
 2021العمومية السنوية  اإليكوموس جمعية

 اإلنترنت عبرعلمية  ندوةدعوة ل

 نوفمبر 12،  11،  10

 2021موضوع عام 

 يتغير المناخالالتراث الحي و

 الندوة العلمية محور
 

و سريع البيئي لاتغير الستمرار استجابة لبيئتهم. لكننا نعيش في زمن إإحساسهم بالهوية ويتجدد ب للمجتمعيوفر التراث الحي 

، دراكاً للوضعإالقدرة على تعزيز تراثنا الحي أو تدميره.  قد تتمثل فيالحالية. استجاباتنا لهذه األزمة  التغير المناخى تسارعه أزمة

 سئلة التالية للمشاركة في وضع أجوبة و تفسيرات لألندعوك 

 
 ؟إقليمككيف تغير الطارئة المناخية حال التراث الحى في  -
ستدامة اإل و ىتغير المناخالتحديات  رصدفي  -الرابط األساسى بين الناس و الثقافة و الطبيعة  –لتراث الحي ا همساكيف ي -

 ؟يةتنمية المجتمعالو
عيش و سبل العلى  االناتجة عن التغير المناخى و المؤثر بدوره -ستجابات اإلقليمية والمحلية للمخاطر هل يمكن أن تصبح اإل -

  المتعلقة بالمناخ؟اإلجراءات أصل ثابت لمرونة  –التراث الثقافي 
لمجتمع و ا الروابط بينتعزز  بدورها التي ى وتغير المناخالتأثيرات خاصة ب إجراءاتمكننا تطوير هل ي، التراثيةفي ممارستنا  -

 العالقة أ، الروابط؟ المساهمة في بناء مرونة، فضالً عن األماكن التراثية 
والدولية الجارية أو الالزمة لتفعيل التراث كأداة في تطوير  و القوميةالمحلية  يةممارسات التراثالسياسات والما هي التحوالت في  -

 ؟حالة الطوارئ المناخيةفي  و مؤثرة فعالة إجراءات

 

و كالً منهما ى تغير المناخالشقين تجاه  تنهًجا ذا اإليكوموس في عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التنمية المستدامة ، يتبنى

الثقافة و التراث الثقافي و يدافع عن التراث في كل أشكاله كمصدر و أصل ه شكلة من خالله و المؤثره تجايستجيب لألخطار الم  

 لمرونة اإلجراءات المتعلقة بالمناخ.ثابت 

 
عادة ما . منالزالتي تستمر مع التغييرات بمرور و يشمل التراث الحي الممارسات والتمثيالت والتعبيرات والمعرفة والمهارات البشرية 

هذا التراث  نتقالإو تجديد و  والمعتقد والرمزية والطبيعة والبيئة. يتم تفعيل و الذكرىبالهوية والذاكرة  ةالحي ةبير الثقافياقيم التع ترتبط
 الطبيعة.و هماريخت معم وتفاعلهالمحيطة  للبيئةستجابة كإالمجتمعات  من خالل المعنوى

 
التراث ب ت المجتمع، وصالالمجتمعاتالتي تركز على  النُهجالمجتمعات التي تركز على  النُهجبشأن  GA20/19)) اإليكوموس يعزز قرار

 الدولية.و و القوميةالمحلية  يةممارسات التراثالسياسات والعند معالجة المبنية على تعدد الثقافات ستدامة والتفاهم واإل واألماكن؛ الحوار
 

تراف بدورهم عاألجيال الماضية والمستقبلية، واإل األخد بعين األعتبار مع ،المجتمعات التراثية وحقوق األفرادإحترام ب اإليكوموستلتزم 
لقدرة على الطات على تمكين المواطنين من سُ سريع التغير وغير مستقر، ومساعدة ال ظل سياق في مرنهستراتيجيات إفي تطوير وتنفيذ 

 .مسئول و مستدامبنمط و سبل المعيشة الكريمة  على قيمهم يالحفاظالصيانة و التطوير 
 

ية المتنوعة لألشخاص جتماعاإل قتصاديةالثقافية والبيئية واإل الشئونو  التراث الثقافيو إدارة بين حفظ  العناق المستدامعلى  اإليكوموستعمل 
الخدمات االجتماعية والصحية؛ بناء السالم على سبيل المثال ال الحصر مع القطاعات ذات الصلة والمجتمعات، من خالل بناء شراكات 

ية نوحل النزاعات؛ الصناعات الثقافية واإلبداعية؛ حفظ الطبيعة والتنوع البيولوجي؛ السياحة؛ التخطيط والتنمية الحضرية واإلقليمية؛ والب
 التحتية وتوفير الطاقة.

 
إعادة الخاصة ب(TSP 2021-24)  األولى من سلسلة الندوات العلمية السنوية التي تشكل جزًءا من الخطة العلمية الثالثيةهذه هي الحلقة 

أماكن وقضايا  على ىتغير المناخالوالندوات العلمية المقترحة حول كيفية تأثير  اإليكوموسجتماعات إعلى  هكزمرت ىالمناخ التمهيد للتغير
 تراثية محددة.

 



، بما في ذلك  يتغير المناخالهذه االعتبارات المترابطة في سياق التراث الحي وسط ب التحركطلب منك النظر في كيفية ت، ي2021 دوةفي ن
ً فهم وتقييم وإدارة األماكن بشكل مباشر أو ملموس فضالً عن  يةمجتمعات التراثالكيفية تأثيرها على  ار والمعتقدات بالتقاليد واألفك إرتباطا

   .الحية و / أو األعمال الفنية واألدبية
 

( لتأكيد الروابط بين التراث الحي والحاجة إلى إجراءات COP26) 2021ستعقد الندوة خالل مؤتمر األمم المتحدة للمناخ لعام 

بشأن  (GA20/15) يكوموسلإل العشرين ة العامةستجابة لحالة الطوارئ المناخية العالمية. كما سيعزز قرار الجمعيعاجلة لإل

دعو جميع الجهات ذات الصلة إلى السعي لحماية جميع أنواع التراث من التأثيرات المناخية ت تىالطوارئ المناخية والبيئية ، وال

عدالة المساواة وال إدراكو لمناخ؛ مع ا متعايشةبالمخاطر، وتحقيق تنمية مستدامة  ذات الوعىللكوارث  إجراءاتالضارة ، وتنفيذ 

 المناخي. جراءكأبعاد أساسية لإل

 

بالتراث الحي  ئهفاحتإو المجتمع تثمينلتشمل التغييرات في كيفية  يةمخاطر المناخالالهدف هو توسيع المناقشة إلى ما بعد تأثيرات 

نوع ت النظر والخبرات المحلية لعرضسعي وجهات تحتباس الحراري. والتكيف والتخفيف من غازات اإلمرونة مناخية من أجل 

 ية.المناخ جراءاتاإل تقودهج التي التعبيرات والن  

 

 موضوع التراث الحى من خالل ملفات اإليكوموس التالية  2021لإليكوموس العلمية ندوة الستتناول 

 (GA20/13) ىالمناخ التمهيد للتغيرإعادة الخاصة ب(TSP 2021-24)  الخطة العلمية الثالثية -
  (/19GA20المجتمعات )التي تركز على  النُهجبشأن  اإليكوموس قرار -
 2018بشأن حقوق اإلنسان  بوينس آيرسبيان اإليكوموس  -

 (GA20/15قرار اإليكوموس بشأن المناخ و الطوارئ البيئية ) -

 اإليكوموس مستقبل ماضينا -

 مجموعة العمل المكلفة ببحث تراث السكان األصليين -

 التراث و أهداف التنمية المستدامة  توجيهات إرشادية للجهات الفاعلة في مجال التراث و التنمية  -

 تقرير األمم المتحدة حول التغير المناخى و الثقافة و الحقوق الثقافية -

 ولىالداالتحاد في الثقافة -مشاركين رحلة الطبيعةقبل لتزامات من اإل إقرارلرعاية جزيرتنا األرض.  -ماالما هونوا  -

 (2016) للحفاظ على البيئة

 ياترا أور تمانة  رحلتنا الهادفة -

 

و التخفيف  رافعتتنفيذ هذه الوثائق اإلرشادية في العمل اإلقليمي و / أو العالمي لإلها الندوة الطرق التي يمكن ستحقق و تستكشف

 .حالة الطوارئ المناخيةمن و التكيف مع 

 

 الموضوعات المطروحة:
  

  من الموضوعات الفرعية التالية يجب أن تغطي المقترحات المقدمة موضوًعا أو أكثر

 

ظ ايشمل ذلك ممارسات الحف و قدبين الناس والمكان والتراث واالستدامة.  اإلرتباطيةاستكشاف العالقة   الروابط -1

 الية؛حالة الطوارئ المناخية الح ستراتيجيات المبتكرة التي تحترم وتحافظ على هذه العالقة الديناميكية في ضوءواإل

 في تقييم وإدارة وتنشيط التراث الحي؛ الرابطةستراتيجيات دمج القيم إدراسات الحالة التي تقيس وتشارك   أمثلة -2

هم تراث إستدامةالمجتمعات والجماعات واألفراد ، وخبراتهم في  و إجراءاتالدراسات التي تنظر في أدوار   المجتمعات -3

 ةكموالحظ والتنمية، وا، من خالل سبل عيشهم، وسياسات الحف ىتغير المناخلستجابة لكإلتخفيف من والحي كوسيلة ل

 ؛ذات نفعالرشيد و تطبيق أدوات 

 دعمت، والتي تطور ومعناه الشاملاألساليب واألدوات الناجحة لتحديد التراث الحي وتوثيقه وتفسيره ب  المنهجيات -4

 ؛ة التراث الحىاإلدارية ، وزيادة الوعي بين جميع الجهات بشأن قيم على جميع المستوياتمالئمة سياسات 

المركز الدولي لدراسة الحفاظ على و )اإليكوموس( المجلس الدولي لآلثار والمواقع العمل التعاوني بين   الشراكات -5

ة والدولي القوميةوالمنظمات  )آى.يو.سى.إن( للحفاظ على البيئة الدولتحاد اإلو اإليكروم( (الممتلكات الثقافية وترميمها 

 لنُهجامع التركيز على  -األخرى التي تحدد طرقًا لتقديم إجراءات أوسع نطاقاً نيابة عن الثروة العالمية للتراث الحي 

 ؛المجتمعركز على التي ت



ية الشاملة جتماعالممارسات التحويلية التي تعالج قضايا التنمية المستدامة للتراث الحي وتدعم التنمية اإل  ستدامةإلا -6

 والمرونة البيئية للمجتمعات الحضرية والريفية.

 
، منصة لةمن دراسات الحاأمثلة تستعرض  في الغالبالتي  ومقاهي المعرفة ، وعروض الملصقات ،البحثيةواألوراق  حلقات النقاشستنشئ 

، وفرص تطبيق  ظا، وتحديات الحفالبيئي الثقافى التعارضتعلق بالتراث الحي في كل من المناطق الحضرية والريفية، و المثري اللحوار ل
 و دعم التراث الحى.خطوات للحفاظ من المبادئ، وما يليها 

  

 !المقترحة نرحب بالجلسات أو الملصقات


