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ضرورت توجه به بیجاشده گان داخلی

ــــــــــسرمقاله

ریشه های داخلی فجایع
را بخکشانیم
بسم اهلل تابان
آنچــه برای دومین بار در کندز اتفاق افتاد ،آنچه در کنر رخ داد،
آنچه دو ســرباز در طی یکماه اخیر در غزنی و پکتیا انجام دادند،
و ...تمامی دال بر اینست که وقوع این فجایع با همکاری نفوذی ها
در داخل صورت گرفته است.
شهر کندز سقوط کرد و هییت حقیقت یاب تنها در گزارش خود
از ضعف مدیریت مسوالن امنیتی یاد کرد ،در حالیکه به روشنی
آفتاب در آن قضیه دســتان داخلی نمایان بود .مسافران از مسیر
راه اختطاف می شــوند و بعد توسط دستگاه هایی تثبیت هویت
می شــوند ،این یعنی چی؟ چرا ما اقدام به از بین بردن اطالعات
آن نکردیم ،دستگاه بایومتریک ما چرا تاکنون دارای یک اریشف
یا ذخیره مرکزی نشــده که در صورت بروز چنین حوادث بتوانیم
مدیریت کنیم؟
ســربازیکه در کنر تمام همقطاران اش را شهید کرد و رفت ،قضه
اش چی شد؟ چی کسی حداقل به عنوان معرفی کننده یا ضامن
آن سرباز بازداشت و مورد فشار قرارگرفت؟ سرباز تروریست زاده
ای که در روضه غزنی چهار همکار اش را شهید ساخت قضیه اش
به کجا رسید؟
شما دقیق شوید در قضیه اخیر کندز  ،دشمن نصف شب با سالح و
مهمات و منظم در شاهراه عمومی مستقر می شود و ساعتها دست
به انسان کشی و اختطاف می زند ،اما کسی خبر نمی شود .دشمن
با خیال راحت انســانهای بیگناه و مظلوم را در منطقه انگور باغ
از جاده اصلــی منحرف و در قریه ای عمرخیل می برد ،در حضور
مردمان محل به ضرب و شــتم و تالشــی و بازجوی و کشتن می
پردازند .همان مردمانیکه روزانه در شهر کندز دکانداری می کنند
و ممکن با بسیار از مسوالن چای و قهوه را همه روزه بنوشند.
از جانب دیگر شــما بروید به دفترچه موجودی و وضعیت شــب
نیروهای امنیتی به ویژه پولیس شاهراه نظر اندازید که در دقیق
در همین ســاعات که تروریستان داشــتند هموطنان مانرا می
کشتند ،آنها چی نوع راپور را درج کرده اند .بدون شک این ساحه
شامل گزمه شــبانه نیروهای امنیتی است .من مطمین هستم که
مسول گزمه آن ســاعت در دفترچه راپور اش اینگونه وضعیت را
عادی گزارش داده است.
ما می توانیم وضعیت را تغییر دهیم ،مشروط بر اینکه اراده کنیم.
ما میتوانیم تروریســتان را نابود کنیم مشروط به این در مسیر
نابودی تروریســت ها باشیم .اما این اراده زمانی به وجود می اید
که واقعا سیاست خارجی قوی و استراتیژی منظم داخلی داشته
باشیم .جنگ موجود در افغانستان قبل از اینکه به بعد داخلی یا
امنیت ملی آن بیشتر وابســته باشد ،دقیقا به چگونگی سیاست
خارجی ما وابسته اســت .جنگ همواره وسیله ای برای سیاست
بوده و خواهد بود .سیاســت دقیق منجر به ختم جنگ و تامین
صلح و ثبات می گردد .و تنها صلح است که ارزش کسب کردن و
به دســت آوردن را دارد ،اما کسب صلح فقط به معنی اجتناب از
درگیری مسلحانه نیست ،بلکه همچنین به معنی یافتن راه حلهای
است که حذف علتهای خشــونت فردی و جمعی را امکان پذیر
می ســازد .علتهای همچون بی عدالتی ،ظلم و ستم ،جهل و فقر
اقتصادی،عدم تسامح و تبعیض .باید به این موارد بعالوه ارزشهای
مدیریتی و مسلکی جنگ برای تامین صلح و ختم جنگ نیز توجه
کرد.
ما باید استراتیژی قوی سرکوب دشمن را روی دست داشته و فورا
عملی کنیم این دشــمن تنها آن تروریست تفنگ بدست نیست،
این دشمن در مساجد در ظاهر قانونی و دینی ما ارام خفه است،
دشــمن را باید در هر جا و هر لباس و شــکل و قیافه شناسایی
و نابود کنیم .و در جانب دیگــر در محالت تحت حاکمیت قانون
یا دولت واقعیت دولتــداری و تطبیق قانون کنیم ،عدالت کنیم و
برابری.

افغانستان ســال های طوالنی است که با
جنگ ،خشــونت و ناامنی دست در گریبان
اســت و اکنون نیز هــر روزه حادثه های
متعددی از جنگ ،انتحــار ،انفجار ،قتل و
ویرانی در گوشه و کنار کشوراتفاق می افتد
و دهها نفر از هموطنــان ما قربانی اینگونه
خشــونت ها می شــوند .فقر کمرشکن،
بیکاری روزافزون ،فســاد گسترده در بدنه
ی ادارات دولتی افغانستان ،حوادث طبیعی
از قبیل خشکســالی و طوفان بر مشــکل
ناامنی وخشــونت افزوده شده و زندگی را
بر شــهروندان کشور تلخ کرده است و افق
آینده کشور را برای بسیاری از آنان تاریک
و تار.
یکی از پیامدهای تلــخ این وضعیت ،آواره
گی بخش بزرگی از شهروندان کشور است.
بســیاری از این آواره گان تن به مهاجرت
داده و کشور را به امید یافتن پناهگاهی امن
برای زندگی و در جستجوی اندکی آسایش
و رفاه ،ترک کرده اند .بخش بزرگی دیگر از
این آوارگان که نخواسته اند یا بنا به دالیلی
نتوانسته اند کشور را ترک کنند ،در داخل
مرزهای کشور آواره شده اند و در حالی که
شماری از آن ها ســال هاست که در آواره
گی داخلی به سرمی برند ،تعدادی دیگر از
شــهروندان به تازگی مجبور به ترک خانه و
مسکن شان شده اند و به صورت بیجاشده
داخلی روزگار و زندگی سختی را پشت سر
میگذرانند.
سازمان عفو بینالملل به تازه گی از افزایش
ی جا شــدگان داخلی در کشور خبر داده
ب 
ش تازه ی خود ،گفته است که
است و در گزار 
جنگ باعث شده است تا شمار این افراد ،به
بیش از یک میلیون تن برسد.
در گــزارش عفو بینالملل که دیروز ســه
شنبه  ۱۱جوزا منتشر شد ،آمده است که در
سال  ۲۰۱۳شمار افرادی که بر اثر جنگ در
افغانستان ،بیجا شــده بودند ۵۰۰ ،هزار نفر
بود که اکنون ،به  1/2میلیون تن افزایش پیدا
کرده است.
عفــو بینالملل در این گــزارش تحقیقی،
دریافته است که با وجود وعدههای رهبران
حکومت وحدت ملی  ،بیجا شده گان داخلی
هنوز از نبود سرپناه ،غذا ،آب ،خدمات صحی
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و فرصتهای تحصیلی و شغلی رنج میبرند.
یافت ه های این گــزارش تحقیقی همچنان
نشان می دهد که شمار زیادی در افغانستان،
به صورت اجباری خان ه های شــان را ترک
کرده و همه روزه با تهدید مواجه هستند.
این ســازمان بین المللی ،مطلبی را خطاب
به رییس جمهور غنی در ویب ســایت خود
منتشــر کرده و گفته است که 1/2میلیون
بیجاشــده ی داخلی ،آب ،نان و ســرپناه
ندارند و لطفا پالیسی بیجاشده گان داخلی
را تطبیق کنید .عفو بینالملــل از بازدید
کنندگان ســایت خود خواسته است تا این
مطلب را در صفحه توییترشــان به اشتراک
بگذارند تا توجه بیشــتر مقامات دولتی را
جلب کند.
عفو بینالملل در این گــزارش ،از مقامات
افغانســتان و جامع ه جهانی خواسته است
تا هر چه زودتر نیازمندی های اساســی و
ضروری این بیجا شدگان داخلی را برآورده
کنند.
زن  ۵۰سالهای در هرات که بیجا شده و در
یک کمپ به ســ ر میبرد ،به سازمان عفو
ی دهم
بینالملل گفته است« :من ترجیح م 
که در زندان باشم تا در این کمپ ،حداقل در
زندان ما نگرانی از آب و نان نداریم».
اکثــر خانواده های بیجاشــده در خیمه ها

زندگی مــی کنند و هنــگام بارندگی ها،
سرمای زمستان و گرمای تابستان شدیدا
آسیب پذیر اند و به وسایل و امکانات گرم
کننده و یا ســرد کننده دسترسی ندارند.
سالمندان ،کودکان ،زنان باردار و اشخاص
بیمــار در میان بیجاشــده گان داخلی از
آسیب پذیری بیشــتری برخور دار اند و
نیازمند مراقبت های جدی تر می باشند.
این مشکالت ،شرایط زندگی را برای آن ها
بسیار ســخت و رقت بار می سازد و آن ها
را در معرض بیماری های گوناگون قرارمی
دهد .به همین خاطر شــماری از این افراد
آســیب پذیر به اثر سرما یا گرما یا بیماری
جان شان را از دست می دهند.
علی رغم آنکــه بیجاشــده گان داخلی
شدیدا به کمک ها و مساعدت های دولت
و نهادهای کمک کننده بین المللی و داخلی
وابســته اند ،اما شــمار زیادی از خانواده
های بیجاشــده از مساعدت ها محروم می
مانند .از سوی دیگر ،مقدار مساعدت های
صورت گرفته بسیار اندک و ناکافی است و
نمی تواند نیازمندی های بیجاشده گان را
پاسخ بگوید .این مســاعدت ها نیز غالب ًا
به نیازمندی های آنی وفوری بیجاشدگان
مثل؛ آب و غذا رسیدگی می کنند و کمتر
به نیازهای درازمدت تر آنها مثل آموزش و

کار توجه دارد.
بیجاشــده گان داخلی معموال در مناطق
امن تر و دارای فرصت های شــغلی بهتر
جابجا می شوند؛ مناطق اطراف شهرهای
بزرگ مثل کابل ،هــرات ،مزار ،قندهار و
جالل آباد ،محل های بوده است که همواره
محل رجوع آواره گان بیشتری بوده است.
بر اساس ارزیابی ها و آمارها ،در حدود 10
درصد از بیجاشده گان داخلی در مناطق
شهری و شهرهای بزرگ مسکن گزین می
شوند ،اما اکثریت بیجاشده گانی که امکان
رسیدن به شهرهای بزرگ کشور را ندارند،
در نزدیکی های محل زندگی شــان باقی
مانند و امیدوار هســتند که روزی دوباره
به محل سکونت اصلی شان دسترسی پیدا
کنند.
حکومت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته است
به وعده ها و مسئولیت های خود در قبال
حمایت از بیجاشده گان داخلی و کمک به
آنها موفق عمل کند و نیازمندی های همه ی
بیجاشده گان داخلی را پاسخ بگوید .کمک
های که به بخشی از بیجاشده گان صورت
گرفته است ناکافی بوده است و فقط محدود
به اقدام حمایتی و کوتاه مدت بوده است .به
بیشتری نیازمندی های دایمی و دراز مدت
بیجاشــده گان ،از قبیل حق مسکن ،حق

دسترســی به آموزش و تعلیم ،حق صحت،
حق محیط زیست سالم و حق داشتن امنیت،
توجه جدی صورت نگرفته است.
بیجاشــده گی داخلی یک امر ناخواسته و
جبری اســت که بیجاشــده گان را مجبور
به ترک خانه و محل زندگی شــان می کند.
بیجاشده گان مسکن و فرصت ها و امکانات
زندگی مناسب را در کنار بسیاری از حقوق
دیگر خــود ،همانند برخــوداری از رفاه و
آسایش ،ســطح کیفی مناسب زندگی ،حق
دسترسی به آموزش و پرورش ،حق صحت
و دسترسی به خدمات صحی ،حق مصؤنیت
غذایی و دسترســی به آب و غذای صحی و
مناسب و بســیاری دیگر از دارای های خود
را از دســت می دهند .از دســت دادن این
موارد ،شرایط زندگی را برای بیجاشده گان
داخلی بسیار سخت و طاقت فرسا می سازد
و توجه به مشکالت آنها را به یک امر جدی و
ضروری مبدل می سازد.
بیجاشده گان داخلی با از دست دادن همه
ی امکانات زندگی ســابق خود در جریان
بیجاشده گی ،مجبور هستند بدون هیچگونه
پشتوانه اقتصادی ،در محل جدید برای خود
زندگی نو و تازه بســازند و چون با ناتوانی
اقتصادی و کمبود شدید امکانات مواجه اند،
نمی توانند وضعیت زندگی شــان را بهبود
ببخشــند؛ به همین لحاظ شدیدا به کمک
و مســاعدت دولت و نهادهای کمک کننده
وابسته هستند و در صورت قطع شدن این
کمک ها و یا تعویق و تاخیر در پرداخت آن،
مشکالت آنها جدی تر می شود.
بیجاشــده گان داخلی بــه حمایت جدی
حکومــت و نهادهای بیــن المللی نیازمند
هســتند ،حکومت مســئولیت دارد که به
مشــکالت زندگی آنها توجه و رســیدگی
جدی کند .آنها به عنوان شهروندان کشور،
حق دارند تا از زمینه های حد اقلی زندگی
برخوردار شوند و زندگی شان از معرض خطر
و آسیب پذیری نجات داده شود.
حکومت وحــدت ملی باید بصورت جدی به
حل دایمی مشــکالت بیجاشده گان داخلی
بپردازد و تالش نماید تا با روی دست گرفتن
برنامه ها و پالیسی های مناسب ،نقطه پایان
به بیجاشده گی داخلی بگذارد.

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ضرورت توسعه پایدار
پس ،از هم اکنون با تکیه بر ارزشهای واالی
انسانی و هویت فرهنگی افراد هر جامعه باید
از توانمندیهای آنان به عنوان نیروهای کارآمد
در جهت ایجاد عوامل مؤثر برای دستیابی به
توسعه پایدار استفاده نمود.بیتردید ادامه
حیات طبیعی ،متناسب و منطقی هیچ جامعه
یا ملتی بدون رعایــت اصول و مبانی حاکم
بر فرآیند اقتصاد فرهنگی نیســت ،اقتصاد
فرهنگــی ذاتا نیازهای جوامع انســانی را
تأمین خواهد نمود.منظور از اقتصاد فرهنگی
آن دسته از فعالیتهایی است که انسانها در
محیط زیست خود بر پایه معیارها و بنیانهای
اصولی و اعتقادی ،با در نظر گرفتن ارزشهای
معنوی و مادی به انجام میرسانند در اقتصاد
فرهنگی هدف برقــراری عدالت اجتماعی
انسانها با یکدیگر و با محیط زیست خودشان
اســت و به این اصل اعتقاد دارند که محیط
زیســت اعم از طبیعی یا انسانی خاستگاه
اصلی و مداوم توســعه است.ازاینرو«اولین
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qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
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علی اصغر رضوانی/قسمت سوم و پایانی
گام در فرآیند توســعه پایدار ،شناســایی
محیط زیست طبیعی و حفاظت از آنچه که
در آن نهفته ،یعنی میراث طبیعی و فرهنگی
است.خاصه اینکه ما اکنون در جهانی زندگی
ن
میکنیم که با اوایل قر 
حاضر بســیار متفــاوت است.توســعه
شهرنشینی و گسترش بیرویه و نابسامان
شــهرها ،عدم توجه به مکانیابی صحیح
تأسیســات صنعتی ،آلودگیهای زیســت
محیطی ،خصومتهــا و جنگهای مصلحانه و
گســترش بدون برنامه گردشگری تهدیدی
برای میراث فرهنگی و طبیعی است/6(».ص
.)51ریشــه اقدامــات دفاعــی از میراث
فرهنگی مانند اقداماتی که برای ممنوعیت
معامالت قاچاق و خالف قانون آثار هنری و
گنجینههای معماری طراحی شــدهاند ،در
هوشیاری گسترده جامعه و آگاهی از مسائل
روز نهفته اســت و به این دلیل اســت که
آموزش و اطالعات در بسیج عقاید عمومی
نقش قاطعی را ایفا میکند و الزم است همه
منابع فنی ،ســنتی و فنآوریهای جدید
را برای حفظ میــراث ،فرهنگی و طبیعی به
کار گرفت تا به این میــراث حیاتی مجدد
بخشیده شود.در فرهنگ توسعه پایدار نیز
هدف این است که میراث طبیعی و فرهنگی
آسیبی وارد نشود.ازاینرو مراقبت از میراث
طبیعی و فرهنگی بخش الزم یک سیاست
فرهنگی اســت«.دولتها برای حفظ میراث
فرهنگی و طبیعی خود باید به اقدامات الزم
مبادرت ورزند ،به خصوص در جاهایی که به
واسطه غفلت ،آداب و رسوم و سنن شفاهی
در معرض خطر و نابودی تدریجی اســت و
عمل به این ســنن کامال در حال منســوخ
شدن است.وقتی که انســانها و جوامع به
تحسین و قدردانی از زیبایی مناظر طبیعی،
حیات نباتــی و حیوانی ،اماکن باســتانی،
خانههای قدیمی ،نقاشــیها و مجسمههای
زیبا ،موســیقی ،فرهنگ و ادبیات عامه و
نظایر آن بپردازنــد ،در آن صورت طرفدار
سرسخت محافظت نیز خواهند شد.پیدایش
این روحیه نتیجه طبیعی پیوند نزدیک بین
زیبایی ،فرهنگ ،محیــط ،هنر ،طبیعت و
میراث به جامانده از گذشتگان است که باید
به تقویت آن پرداخت.
هر منطقه و کشوری باید پدیدههای اجتماعی
خاص خود را که در آنها رسوم گذشته باقی
مانده است ،حفظ نمایند.متأسفانه در خیلی
از کشورها رسوم ملی کنار گذاشته شدهاند،
افســانهها در حال از بین رفتن هستند و
خانوادههایی که قبــا بهطور محکم به هم
پیوسته بودند اکنون در حال از هم گسستن
هســتند ،گرچه بعضی از سازمانهای دولتی
و غیــر دولتی عالقهمند بــه حفظ میراث
فرهنگی ،تالش میکنند فرهنگ و سنتهای
جامعه را بهتر بشناسانند و در صدد احیای
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آن برآیند ،اما به لحاظ بیاطالعی نسلهای
کنونــی از ارزش و اهمیت میراث فرهنگی
ن امر مهم ســبب
و کمتوجهی دولتها به ای 
شده اســت اینگونه آثار و ارزشهای مادی
و معنوی در معرض خطر نابودی قرار گیرند
و کم اهمیت جلوه داده شوند/3(».ص .)40
اکنون محافظت از میراث فرهنگی را از نظر
قانونی ،کنوانسیون الهه و حفظ جایگاههای
طبیعی و فرهنگی را کنوانســیون میراث
جهانی بر عهــده دارد«.مهمترین کارهای
کنوانســیون میراث جهانی ،پیوند میراث
فرهنگــی و طبیعی است.کنوانســیون
پاسخگوی نیاز جهانی برای حفظ آن دسته
از داراییهای طبیعی و فرهنگی اســت که
متعلق به تمامی انسانهاست و میراث جهانی
را تشکیل میدهد.کنوانسیون در حالی که
به ضرورت اختیارات مستقل دولتهای ملی
احترام میگذارد ،اعضا را تشویق میکند
که بر حفظ میراث فرهنگی و طبیعی خود
متعهد شوند.کنوانسیون به علت تأکیدی که
بر حفظ و ارائه جایگاه میراث جهانی برای
نســلهای حال و آینده دارد میتواند برای
پیشبرد توسعه پایدار ،کمکهای مؤثرتری
به کشورهای جهان بنماید.یکی از نقاط مهم
کنوانسیون میراث جهانی که تا امروز بهطور
جدی به کار گرفته شــده ،نقشی است که
در باال بردن میزان آگاهی مردم از اهمیت
میراث جهانی ایفــا میکند.برای پیگیری
اهداف حفاظتی و مراقبت مطلوبتر ،کوشش
زیادی از ســوی برخی طرفهای ذینفع از
جمله یونسکو ،اتحادیه جهانی حفاظت از
طبیعت  1مرکز مطالعــات بینالمللی برای
حفاظت و بازســازی امــوال فرهنگی  2و
شــورای بینالمللی یادمانها و جایگاهها
 3در دســت انجام اســت و در این زمینه
کارهای بســیاری باید صورت گیرد.تعیین
معیارهای بینالمللی حفاظت هنوز در دست
بررسی است و باید از سوی کمیته میراث
جهانی بهطور رسمی تأیید شود ،مرحله بعد
آموزش و تربیت مسؤوالنی برای مدیریت
جایگاههای میراث جهانی و بازدیدکنندگان
این جایگاههاست و آن وقت است که کمیته
میراث جهانی قادر خواهــد بود دولتهای
ملی را به گونهایعینی مســؤول مدیریت

جایگاههای میراث جهانی بشناسد.باید به
مناســبات میان حفاظت و توسعه توجهی
درخور شــأن و ارزش و اهمیت آنها ابراز
شود»(/2ص .)4مقتضیات میراث فرهنگی
و طبیعی را باید از همان نخســتین مراحل
برنامهریزی اقتصادی و برنامهریزی آمایش
سرزمین در سطوح منطقهای و ملی در نظر
گرفت و از این طریق
میتوان تا حدی تضمین کرد که مسؤوالن
و دستاندرکاران میراث طبیعی و فرهنگی
با رعایت کامل ارزشهای فرهنگی از شرایط
الزم برای دستیابی به نتایجی مناسب که از
لحاظ اقتصادی کارسازند ،برخوردار شوند.
بنابرایــن باید به ایــن واقعیت پی برد که
اگر بخواهیم به توسعهای پایدار ،موزون و
عادالنه دســت یابیم میبایست ،اقدامات
زیادی را در ســطوح ملی و جهانی انجام
دهیم و این کار مستلزم یک سیاستگذاری
واقعبینانــه و عالمانه و همــکاری تمامی
ارگانهای دولتی ،ســازمانها ،مراکز علمی
و پژوهشــی ،بخش خصوصی و نیروهای
کارآمد مردمی است.
نتیجه
ایجاد تعــادل در زندگی انســانها بر روی
کره زمین ضرورتی اجتنابناپذیر اســت
پس برای دســتیابی بدان باید تالش نمود
و از اندیشــههای نیروهای کارآمد مردمی
و متخصصان آگاه و مطلع اســتفاده کرد.
روشهای دستیابی به توسعه پایدار گوناگون
و متفاوتاند و با توجه به بسترهای کاری و
فعالیتهای مــوردی هر جامعه و در رابطه با
امکانات بالقوه طبیعی و انسانی موجود در
هر کشوری اتخاذ میشوند.میراث فرهنگی
و طبیعی از جمله عواملی هستند که بهطور
مشــترک و در کنار عوامل دیگر میتوانند
سهم مؤثری در توسعه پایدار داشته باشند.
لذا برای ایفای نقش خود بهطور مســتمر
ضرورت حفاظت آنها کامال مشــهود است.
بحران محیط زیســت در ســطح جهانی
خسارات جبرانناپذیری به بار آورده است.
بحرانی که شاید نتوان راهحلی برای آن پیدا
کرد ،ولی آنچه مســلم است سیاساگذاری
واقعبینانه ادارهکنندگان جهان و دولتمردان
کشورها ،نهادهای مدنی به ویژه سازمانهای

غیر دولتی ،به همراه توانمندیهای تخصصی
اندیشمندان و صاحبنظران خواهد توانست
از میزان بحرانهــای موجود بکاهد و مانع از
تشدید آن شــود .ضمن اینکه آگاهسازی
جوامع نیز در خصــوص اهمیت حفاظت و
نگهداری از محیط زیست و میراث ارزشمند
فرهنگی و طبیعی موجود آن به این مسأله
کمک خواهــد کرد .امروزه تــداوم حیات
فرهنگــی و اجتماعی انســانها در صورتی
امکانپذیر است که به اهمیت زیستگاههای
خود پی برده و در نگهداری چشماندازهای
زیست محیطی خود بکوشــند و به ارزش
پدیدههای موجود در آن واقف باشــند ،زیرا
آثار موجود باقیمانده بر روی کره مسکون هر
لحظه ممکن است در معرض خطر جدی قرار
گیرند ،بهطوری که ایجاد یا احیای مجدد آن
دیگر امکانپذیر نخواهد بود و با نابودی آن
هویت فرهنگی و بسترهای زیست محیطی
مناســب از بین خواهند رفت و توسعهای
ناپایدار حاکم خواهد شد که خطرهای جدی
آن آیندگان را بیشتر تهدید خواهد کرد.
پژوهش در مورد حفاظت از میراث فرهنگی،
طبیعی و محیط زیســت برای تداوم بقای
انســان به قدری حایز اهمیت اســت که
یونسکو تمامی کشــورهای جهان را بر آن
داشــته است که روشــهای نوینی را برای
حفظ و حراســت آنها بــه کار گیرند.بدون
تردید عامل توسعه فرهنگی نیز میتواند از
میراث طبیعی و فرهنگی محافظت کند و در
این ارتباط ،محیط نیز خود سبب گسترش
ارزشهای فرهنگی میشود که این امر یکی
از مهمترین اهداف توسعه پایدار است ،زیرا
زمانی که افــراد یک جامعه فرهنگ خود را
غنی میسازند نسبت به لزوم حفظ میراث
طبیعی و مســائل زیست محیطی خود آگاه
میشوند ،در این مورد بر نقش آموزش نیز در
تمامی سطوح باید تأکید شود ،زیرا آموزش
موجب رشــد و توسعه فرهنگی خواهد شد
و آثار مثبت خود را به دنبال خواهد داشت،
در فرهنگ توســعه نیز هدف این است که
میــراث فرهنگی و طبیعی آســیبی وارد
نشــود.از اینرو مراقبت از میراث فرهنگی
و طبیعی بخش الزم یک سیاست فرهنگی
اســت و دولتها در این خصوص میتوانند
بسیار کمک کنند و مؤثر واقع شوند.امروزه
کنوانســیون میراث جهانی پاسخگوی نیاز
جهانی برای ثروتهــای طبیعی و فرهنگی
است که به تمامی انسانها تعلق دارد و نه تنها
به اختیارات مســتقل دولتهای م ّلی احترام
میگذارد ،بلکه کشورهای جهان را تشویق
میکند که امــر حفاظت از میراث طبیعی و
فرهنگی خود را جدی بگیرند.کنوانســیون
میراث جهانی در باال بردن آگاهیهای مردمی
در سراسر جهان نقش بسیار مؤثری را ایفا
میکند و برنامههای متنوعی را در دستور کار
خود قرار داده است که تماما اهداف توسعه
پایدار را به دنبال دارند.
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