيكي جهاني بايد به گونهاي
عادالنه از طريق مشاركت حل و فصل شود .در عین حال ،كشورهاي شمال از نظر تاريخي و در حال حاضر مسئولیت بیشتري براي
بهرهبرداري از محیط زيست جهاني داشته است و منابع بیشتري براي بهرهبرداري از محیط زيست جهاني داشته است و منابع بیشتري
را به دلیل ماهیت نابرابر اقتصاد جهاني در اختیار دارد و در نتیجه نسبتاً مسئولیت بیشتري را در حل مشكالت زيست محیطي كره
خاكي به عهده دارد .لذا كشورهاي ثروتمند شمال بايد دانش و فناوري و منابع الزم را در اختیار كشورهاي جنوب قرار دهند تا به
آنان در حفاظت و توسعه محیط زيست ياري رسانند .همزمان ،اعالمیه ريو تصريح كرده كه دولتها داراي حق حاكمیتي بهرهبرداري
از منابع خود براي تعقیب سیاستهاي زيست محیطي و توسعهاي هستند و مسئولیت تضمین فعالیتهايي را در چارچوب صالحیت
قانوني يا نظارتي خود به عهده دارند تا موجب وارد آمدن صدمه به محیط زيست ديگر دولتها يا مناطق فراتر از حدود صالحیت
ملي كشورها نگردد)Rio,1992( .

در دستور كار  14اعالمیه ريو فهرست جامعي از برنامه هايي ذكر شده است كه جامعه بین المللي خود را متعهد به اجراي آن براي
دستیابي به توسعه اقتصادي و حفاظت از محیط زيست بدون درگیري ميداند .در اين دستور كار موضوعات متنوعي از قبیل پايان
بخشیدن به فقر ،ارتقاي سالمت بشري ،مبارزه با فساد ،حفاظت از اقیانوسها ،جنگلها و تنوع بیولوژيك و انجام اقدامات خالق
كشاورزي از نظر زيست محیطي گنجانیده شده است .تمامي اين اقدامات بايد در چارچوب ابتكارات محلي ،ملي و بینالمللي اعم
از حكومتي و غیر حكومتي انجام پذيرد كه متضمن احترام به حقوق زنان ،كارگران و مردم بومي باشد(Agenda, 1992) .

دستور كار  14همچنین مفهوم " مصرف پايدار" ) (Sustainable Consumptionرا مطرح كرد بدين معنا كه براي تحقق توسعه
پايدار ،مردم كشورهاي ثروتمند بايد به تغییر الگوهاي مصرف خود بپردازند .با وجود اين ،همانگونه كه پیرس خاطر نشان ميسازد،
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دستور كار  14مباحثات زيادي را در خصوص "الگوهاي مصرف پايدار" " ،تغییرات سبك زندگي"" ،مصرف پايدار" "،بهینه
سازي كاربرد منابع" و "به حداقل رساندن اتالف منابع" در پي داشته است ) .(Pearce, 2007 b:612در حالي كه برخي معتقدند
كه هدف دستور كار  14افزايش مصرف در عین كاهش استفاده از منابع طبیعي است ديگران چنین تفسیر ميكنند كه دستور كار
مزبور فراخواني به كشورهاي ثروتمند است تا سطوح مصرف خود را كاهش دهند .پیرس معتقد است كه نظريه توسعه پايدار
تعريفي سخت گیرانه را از مصرف پايدار ارائه ميدهد ) .(Pearce,2007b:613توسعه پايدار به معني تضمین روند رو به افزايش
ذخاير سرانه ثروت جهاني متضمن اتخاذ سیاستهاي تضمین مصرف پايدار شامل سرمايهگذاري در بخش آموزش ،سرمايهگذاري
در فناوري ،سرمايه گذاري در سرمايه اجتماعي ،كاهش خسارات زيست محیطي و تشويق به حفظ منابع و سرمايههاي طبیعي و
زيست محیطي است ) .(Pearce, 2007 b: 614از اين رو ،در پي اجالس سران زمین ) (Earth Summitدر ريو سازمانهايي از
جمله كمیسیون ملل متحد در زمینه توسعه پايدار ) (UN Commission on Sutainable Developmentايجاد شدند تا
موجبات اجراي اعالمیه و دستور كار  14را فراهم آورند .در اين رهگذر ،عالوه بر بیش از  417كشور كه به ايجاد شوراهاي ملي
براي ارتقاي دستور كار  14مبادرت ورزيدند  4077شهر نیز به تدوين برنامههايي براي اجراي دستور كار  14در عرصه محلي
پرداختند ) .(Beatley, 2004همچنین گروه هاي هوادار از قبیل صلح سبز ) (Green Peaceو آكسفام ) (Oxfamتوسعه پايدار
را در دستور كار خود قرار دادند.
حمايت بیشتر جهاني براي توسعه پايدار در اعالمیه مراكش در سازمان تجارت جهاني در سال  4330و نیز در اعالمیه دوحه در سال
 1774با تأكید بر آزادسازي تجارت بین الملل در چارچوب توسعه پايدار صورت پذيرفت .با وجود اين ،ايدة توسعه پايدار هنوز به
مناقشات موجود در زمینة رابطه بین رشد اقتصادي و حفاظت محیط زيست پايان نبخشیده است .در واقع ،از بسیاري جهات،
كنفرانس جهاني توسعه پايدار ) (World Conference on Sustainable Developmentكه در آگوست  1771درصدد برآمد
كه روند پیشرفت امور را از كنفرانس سران ريو مورد بازنگري قرار دهد شاهد صف آرايي كشورها در جامعه جهاني بود (Doyle,

) . 2002در اين اجالس ،رهبران حكومتها و شهروندان معترض از كشورهاي در حال توسعه خواستار پرداخت يارانههاي كشاورزي
در كشورهاي در حال توسعه شدند تا امكان رقابت منصفانه كشاورزان فقیر را در بازارهاي جهاني فراهم آورند ).(Loong, 2002
بدين ترتیب مناقشات بین المللي دربارة چگونگي دستیابي به پیشرفت واقعي براي فقرزدايي و حفاظت از محیط زيست همچنان
وجود دارد .در اين رهگذر ،مخالفان معتقدند كه جهاني شدن فعالیتهاي اقتصادي و مالي توازن زيست محیطي كرة خاكي را نه تنها
در سطح محلي (جنگلزدايي ،بیابانزايي ،آلودگي رودخانه ها و درياها و آلودگي هوا با دودهاي شهري) بلكه در سطح جهاني
(گرمايش جهاني ،تحلیل الية اوزون ،فقدان تنوع زيستي ،بهرهبرداري بي حد و حصر از منابع عمدة طبیعي) تحتالشعاع قرار داده
است .طي بیش از چهل سال از ( 4301كنفرانس استكهلم) ،دهها كنفرانس بینالمللي ،قوانین ملي ،ابتكارات محلي ،برنامههاي
حكومتي و پیكارهاي غیر دولتي هنوز نتوانسته است تنشهاي بنیادين بین جهانيشدن و محیط زيست را حل نمايد .در عوض تمامي
اين تالشها كشورها را در معرض اين چالش قرار داده كه تنشها را بهگونهاي مديريت كنند كه در چارچوب سیاست داخلي و در
محدودة منابع مالي آنها قابل حل باشد .نتايج اين فرايند براي محیط زيست و توسعه انساني هنوز نیازمند بررسي است اين مهم از آن
روست كه در سالهاي اخیر دو رويكرد تضییقي ولي متقابل در درك مفهوم توسعه پايدار بروز كرده است .از نظر عدهاي ،توسعه
پايدار موضوع يك تعصب شديد اقتصادي است كه غالباً به عنوان توجیهي براي رشد سريعتر جوامع از رهگذر كاهش فقر و كسب
پايداري زيست بوم به كار ميرود و در عین حال هدف ارتقاي گشودگي بازارها ،مقررات زدايي مالي و خصوصي سازي منابع
طبیعي را دنبال مي كند .از نظر ديگران ،توسعه پايدار شكلي از ساده سازي اكولوژيك است كه مفهوم آن محدود به پايداري
زيست محیطي است .به رغم اين دو برداشت متفاوت ،همگان اذعان دارند كه شايسته است سیاستهايي براي ارتقاي پايداري زيست
محیطي همزمان با توجه به توسعه اقتصادي كشورها در عصر جهانيشدن انديشیده شود.
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جهانيشدن و توسعه پايدار به عنوان دو پارادايم رقیب و متقابل

اين ديدگاه با تلقي ماهیت تحمیلي "جهانيشدن از باال" معتقد است كه قواعد تنظیمي موجود در بازارهاي بینالمللي با توجه به
ظهور اقتصاد جديد جهاني در عصر جهانيشدن ،پايداري توسعه جهاني را در معرض خدشه قرار داده است .به عبارت ديگر ،دلیل
ناكامي در اجراي توسعه پايدار به پارادايم توسعه پايدار بازنميگردد بلكه به رقابت شديد و رويكرد تقابلي پارادايم رقیب يعني
جهاني شدن مرتبط است كه توسط قدرتهاي شمال و صنعتي و شركتهاي چند ملیتي غربي مديريت ميشود .اين رويكرد معتقد است
كه پارادايم جهانيشدن پس از توافق مراكش در سال  4330كه منجربه ايجاد سازمان تجارت جهاني در سال  4331شد روبه رشد
بوده است .بعالوه ،نظام حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهاني بر اساس تالفي تجاري و اعمال تحريمهاي اقتصادي به آن
ظرفیت قوي داده است تا به رقابت با دستور  14و با اعالمیه ريو بپردازد كه از نظام حل و فصل منازعه يا نهاد قوي اجرايي بيبهره
بوده است .با عملیاتي شدن اجرايتوافقنامههاي سازمان تجارت جهاني ،پارادايم جهانيشدن پارادايم توسعه پايدار را به كنار زد.
آزادسازي مالي با كمك به ايجاد يك سري از بحرانهاي جديد مالي موجب تقويت جهانيشدن شد .همچنین جهانيشدن با
شكلگیري توسعه فناوريهاي نوين تأثیر عمدهاي را بر محیط زيست و سالمت بشري داشته است .رقابت بین اين دو پارادايم
منجربه پیروزي جهاني شدن گرديده كه سرعت و جهت و آثار و بالياي آن غیر قابل كنترل است و منجربه ناپايداري توسعه شده
است.
رويكرد كمیسیون محیط زيست و توسعه سازمان ملل ) (UNCEDبیانگر پارادايم توسعه پايدار در روابط بینالملل است كه
مواردي از قبیل :جستجوي اجماع ،دخیل كردن نیازهاي تمامي كشورها اعم از بزرگ و كوچك ،مشاركت جهاني به گونهاي كه
دربردارندة كمك كشورهاي قوي به كشورهاي ضعیف باشد ،همگراكردن نگرانيهاي زيست محیطي و نگرانيهاي توسعهاي،
دخالت دولت و جامعه بین الملل به نمايندگي از منافع عمومي براي كنترل نیروهاي بازار با هدف كسب برابري اجتماعي بیشتر و
تحقق بخشیدن به الگوهاي پايدار تولید و مصرف را در بر ميگیرد.
در مقابل ،پارادايم جهاني شدن بر آزادسازي تجارت و بازارآزاد با هدف كاهش يا حذف نقش دولت در تنظیم بازار استوار است تا
به نیروهاي بازار آزاد اجازه داده شود تا بر بازار مسلط شوند و میزان زيادي حقوق و آزادي به شركتهاي بزرگي ميدهد كه بر بازار
مسلط هستند .در اينصورت ،دولت بايد حتي در خدمات اجتماعي نیز به میزان حداقل دخالت كند .در مورد محیط زيست نیز به
جاي مداخله عمومي يا كنترل هاي زيست محیطي ،بازار بايد آزاد گذاشته شود زيرا كه بازار آزاد موجب تقويت يا رشد و افزايش
منابعي ميشود كه مي تواند براي حفاظت محیط زيست به كار گرفته شود .رويكرد مزبور نگرانيهاي برابري و توجه به نتايج منفي
نیروهاي بازار از جمله فقر و عدم تحقق نیازهاي اساسي را مد نظر دارد و بر اين فرض استوار است كه بازار آزاد تمامي مشكالت
بشري را حل ميكند.
پارادايم جهانيشدن در سطح بینالمللي خواستار آزادسازي بازارهاي بینالمللي ،شكستن موانع اقتصادي ملي و حق دادن به شركتها
براي فروش و سرمايهگذاري در هر كشور مورد انتخابشان بدون محدوديت يا شرط است .حكومتها نبايد در بازي آزاد بازار دخالت
كنند و نگرانيهاي اجتماعي يا توسعه اي بايد از طريق جلب مشاركت كشورهاي توسعه يافته براي كمك به كشورهاي در حال
توسعه تقلیل يابد.
اين رويكرد طرفدار فلسفه داروينیسم اجتماعي است ك ه معتقد است هر فرد بايد براي تأمین منافع خودش ،هر شركت براي منافع
خودش و هر كشور براي منافع خودش عمل كند .در چنین قانون جنگل اجتماعي ،حق شهروندان و شركتهاست كه خواستار
آزادي باشند تا مزايا و منافع را جستجو كنند و به بازارها و منابع ديگر كشورها در سراسر جهان دسترسي داشته باشند و حق سود را
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دنبال كنند .طرفداران اين رويكرد خواستار نظام بازار آزاد هستند كه در آن بازيگران كارآمد و قوي پاداش و دريافت ميكنند و
بازيگران ضعیف يا ناكارآمد متحمل خسارت ميشوند.
پارادايم بازار آزاد كه توسط نهادهاي برتون وودز ارائه شده است خواستار ارتقاي برنامههاي تعديل ساختاري بر اساس آزادسازي
بازار است .روح حاكم بر سازمان تجارت جهاني نیز همین پارادايم است كه تحت سلطه قدرتهاي شمال قرار دارد و خواستار
گشودگي بازارها بويژه بازارهاي كشورهاي در حال توسعه به سوي صادرات و سرمايهگذاريهاي شركتها و نهادهاي مالي است.
دور گفتگوهاي تجاري اروگوئه كه در دسامبر  4339خاتمه يافت منجربه عصر جديدي شده كه در آن توافقنامهها و مذاكرات
تجاري چند جانبه كشورها تا حدود زيادي تابع اهداف حكومتهاي شمال قرار دارد كه طرفدار دسترسي شركتهاي خويش بازار
گستردهتر و وسیعتر هستند .اين توافقها قويتر از توافقهاي كمیسیون محیط زيست و توسعه ملل متحد ) (UNCEDو نتايج 4331
در مورد رويكرد مشاركتي عمل ميكنند.
عامل عمدة پیروزي پارادايم بازار آزاد ،حمايت قدرتمند و طرفداري شديد قدرتهاي شمال و تالش عمومي آنها براي به حاشیه
راندن پارادايم مشاركت بوده است .در كشورهاي توسعه يافته ،وزارتخانههاي تجارت و دارايي تاثیرات بیشتري در مقايسه با
وزارتخانه محیط زيست دارند .اين واقعیت منجربه اولويت بخشي به منافع تجاري ملي و خصوصي در قبال نگرانيهاي زيست
محیطي و توسعهاي در اين كشورها شده است.
در سالهاي اخیر كشورهاي شمال موفق شده اند كه نقش سازمان ملل را در امور و سیاستهاي اجتماعي و اقتصادي تقلیل دهند در
حالیكه موجب افزايش اختیارات و نفوذ نهادهاي برتون وودز به ويژه سازمان تجارت جهاني و تعیین سیاستهاي اقتصادي و اجتماعي
بینالمللي شدهاند.
اين تغی یر در جايگاه نهادي قدرت رخ داده است زيرا نهادهاي برتون وودز از جمله سازمان تجارت جهاني بیانگر پارادايم مورد
حمايت شمال هستند كه اين نهادها را كنترل ميكنند .در مقابل ،نظام ملل متحد قرار دارد كه كشورهاي جنوب را بهتر نمايندگي
ميكند و فرايندهاي تصمیمگیري در آن متفاوت است.
با توجه به جايگاه برتر پارادايم بازار آزاد ،نگرانيهاي مربوط به توسعه پايدار از اولويت پايینتري برخوردار شده است .حكومتهاي
كشورهاي قدرتمند بیشتر به توان رقابت پذيري شركتها و كشورشان نظر دارند .اين رويكرد منجربه كاهش تعهد آنان به ارتقاي
محیط زيست و بي توجهي به تغییر الگوهاي تولید و مصرف و نهايتاً تضعیف سیاستهاي زيست محیطي در بسیاري از كشورهاي
شمال شده است به گونهاي كه عالقه به اجراي معیارهاي توسعهاي كمیسیون محیط زيست و توسعه ملل متحد كاهش يافته است.
تفوق پارادايم جهانيشدن از آن روست كه نیروهاي آزاد سازي تجاري آنقدر قوي هستند كه كشورهاي جنوب نميتوانند با آن
مقابله كنند.با وجود اين ،پارادايم توسعه پايدار همچنان به عنوان پارادايم رقیب مطرح است .محدوديتها و نقصانهاي جهانيشدن
منجربه عطف نظر افكار عمومي بینالمللي به سوي پارادايم توسعه پايدار شده است كه نهايتاً ميتواند منجر به بروز تغییرات در
سیاست كشورها شود .نیروهاي طرفدار توسعه پايدار در حكومتهاي كشورهاي در حال توسعه نسبت به حق يا مسئولیت خود براي
اصالح مشكالت حاضر و به ويژه تغییر برخي قواعد سازمان تجارت جهاني آگاهتر ميشوند و تالش دارند تا افكار عمومي بین-
المللي را به سوي نیاز به تغییرات پارادايمي جهت دهند به گونهاي كه نگرانیهاي زيست محیطي با اهداف توسعهاي همگرا شود.
بدين ترتیب ،موافقت نامه شمال – جنوب و اجراي اصل "مسئولیتهاي مشترك اما متمايز" منجربه آن ميشود كه مفهوم توسعه
پايدار حداقل دو عنصر كه هر كدام موجب توازن ديگري ميشود :يكي حفاظت محیط زيست و ديگري تأمین نیازهاي اساسي و
انساني نسلهاي حاضر و آينده.
بنابراين ،توسعه پايدار نه تنها متضمن اقدامات اكولوژيك است كه ميتواند نیازهاي نسلهاي آينده را تأمین كند بلكه همچنین
منجربه تغییر در الگوي تولید و مصرف به گونهاي عادالنه مي شود تا آنجا كه منابعي كه اكنون در حال اتالف هستند حفظ شوند تا
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از اين رهگذر نیازهاي هر فرد و نیز نیازهاي نسلهاي آينده را تامین كنند .براي تحقق اين هدف ،رعايت برابري میان كشورها در
كنترل و بهرهبرداري از منابع به گونهاي محتاطانه از نظر اكولوژيك شرطي اساسي است.
البته الزم است عناصر الزم براي نظم جهاني پايدار به صورت بستهاي و جامع نگريسته شود يعني عدالت اجتماعي ،مساوات،
پايداري اكولوژيك و مشاركت عمومي شرايط اساسي براي تحقق اين نظم است كه بايد در دو سطح ملّي و بینالمللي تغییرات
مزبور تحقق يابد.
به عبارت ديگر ،از يكسو سیاستهايي كه موجب ارتقاي مساوات اجتماعي ميشود به تنهايي منجربه تحقق جهان مطلوب از نظر
زيست محیطي نميشود و از سوي ديگر اقدامات براي حل بحرانهاي اكولوژيك بدون همراه شدن آن با توزيع عادالنهتر منابع به
نابرابري و بي عدالتي بیشتري خواهد انجامید.
جهانيشدن به عنوان دو پارادايم مکمل و متعامل

رويكرد دوم با نگاهي فرايندي به جهانيشدن به عنوان يك پديده پیچیده و چند اليه بینالمللي آن را در تعامل و هم تكمیلي با
توسعه پايدار ميداند كه منجربه تحقق " جهانيشدن پايدار" و يا جهانيشدن موفقیت آمیز ميشود (Little&Green,2009:166-

) .174ژوزف استیگلیتز معتقد است كه جهاني شدن ذاتاً نه خوب و نه بد است زيرا بستگي به آن دارد كه چگونه مديريت شود .لذا
جهاني شدن قدرت آن را دارد كه اقدامات و مزاياي مناسبي در پي داشته باشد(Stiglitz, 2002:20) .

در واقع ،پیوند دو پارادايم جهانيشدن و توسعه پايدار منجربه تحقق "جهانيشدن پايدار" ميگردد كه در آن فرآيند جهانيشدن
كامالً با توسعه پايدار در سطح جهاني سازگار است و تالش دارد تا نوعي سازش بین سالمت كره خاكي و توسعه پايدار جهان
برقرار سازد.
اين ديدگاه معتقد است كه "جهانيشدن جديد" با توجه به توسعه اقتصاد نوين در فرآيند جهانيشدن بازارهاي تجاري فرصتهايي
مطلوب را براي توسعه پايدار فراهم ميآورد .به عبارت ديگر ،جهانيشدن تجارت همراه با كارآمدي فزاينده وسايل حمل و نقل به
تدريج بر تولید و توزيع كاال در عرصه وسیع جهاني تأثیر گذاشته است .تحرك بینالمللي كاالها با تحرك فزاينده سرمايه و تا
اندازه اي كاال افزايش يافته است .در نتیجه اين فرآيند ،تصمیمات اقتصادي و مالي بیشتر تحت حاكمیت و تأثیر اصول بازار قرار
گرفتهاند به جاي اينكه تحت تأثیر اصول جايگزين در جوامع محلّي يعني همبستگي ،برابري و احترام متقابل قرار گیرند .گسترش و
قدرت فزاينده بازارهاي جهاني موجب ايجاد نتايج مطلوب از قبیل اثربخشي فزايندة فرآيندهاي تولیدي و مالي ،رشد فزاينده تولید
جهاني و متوسط درآمد سرانه و دسترسي جهاني به منابع جهاني گرديده است .با وجود اين ،جهانيشدن پیامدهايي نامطلوب از قبیل
نابرابري فزاينده بین ملت ها و تا حدودي در درون جوامع ،فقر فزاينده ،فقدان تنوع فرهنگي ،بهرهبرداري بیش از حد منابع طبیعي و
آلودگي در سطح جهان را در پي داشته است(Wallach-Sforza,-1999) .

افزون بر اين ،جهاني شدن بازارهاي واقعي منجربه نزديك شدن اقتصاد جهاني به الگوي تجريدي رقابت كامل شده است .جهاني-
شدنبا ارتقاي كارآمدي اقتصادي و مالي بازارها موجب گسترش بخشي به عرصة فعالیت آنها شده است ) . (Shiller, 2000در اين
رهگذر ،تنظیم بازارهاي جهاني امري ضروري براي نگهداري و تكمیل رقابت و ارتقاي تخصیص منابع و توزيع بینا نسلي منابع
محسوب ميگردد .توزيع منابع ،درآمد و ثروت در صورتي موفقیتآمیز است كه ساز و كار تنظیم بازارهاي جهاني تحقق يافته
باشد زيرا حتي بازارهاي كامالً رقابتي در صورت تنظیم نايافتگي نميتوانند تضمین كنندة انصاف باشند .مهمترين مشكل جهاني-
شدن آنست كه تنظیم بازارهاي جهاني كافي و رضايتبخش نیست حال آنكه مدل تنظیم بازارهاي جهاني بايد بر استانداردهاي
بشري ،اجتماعي و زيست محیطي استوار باشد و با اخالق ،دمكراسي و پايداري اجتماعي و زيست محیطي توسعه در سطح جهاني
سازگار باشد .لذا مدل قابل اعتماد " جهانيشدن پايدار" اقتضاي اصالح بنیادين نهادهايي را دارد كه مسئولیت تنظیم بازارهاي
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جهاني را به عهده دارند كه تضمین كنندة شفافیت و پاسخگويي و نیز مشاركت دمكراتیك كشورهاي عضو و ذينفعان و ارتقاي
استانداردهاي اخالقي و زيست محیطي فعالیتهاي اقتصادي جهاني باشد.
درواقع ،شايسته است نوعي تنظیم حداقلي اما كارآمد مشكالت زيست محیطي صورت پذيرد تا پايداري زيست محیطي در عصر
"نو جهانيشدن" تحقق يابد .در اين میان ،جهاني شدن پايدار بايد بر توسعه پايدار انساني استوار باشد به جاي اينكه تحت تأثیر
مالحظات مالي و تجاري قرار گیرد .زيرا تفوق سوداگري و منفعتگرايي به تخريب محیط زيست و آلودگي فزايندة آب و هوا
مي انجامد .با توجه به وجود مشكالت زيست محیطي و تفاوت سطح اقتصادي كشورهاي جهان ،جهانيشدن پايدار بايد مشكالت
مشترك تمامي ساكنان كره خاكي را شناسايي نمايد و بر مسئولیت مشترك دولتها در اين زمینه تأكید ورزد.
در اينصورت است كه جهانيشدن پايدار موجب پیوند بین جهانيشدن و توسعه پايدار ميشود به گونهاي كه با برجسته كردن
مسئولیت هاي مشترك بشري و تأكید بر لزوم اقدامات هماهنگ از سوي جامعه جهاني براي مقابله با خطرهاي مربوط به كرة
خاكي ،بر ضرورت حل مشكالت جهاني از قبیل محیط زيست ،سالمت ،تجارت و فقر تأكید دارد .توسعه پايدار انساني به معناي
توانايي تمامي جوامع بشري از جمله جوامع محروم براي تأمین نیازهاي اساسي از جمله غذا ،آب آشامیدني ،بهداشت و سالمت و
نیز مشاركت در تصمیمگیري ،برقراري انسجام اجتماعي و امكان بیانهاي فرهنگي و معنوي از فراگیري و جامعیت الزم برخوردار
است .اين امر نیازمند انطباق و سازواري فناوريها و سبكهاي زندگي با ظرفیتهاي اجتماعي ،اقتصادي و زيست محیطي هر
منطقه ،بینالمللي كردن هزينهها و استقرار نظامهايي است كه درصددحل مشكالت زيست محیطي كرة خاكي باشد .توسعه پايدار
انساني به عنوان فرآيندي چند وجهي و چند اليه خواستار توازن بین جنبههاي اكولوژيك ،اقتصادي و اجتماعي است و در عین حال
مالحظات سیاسي (مشاركت و دمكراسي سازي) ،اخالقي ( مسئولیت اجتماعي ،همبستگي ،عدالت اجتماعي و كارآمدي) و
فرهنگي (تنوع محلي و بیانهاي هنري) را مد نظر قرار ميدهد .توسعه پايدار انساني همچنین خواستار ارزيابي مجدد اصول اساسي و
سبك هاي زندگي و نیز شیوة كاركرد جوامع انساني در زمینة تولید و مصرف است .اين امر نیازمند تغییرات عمده در ايستارها و
رفتارهايي است كه در آن آگاهي از زندگي در محیط مشترك ،مسئولیت فردي براي اقدام ،يادگیري اهتمام به افقهاي دور دست
و مشاركت بین بازيگران در مناطق مختلف جهان شامل حكومتها ،نهادهاي بینالمللي ،تجارت و جامعه مدني از اولويت بیشتري
در مقايسه با عوامل مادي برخوردار باشند .توسعه پايدار انساني بیانگر مدل جديد توسعه و شكل جديدي از فعالیت اقتصادي است
كه در آن دخیل شدن شهروندان در مسئولیت اجتماعي ،انسجام و عدالت اجتماعي منجربه دمكراتیزه شدن اقتصاد در عرصههاي
تولید ،توزيع و مصرف ميشود .توسعه پايدار انساني ميتواند منجربه شكلي از سازمان اجتماعي شود كه به هر كس آزادي انتخاب
بین شیوههاي گوناگون مصرف ،كار ،حفاظت و مديريت زمان را ميدهد به گونهاي كه سازگاري اقتصاد جهاني با محیط زيست-
هاي بشري و طبیعي موجبات پايداري آن را از نظر اجتماعي ،زيست محیطي و اقتصادي فراهم ميآورد .در اينصورت است كه
جهانيشدن پايدار شاخص هايي از قبیل رشد اقتصادي جهاني ،كاهش فقر و رعايت معیارهاي زيست محیطي را با خود به همراه
خواهد داشت .در اين میان كشورهايي موفق هستند كه "تفكر جهاني و اقدام محلي" داشته باشند .اين مهم از رهگذر ارتقاي
آموزش جهاني براي تقويت آگاهي عمومي نسبت به توسعه پايدار میسر است .در واقع ،آموزش جهاني امري ضروري براي تمامي
شهروندان جهت كسب دانش و مهارتهاي مورد نیاز براي درك ،مشاركت و تعامل انتقادي با جامعه جهاني محسوب ميشود و
شهروندان جهاني را در "جهانيشدن پايدار يا موفقیتآمیز" توانمند ميسازد مضافاً آنكه موجبات رشد اقتصادي ،برابري و ثبات
اجتماعي را در عصر جهانيشدن فراهم مي آورد زيرا دانش و مهارت امري عمده براي توسعه اقتصادي كشورها محسوب ميشود به
گونهاي كه كشورها به رقابت بینالمللي كاالها و خدمات دانش بنیان ميپردازند(Carnoy, 1999, Daun, 2002) .

در واقع ،آموزش براي توسعه پايدار زمینه را براي تحقق جهانيشدن موفقیتآمیز فراهم ميآورد .دومین اجالس جهاني سران در
مورد توسعه پايدار ) (WSSDنیز در سال  1771در ژوهانسبورگ بر اين واقعیت تأكید ورزيده كه آموزش داراي ظرفیت الزم

جهانی شدن و توسعه پایدار 00 /

براي ايفاي نقش عمده در آيندة تحقق يك نگاه پايدار است كه رفاه اقتصادي را با احترام به تنوع فرهنگي ،زمین و منابع آن مرتبط
ميسازد ) .(UNESCO, 2007:6افزون بر اين ،آموزش براي توسعه پايدار موجبات كمك به تغییر در ايستارها ،رفتارها و ارزش-
ها را براي تضمین يك آيندة پايدارتر از نظر اجتماعي ،زيست محیطي و اقتصادي فراهم ميآورد.
آموزش براي توسعه پايدار اساساً فراخواني براي تغییر در مسیري است كه ما و فرزندان ما را در جهت اهداف صريح تضمین آينده-
اي پايدار آموزش ميدهد.آموزش براي توسعه پايدار اهدافي از قبیل :تسهیل پیوند شبكهاي ،مبادله و تعامل میان ذينفعان در امر
آموزش براي توسعه پايدار ،تقويت كیفیت فزاينده تدريس و يادگیري در آموزش براي توسعه پايدار ،كمك به كشورها براي
پیشرفت در مسیر كسب اهداف توسعه هزاره از طريق تالش در جهت آموزش براي توسعه پايدار و فراهم كردن فرصتهاي جديد
براي كشورها جهت گنجانیدن آموزش براي توسعه پايدار در تالشهاي اصالح نظام آموزشي خود را در برميگیرد و پیامدهايي از
قبیل :ارتقاي دسترسي به آموزش پايه و كیفي ،جهتدهي به برنامههاي آموزشي ،توسعه درك و آگاهي عمومي و آموزشدهي
جهت افزايش گسترة نگاه عموم و نخبگان را در بردارد .اين رويكرد جامع و كالن موجب تسري دامنة نگرانيها از پايداري محیط
زيست به پايداري جامعه و اقتصاد ميگردد و تالش دارد تا از طريق ارتقاي آموزشهاي رسمي و غیر رسمي در كلیة سطوح
موجب ارتقاي يادگیري در طول زندگي گردد و به ظرفیتسازي براي تصمیمگیري جامعه محور ،روامداري اجتماعي ،رعايت
محیط زيست ،نیروي كار سازگار و كیفیت زندگي منجر گردد و مجموعهاي متنوع از تكنیكهاي آموزشي كه موجب ارتقاي
يادگیري مشاركتي و مهارتهاي نظم بخشي به تفكر ميشود را به كار بندد .چنین نوع آموزش را ميتوان به "جهانيشدن موفق"
تعبیر كرد كه رشد پايدار اقتصادي را همراه با برابري ،صلح ،انسجام اجتماعي و مصرف پايدار در بردارد ،و موجب تعهد موفقیت-
آمیز كشورها در قبال اقتصاد جهاني در فرآيند توسعه پايدار ميگردد(Little&Green, 2009, 166-174) .
فرصتها و چالشهای جهانيشدن برای توسعه پايدار

با توجه به دو ديدگاه متخالف در مورد رابطه جهانيشدن و توسعه پايدار ميتوان به تجزيه و تحلیل مجدد چالشها و فرصتهاي
فراروي پايداري توسعه اقتصادي جهان در عصر "جهانيشدن جديد" پرداخت .گرچه "جهانيشدن جديد" بازارهاي واقعي موجب
تسريع روند رشد در سطح جهاني و افزايش تخصیص منابع در مقیاس جهاني ميشود اما در درون خود موجب انحطاط كیفیت
محیط زيست ميگردد زيرا منابع طبیعي بیشتري استفاده ميشود و آلودگي بیشتري در سطح كرة خاكي منتشر ميشود(De .

) Bruynetal, 1998حال شايسته است به واكاوي چالشها و فرصتهاي بازارهاي مالي جهاني براي توسعه پايدار مبادرت گردد:
الف) چالشهای جهانيشدن برای توسعه پايدار

بازارهاي مالي جهاني مي تواند مشكالتي براي توسعه پايدار در برداشته باشد كه به برخي از آنها اشاره ميشود:
 -1بيثباتي بازارهاي مالي و انحطاط زيست محیطي :بازارهاي مالي جهانيشده از بيثباتي رنج ميبرند به دلیل اينكه تعداد
كاربردان مالي بینالمللي افزايش يافته است مضافاً آنكه بحرانهاي مالي جهاني موجب بيثباتي ساختاري بازارهاي مالي
در فرآيند جهانيشدن گرديده است .(Shiller, 2000) .در واقع ،افزايش نوسان و بيثباتي بازارهاي مالي موجب
كاهش دامنه و افق تصمیم گیري و گرايش به سوي فرآيندهاي كوتاه مدت يا به اصطالح كوتاه مدتگرايي (Short-

) termimدر فرآيندهاي جهانيشدن جديدشده است ) .(Vinod et al, 2000:12گرايش به امور كوتاه مدت در عین
آنكه موجب ارزيابي غیر واقعي و غیر عقالني ارزشها ،هزينهها و منافع جاري ميشود موجب انحطاط زيست محیطي و
مانع تصمیمات مرتبط با توسعه پايدار است.
 -2افول اخالق تجاري و تضعیف پايداري زيست محیطي :تضعیف اخالق تجاري در عصر جهانيشدن جديد مرتبط با
افزايش كوتاه مدت گرايي است كه به ضرر سالمت پايدار است .كسب منافع فوري با اضرار به خود يا به ديگران گرچه
ممكن است حس رضايت را در فروشنده و يا مصرفكننده به دست دهد اما موجب شكستن ساختار اساسي بازارها و

 / 04مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم/شماره چهارم /پاییز 9314

جامعه مي شود كه نیازمند اعتماد و انعطاف است .تضعیف اخالق تجاري به نوبة خود بازارهاي جهاني واقعي و مالي را
تحت تأثیر قرار ميدهد و موجب تضعیف پايداري زيست محیطي و اجتماعي رشد در سطح جهاني ميشود.
از آنجا كه ارزيابي كامل هزينه ها و منافع زيست محیطي نیازمند برخورداري از افق بلند مدت است ،تصمیمات اقتصادي كوتاه
مدتگرا در غیاب تنظیمات زيست محیطي به ضرر پايداري زيست محیطي منجر ميشود.
ب) فرصتهای جهانيشدن برای توسعه پايدار

جهاني شدن جديد به معناي تأثیرگذاري شبكه جهاني اطالعات از طريق اينترنت بر تولید و توزيع كاالها و خدمات ميتواند
بازارهاي واقعي را به سوي رقابت كامل به پیش ببرد .اين مهم پیامدهاي زير را به دنبال دارد:
 -4تقارن اطالعات بین تجار بالقوه از طريق دسترسي ارزان آنان به اطالعات اقتصادي و مالي.
 -1كاهش هزينههاي معامالت و توازن بین عرضه و تقاضا با توجه به كاهش هزينههاي جستجو.
 -9كاهش موانع ورود شركتهاي جديد به بازار و ارزانتر شدن هزينههاي جمعآوري اطالعات فناوري ،بوروكراتیك و
تجاري الزم براي شروع يك كار جديد.
 -0كاهش اقتصادهاي مقیاس و گسترههاي موجود در بخش هاي تولید و توزيع با توجه به تقارن اطالعاتي و كاهش هزينه-
هاي معامالت ) (Coase,1960و تشويق شركتها به تخصصيكردن شغل اصلي خود از رهگذر كسب كاالها و
خدمات مورد نیاز.
 -1كاهش اندازة متوسط شركتها با توجه به اينكه در بسیاري از عرصهها شركتهاي كوچك و متوسط شانس بیشتري
براي بقا و رشد دارند .اين مهم ناشي از دسترسي آسان آنها به اطالعات جهاني حتي در بازارهاي دوردست ،دسترسي
آسان تر به اطالعات فني از طريق جوامع انتقال فناوري و نیز امكانات جديد توزيع كاالها و خدمات از طريق تجارت
الكترونیك است(Vercelli,1989) .

 -6افزايش قدرت مصرفكنندگان كاالها و خدمات از طريق افزايش شفافیت قیمتها به گونهاي كه ميتوان سخن از
"حاكمیت مصرف كننده" ) (Sovereignty of consumerبه میان آورد.
بدين ترتیب ،اقتصاد جديد بازارهاي واقعي را در مسیر مدل خالص بازارهاي رقابتي تحت تأثیر قرار ميدهد و تخصیص منابع
اقتصادي يعني كارآمدي اقتصادي را ارتقاء مي بخشد .اين مهم در مورد توسعه پايدار نیز صادق است .كارآمدي بیشتر متضمن آن
است كه همان میزان كاال و خدمات با منابع كمتر تولید شود كه اين به معناي منابع طبیعي مصرفشدني با آلودگي كمتر و با
رعايت مالحظات زيست محیطي است .دلیل آن اينست كه دانش بیشتر عامل اساسي تولید و مانع آلودگي يا اتالف منابع طبیعي
است.
در واقع ،گسترش اقتصاد جديد فرصتهايي نوين را براي كاهش مصرف انرژي فراهم ميكند زيرا به كارگیري نظاممند فناوري
اطالعات و ارتباطات براي تمامي بخشهاي اقتصادي موجب افزايش قدرت تولید ميشود .همچنین گسترش اقتصاد جديد انگیزة
عمده اي را براي غیر مادي كردن فرآيند تولید و توزيع كاالها فراهم ميسازد .اين مهم ناشي از جايگزين فايلهاي الكترونیك براي
كاالها و خدمات مادي است؛ فرآيندي كه از آن به "مادي كردن الكترونیك") (e-materializationتعبیر ميشود .به عنوان مثال،
به جاي استفاده از كاغذ از ايمیل ،كاتالوگهاي الكترونیك ،كتابهاي الكترونیك و ...استفاده شود.
بعالوه دفاتر فاقد كاغذ در برخي شركتها از جمله مايكرو سافت ايجاد شدهاند كه موجب ارتقاي پايداري زيست محیطي ميشود
زيرا تولید كاغذ يكي از بخشهاي صنعتي خطرناك است كه موجب كاهش منابع چوبي و جنگلزدايي ميشود و در عین حال هوا
را نیز آلوده ميسازد(Gates, 1999) .
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افزون براين ،گسترش اقتصاد جديد موجب ارتقاي دوركاري ) (Teleworkميشود ،كه بیانگر نقش عمدة فناوري اطالعات در
شركتهاست ) . (Goodman, 2000:35سرانجام اقتصاد جديد از طريق تجارت الكترونیك به عرضه و تقاضاي بهتر كاالها و
خدمات ،كاهش هزينههاي جستجوي عرضهكنندة كاالها و خدمات يا دستیابي به مصرفكنندگان بالقوه و در عین حال افزايش
رضايت مصرف كننده منجر ميشود و فرصتهاي بسیار مهمي را براي ارتقاي پايداري توسعه به وجود ميآورد.
بدين ترتیب ،در صورتي كه آگاهيهاي زيست محیطي و مهارتهاي تكنولوژيك افزايش يابد ميتوان در عین كاربرد بهینة منابع
طبیعي ،توسعه پايدار را تحقق بخشید .جهانيشدن اطالعات كه با گسترش اقتصاد جديد تسريع شده است امكان بهره گیري از
اقدامات شايسته تر زيست محیطي را در سراسر جهان فراهم ساخته است .بدين ترتیب ،رابطه بین نرخ رشد و پايداري زيست محیطي
در مسیر مطلوب رهنمون شده است .همچنین آگاهي زيست محیطي رو به رشد مصرفكنندگان كاالها و خدمات و نیز اتخاذ
سیاستهاي زيست محیطي مناسب مي تواند موجب افزايش پايداري توسعه شود .بعالوه ،انتقال دانش تكنولوژيك و مهارتهاي
اقتصادهاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه اين امكان را براي كشورهاي مزبور فراهم ميآورد كه الگوي
مشابهي از توسعه را در مسیري مطلوب دنبال كنند .به عنوان مثال ،در زمینه انرژي ،رشد بیشتر صنعتي متضمن مصرف بیشتر انرژي
است .در نتیجه ،مصرف سريع و بي روية منابع و در نتیجه آلودگي بیشتري را در پي دارد .اما كشورهاي توسعه يافته به مرحلهاي
رسیدهاند كه میزان استفاده از انرژي را كاهش داده اند در حالي كه نرخ رشد آنها افزايش يافته است .اين تجربه ميتواند الگويي
براي كشورهاي در حال توسعه باشد .لذا انتقال دانش در اين زمینه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه ميتواند
براي توسعه پايدار مفید باشد.
در عصر جهانيشدن جديد اساساً هر فرد داراي دسترسي آسان و سريع به بازارهاي مالي جهاني از طريق اينترنت است و ميتواند
به تبادل كاال در سراسر جهان بدون وقفه بپردازد كه اين امر موجب كاهش هزينههاي معامالت و مبادالت ميگردد .بعالوه ،میزان
فزايندهاي از اطالعات در شبكه مجازي براي افراد عالقمند در دسترس است كه ميتواند موجب كاهش نابرابري اطالعاتي و
رقابتيتر شدن بازارهاي مالي جهاني گردد .بعالوه ،پیچیدگيهاي جهانيشدن با توجه به تأثیر بر زنجیرة تولید ،رقابت ،مصرف-
كنندگان ،فناوري و تنظیم بازار و مشاركت بازيگران مختلف در اقتصاد جهاني ميتواند بستري مناسب را براي جهتدهي به توسعه
پايدار بشري فراهم آورد.
خوشبختانه تمايالتي وجود دارد كه ميتوان از طريق اتخاذ سیاستهاي شايسته به تقويت فرصتهاي موجود مبادرت ورزيد .به نظر
ميرسد كه تضعیف آگاهي و مسئولیت اخالقي در زمینههاي تجاري و زيست محیطي آنقدر عمیق نیست كه نتوان آن را تقويت
كرد .در واقع ،تعهدات اخالقي مردم به سوي خدمات داوطلبانه ،خیريهها و سازمانهاي مردم نهاد سوق يافته است .در فرآيند تولید
نیز تأكید اخالقي بر استفاده قابل قبولتر از سود به جاي شیوههاي تولید سود تغییر جهت داده است كه اين مهم موجب رشد قابل
توجه تعداد و گستره ي بنیادهاي بشردوستانه و رشد سريع بخش غیرانتفاعي در فرآيند تولید شده است.
نتیجهگیری
با عنايت به فرصتها و چالشهاي جهاني شدن براي توسعه پايدار شايسته است رويكردي فراگیر و بینارشتهاي براي دستیابي به
توسعه پايدار در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه اتخاذ گردد و با تحلیلي جامع دربارة رابطه رفاه اقتصادي و اجتماعي با محیط
زيست ،سالمت عمومي و ايمني و كسب توانمندي و اشتغالزايي معنادار ،راه حلهاي چند منظوره براي مقابله با چالشهاي پايداري
ارائه گردد .در واقع ،در عصر جهانيشدن مسائل زيست محیطي از جايگاهي عمده در تحلیلهاي اقتصادي و سیاستگذاري
برخوردارند و فرصتهاي جديدي را از زاويه ابتكار فناوري و كارآفريني گشودهاند بويژه آنكه جهانيشدن موجبات همبستهكردن
اقتصاد ،اشتغال ،فناوري ،محیط زيست ،توسعه صنعتي ،قوانین ملي و حقوق بینالمللي ،تجارت ،مالیه و سالمت و ايمني كارگران و
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عامه مردم را فراهم آورده است .اتخاذ رويكرد میان رشتهاي در تحلیلمنابع طبیعي و زيست محیطي از زاويه پايداري و توسعه در دو
سطح ملي و بینالمللي با تأكید نوآوريها وخال قیتهاي اقتصادي و مسئولیت اجتماعي شركتها و زيست بوم صنعتي و اهتمام به
عناصر چند بعدي توسعه پايدار ميتواند افقهاي جديدي را فراروي دولتها بگشايد تا ضمن تولید اشكال نوآوري عمومي و
خصوصي به عنوان راهي براي دگرگونيهاي متعدد اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي ،به جنبة مشاركت عمومي مردم در فرآيند توسعه
پايدار بويژه در زمینة اشتغالزايي و كسب توانمندي اهتمام ورزند و موجبات ارتقاي رقابتپذيري اقتصادي ،پايداري زيست
محیطي و اشتغالزايي معنادار را فراهم آورند.
در اين رهگذر ،شايسته است نسبت به مديريت جهاني شدن اقدام گردد .اين مهم از رهگذر احترام به حق معترضان به جهانيشدن
براي برگزاري تجمعات مسالمت آمیز ،اصالح قواعد بازي در زمینة اقتصاد جهاني از سوي كشورهاي در حال توسعه با هدف
مهندسي روش هاي مطلوب فعالیت در اقتصاد جهاني ،اعطاي نقش عمده به آموزش در برقراري مطلوبترين رابطه بین منابع بین-
المللي ،منطقهاي ملي و محلي در عصر جهانيشدن و سرانجام تغییر جهت سیاستهاي زيست محیطي به سمت نسل جديد ابزارهاي
دانش بنیان امكانپذير است(Vercelli, 2003) .

واقعیت آن است كه مديريت جهانيشدن مستلزم تقويت حكمراني جهاني است تا ضمن تضمین مشاركت كلیه ذينفعان ،جامعه
جهاني را به كسب نتايج برد  -ربرد رهنمون سازد و مشاركت عمدهاي را به سوي كاركرد جهانيشدن در جهت توسعه پايدار
فراهم آورد .در اين رهگذر ،شايسته است شكلي از حكمراني جهاني تضمین شود كه قادر به درك پیچیدگي دنیاي وابستگي
متقابل و جستجوي راه حلي براي مشكالت بشري از طريق اتخاذ رويكرد جامعي باشد كه تمامي بازيگران دخیل را درگیر سازد.
اين امر نیازمند نظامهاي نمايندگي ،نهادها ،رويهها ،نهادهاي اجتماعي و نظامهاي اطالعرساني است كه جوامع بشري را قادر مي-
سازد تا اشكال مختلف وابستگي متقابل و همگرايي خود با كره خاكي را به شیوة صلحآمیز و پايدار مديريت نمايند .در واقع ،امور
زيست محیطي بايد با رويكردي جهاني مورد بررسي قرار گیرد و راه حلهاي مورد نظر گسترهاي وسیع از كنشگران بینالمللي را
درگیر سازد.
در اين زمینه ،ايجاد يك نهاد زيست محیطي بینالمللي كه مسئولیت پیگیري اجراي پروتكلهاي بینالمللي و انسجام بخشي به آنها
را عهدهدار باشد بايد مد نظر قرار گیرد به گونه اي كه چنین نهادي مسئولیت آماده سازي قانوني كردن ابزارهاي چند جانبه موجود
را به نحوي عهده دار شود كه تدوين قواعد اساسي توسعه پايدار را ارتقاء بخشد و آنها را قابل دسترستر سازد .اين مهم نیازمند
وجود يك نهاد مقتدر و توانمند عالي بین المللي است كه مسئولیت تنظیم بازارهاي الكترونیك را با همكاري ديگر نهادهاي مسئول،
مقابله با سیاستهاي انحصاري تراستها در سطح جهان ،مقابله با بيثباتي بازارهاي مالي و افزايش پايداري توسعه جهان عهدهدار
باشد و تنظیم حداقلي مورد نیاز بازارهاي جهاني را فراهم سازد .اين نهاد بايد غیر بوروكراتیك ،شفاف ،پاسخگو و دمكراتیك باشد
تا بتواند مشاركت فعال تمامي كشورها از جمله كشورها از جمله فقیرترين كشورهاي در حال توسعه را تضمین نمايد و اقتصاد
جهاني را به صورت رضايتمند و پايدار مديريت نمايد .وجود چنین نهاد مقتدر و برخوردار از منابع الزم براي ارائه میزان حداقلي از
تنظیم فعال براي توسعه بازار هاي جهاني رقابتي و تضمین كاركرد روان آنها ضروري است .بعالوه ،جامعه بینالمللي بايد لوازم
حداقلي را براي تنظیمات محلي فراهم كند بويژه آنكه "جهانيشدن جديد" با كاهش استانداردهاي زيست محیطي ،بهداشتي و
اخالقي موجب توسعه بهشتهاي مالي ) (Fiscal paradisesميشود .لذا ارتقاي تدريجي تنظیمات حداقلي از سوي جامعه بین-
المللي ميتواند اين فرآيند را متوقف و معكوس سازد .اين مهم ميتواند از رهگذر انعقاد توافقنامههاي بینالمللي براي تنظیم
مناسب بازارهاي جهاني صورت پذيرد.
براي حل مشكالت جهاني از جمله مسائل زيست محیطي مرتبط با "جهانيشدن جديد" نیاز به میزان حداقلي از تنظیم بازارهاي
جهاني وجود دارد .درگذشته ،تنظیمات زيست محیطي مبتني بر نظام حقوقي و مديريت و كنترل
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) (C&C=Command and Controlبود اما شايسته است سیاستهاي نوين زيست محیطي بر ابزارهاي اقتصادي و دانش بنیان
استوار باشد .مثالً در مورد ابزارهاي مالي اقتصادي ،اعمال مالیات سبز ) (Green taxationميتواند نقش مناسبي را در تضمین
پايداري زيست محیطي ايفا كند .همچنین طرحهاي ابتكاري زيست محیطي ميتواند براي جلوگیري و كنترل خطرات زيست
محیطي توصیه شود.
بعالوه ،در اقتصاد دانش بنیان كه به تدريج توسط جهاني شدن جديد در حال تحقق است تمركز بايد بر ابزارهاي دانش بنیان باشد.
اهداف زيست محیطي اعم از آنكه مردم ذينفع باشند يا مصرفكننده ،به سود آنان است مشروط بر آنكه افق زماني آنها كوتاه
مدت نباشد .لذا نهادهاي مسئول زيست محیطي بايد به حساس سازي و آگاهي بخشي افكار عمومي در مورد توسعه پايدار مبادرت
نمايند تا افراد ضمن اذعان به اينكه چنین سیاستهايي به نفع آنان است رفتار خود را تغییر دهند .اين مهم ميتواند از طريق توافقنامه-
هاي داوطلبانه با شركت هايي محقق شود كه خود را متعهد به ارتقاي كیفیت زيست محیطي محصوالت خود و ارتقاي فرآيندهاي
تولیدي در مبادله با مهارتها و تخصصهاي فني و منافع بیشتر ميدانند( .مثالً دريافت برچسب زيست محیطي و جلب رضايت
نهادهاي عالیه محیط زيست براي اعطاي آن ميتواند بیانگر دغدغه زيست محیطي آن شركت باشد)
افزون بر اين ،در چارچوب جهانيشدن جديد كه اساساً موجب افزايش حاكمیت مصرفكنندگان شده است .كارآمدترين انگیزه-
ها براي محصوالت و فرآيندهاي مطلوب از نظر زيست محیطي بايد از خود مصرفكنندگان نشأت بگیرد ،به گونهاي كه اگر
مصرفكنندگان از نظر زيست محیطي آگاه باشند محصوالت سازگارتر با مقتضیات زيست محیطي را انتخاب ميكنند بشرط آنكه
اطالعات كافي در اختیار آنها باشد تا بتوانند بین آنها تمايز قائل شوند .اعطاي گواهي زيست محیطي اين امكان را براي مصرف-
كنندگان فراهم مي كند كه انتخاب صحیح را انجام دهند .روند انتقال اطالعات از اين طريق توسط مقامات محلي ميتواند با بهره-
گیري از فرصتهاي جديد فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي كارآمدتر گردد .اعطاي گواهي زيست محیطي بیانگر آنست كه
استاندارد تلفیقي (مركب از كیف یت و محیط زيست) به دست آمده است لیكن مالحظات و تفصیالت آن بايد از طريق اينترنت در
دسترس مصرفكنندگان عالقمند يا انجمنهاي مصرفكنندگان قرار گیرد تا تأثیرات اعطاي گواهي زيست محیطي افزايش يابد.
به طور كلي ،ابزارهاي سیاست دانشبنیان گرچه هنوز عرصهاي كشف ناشده است اما براي ارتقاي پايداري زيست محیطي هم در
كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه بسیار مؤثر است .اين مهم از رهگذر جمعآوري اطالعات مربوط به
اقدامات زيست محیطي شركتها و سنجش آنها به عنوان انگیزهاي قوي براي كنترل آلودگي و تضمینكنندة موازنة چانهزني بین
شركت ها و ذينفعان ،مشاركت كنشگران ذينفع و بخش خصوصي در ارتقاي كیفیت زيست محیطي كاالها و ارائه رقابتي سالم بین
جوامع و مقامات محلي براي كسب شاخص برخوردار از كیفیت عالي و اهتمام به مالحظات اجتماعي ،زيست محیطي و اخالقي
براي ترغیب مديران سرمايهگذاري به اتخاذ راهبردهاي سرمايهگذاري بر اساس مالحظات زيست محیطي و اجتماعي میسر است.
)(Nicholls, 2000:17

انتقال حاكمیت از مقامات محلي به كارگزاريهاي فوق ملي كه ميتواند با عنوان آژانس بینالمللي حمايت از محیط زيست
نامگذاري شود ،نیازمند شفافیت ،پاسخگويي و مشاركت دمكراتیك دولتهاي عضو و ذينفعان است .فعالیت عمده اين نهاد بايد
جمع آوري ،تبیین و انتقال اطالعات ،دانش ،مهارتها و تخصصهاي فني در ارتباط با پیوند فعالیت اقتصادي و پايداري زيست
محیطي باشد تا تدريجاً استانداردهاي زيست محیطي توسعه در جهان را ارتقاء بخشد.
اين هنجارها ميتواند در اقتصاد دانشبنیان كه توسط "جهانيشدن جديد" گسترش مييابد موثر واقع شود و منجر به جهانيشدن
پايدار گردد كه كنشگران بینالمللي را به اتخاذ نظاممند ابزارهاي دانش بنیان در فرآيند رقابت سالم تشويق ميكند .تضمین پايداري
جهانيشدن نیازمند آنست كه بشريت در مركز سیاستهاي توسعهاي قرار گیرد .اين مهم از طريق اتخاذ راهكارهاي زير امكانپذير
است:
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-

اجراي سیاستهاي اجتماعي و اقتصادي منطبق با زندگي و رفاه بشري

-

ارتقاي الگوهاي جديد مصرف و تولید بر اساس تعهد شهروندان به پذيرش مسئولیت بیشتر اجتماعي با تأكید بر انسجام
اجتماعي و عدالت

-

حمايت از تجارت بینالمللي به گونه اي كه با تغییرات مورد نیاز سازگار باشد و به كاهش شكاف بین اغنیاء و فقرا در
سراسر جهان اهتمام ورزد

-

تضمین تعادل بین قوانین تجاري و قوانین زيست محیطي در فرآيند سیاستگذاري و قانونگذاري و ارادة سیاسي دولتمردان
براي اجراي قواعد زيست محیطي در رابطه با منافع اقتصادي

-

حمايت از ارتقاي تنوع فرهنگي و زباني به عنوان عامل حیاتي در توسعه پايدار انساني

-

تشويق اشكال جديد مشاركت جامعه مدني با دخیل كردن شهروندان در فرآيند تصمیمگیري و ارتقاي گفتگو در سطوح
ملي و منطقهاي و در درون جوامع ملي و محلي

-

تشويق مخالفان جهانيسازي به مشاركت در فرآيند تصمیمسازي از طريق راهكارهاي مسالمتآمیز و تالش براي مقابله با
خشونت از سوي تظاهر كنندگان ضد جهانيسازي

-

ارتقاي حكمراني جهاني به منظور توانمند ساختن جوامع بشري براي مديريت شكلهاي مختلف وابستگي متقابل و
همگرايي مسالمتآمیز و پايدار با كره خاكي

-

ارتقاي توافقات بین المللي براي حل مشكالت زيست محیطي جهاني از طريق هدايت و كنترل نهادي و با همكاري
مقامات زيست محیطي محلي

-

ارتقاي توافقات بینالمللي در مورد همكاري بین كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمینة انتقال فناوريهاي
نوين

-

هماهنگسازي اقدامات مربوط به اعمال مالیات سبز بر محصوالت تجاري

-

ايجاد و تنظیم بازارهاي جهاني براي صدور و ارتقاي گواهيهاي كیفیت زيست محیطي در زمینه محصوالت و
فرآيندهاي تجاري

-

طراحي و اجراي توافقات داوطلبانه بین شركتها و مقامات دولتي

-

ارتقاي طراحي نظاممند و اجراي ابزارهاي دانش بنیان با مشاركت فعال ذينفعان و جوامع محلي

ارتقاي دانش زيست محیطي از رهگذر آموزشهاي زيست محیطي
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