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التراث الحي والتغير المناخي
محور الندوة العلمية
يوفر التراث الحي للمجتمع إحساسهم بالهوية ويتجدد بإستمرار استجابة لبيئتهم .لكننا نعيش في زمن التغير البيئي السريع و
تسارعه أزمة التغير المناخى الحالية .استجاباتنا لهذه األزمة قد تتمثل في القدرة على تعزيز تراثنا الحي أو تدميره .إدراكا ً
للوضع ،ندعوك للمشاركة في وضع أجوبة و تفسيرات لألسئلة التالية:
-

كيف تغير الطارئة المناخية حال التراث الحى في إقليمك؟
كيف يساهم التراث الحي – الرابط األساسى بين الناس و الثقافة و الطبيعة  -في رصد تحديات التغير المناخى و اإلستدامة
والتنمية المجتمعية؟
هل يمكن أن تصبح اإلستجابات اإلقليمية والمحلية للمخاطر  -الناتجة عن التغير المناخى و المؤثر بدورها على سبل العيش و
التراث الثقافي – أصل ثابت لمرونة اإلجراءات المتعلقة بالمناخ؟
في ممارستنا التراثية ،هل يمكننا تطوير إجراءات خاصة بتأثيرات التغير المناخى و التي بدورها تعزز الروابط بين المجتمع و
األماكن التراثية  ،فضالً عن المساهمة في بناء مرونة العالقة أ ،الروابط؟
ما هي التحوالت في السياسات والممارسات التراثية المحلية و القومية والدولية الجارية أو الالزمة لتفعيل التراث كأداة في
تطوير إجراءات فعالة و مؤثرة في حالة الطوارئ المناخية؟

في عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التنمية المستدامة  ،يتبنى اإليكوموس نهجًا ذات شقين تجاه التغير المناخى و كالً منهما
يستجيب لألخطار ال ُمشكلة من خالله و المؤثره تجاه الثقافة و التراث الثقافي و يدافع عن التراث في كل أشكاله كمصدر و أصل
ثابت لمرونة اإلجراءات المتعلقة بالمناخ.
يشمل التراث الحي الممارسات والتمثيالت والتعبيرات والمعرفة والمهارات البشرية و التي تستمر مع التغييرات بمرور الزمن .عادة ما
ترتبط قيم التعابير الثقافية الحية بالهوية والذاكرة و الذكرى والمعتقد والرمزية والطبيعة والبيئة .يتم تفعيل و تجديد و إنتقال هذا التراث
المعنوى من خالل المجتمعات كإستجابة للبيئة المحيطة وتفاعلهم مع تاريخهم والطبيعة.
يعزز قرار اإليكوموس (( GA20/19بشأن ال ُنهج التي تركز على المجتمعات ال ُنهج التي تركز على المجتمعات ،وصالت المجتمع
بالتراث واألماكن؛ الحوار والتفاهم واإلستدامة المبنية على تعدد الثقافات عند معالجة السياسات والممارسات التراثية المحلية و القومية
والدولية.
تلتزم اإليكوموس بإحترام المجتمعات التراثية وحقوق األفراد ،مع األخد بعين األعتبار األجيال الماضية والمستقبلية ،واإلعتراف بدورهم
في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات مرنه في ظل سياق سريع التغير وغير مستقر ،ومساعدة السُلطات على تمكين المواطنين من القدرة على
الصيانة و التطوير الحفاظي على قيمهم و سبل المعيشة الكريمة بنمط مسئول و مستدام.
تعمل اإليكوموس على العناق المستدام بين حفظ و إدارة التراث الثقافي و الشئون الثقافية والبيئية واإلقتصادية اإلجتماعية المتنوعة
لألشخاص والمجتمعات ،من خالل بناء شراكات مع القطاعات ذات الصلة على سبيل المثال ال الحصر الخدمات االجتماعية والصحية؛
بناء السالم وحل النزاعات؛ الصناعات الثقافية واإلبداعية؛ حفظ الطبيعة والتنوع البيولوجي؛ السياحة؛ التخطيط والتنمية الحضرية
واإلقليمية؛ والبنية التحتية وتوفير الطاقة.
هذه هي الحلقة األولى من سلسلة الندوات العلمية السنوية التي تشكل جزءًا من الخطة العلمية الثالثية ()TSP 2021-24الخاصة
بإعادة التمهيد للتغير المناخى مرتكزه على إجتماعات اإليكوموس والندوات العلمية المقترحة حول كيفية تأثير التغير المناخى على أماكن
وقضايا تراثية محددة.

في ندوة  ،2021يتطلب منك النظر في كيفية التحرك بهذه االعتبارات المترابطة في سياق التراث الحي وسط التغير المناخي  ،بما في
ذلك كيفية تأثيرها على المجتمعات التراثية فضالً عن فهم وتقييم وإدارة األماكن بشكل مباشر أو ملموس إرتباطا ً بالتقاليد واألفكار
والمعتقدات و  /أو األعمال الفنية واألدبية الحية.

ستعقد الندوة خالل مؤتمر األمم المتحدة للمناخ لعام  )COP26( 2021لتأكيد الروابط بين التراث الحي والحاجة إلى إجراءات
عاجلة لإلستجابة لحالة الطوارئ المناخية العالمية .كما سيعزز قرار الجمعية العامة العشرين لإليكوموس ( )GA20/15بشأن
الطوارئ المناخية والبيئية  ،والتى تدعو جميع الجهات ذات الصلة إلى السعي لحماية جميع أنواع التراث من التأثيرات المناخية
الضارة  ،وتنفيذ إجراءات للكوارث ذات الوعى بالمخاطر ،وتحقيق تنمية مستدامة متعايشة مع المناخ؛ و إدراك المساواة
والعدالة كأبعاد أساسية لإلجراء المناخي.
الهدف هو توسيع المناقشة إلى ما بعد تأثيرات المخاطر المناخية لتشمل التغييرات في كيفية تثمين المجتمع وإحتفائه بالتراث
الحي من أجل مرونة مناخية والتكيف والتخفيف من غازات اإلحتباس الحراري .تسعي وجهات النظر والخبرات المحلية
لعرض تنوع التعبيرات والنُهج التي تقود اإلجراءات المناخية.
ستتناول الندوة العلمية لإليكوموس  2021موضوع التراث الحى من خالل ملفات اإليكوموس التالية:
 الخطة العلمية الثالثية ()TSP 2021-24الخاصة بإعادة التمهيد للتغير المناخى ()GA20/13 قرار اإليكوموس بشأن ال ُنهج التي تركز على المجتمعات ()/19GA20 بيان اإليكوموس بوينس آيرس بشأن حقوق اإلنسان 2018 قرار اإليكوموس بشأن المناخ و الطوارئ البيئية ()GA20/15 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 ماالما هونوا  -لرعاية جزيرتنا األرض .إقرار اإللتزامات من قبل مشاركين رحلة الطبيعة-الثقافة في االتحاد الدولىللحفاظ على البيئة ()2016
 ياترا أور تمانة :رحلتنا الهادفةستحقق و تستكشف الندوة الطرق التي يمكنها تنفيذ هذه الوثائق اإلرشادية في العمل اإلقليمي و  /أو العالمي لإلعتراف و
التخفيف من و التكيف مع حالة الطوارئ المناخية.

الموضوعات المطروحة:
يجب أن تغطي المقترحات المقدمة موضوعًا أو أكثر من الموضوعات الفرعية التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

الروابط :استكشاف العالقة اإلرتباطية بين الناس والمكان والتراث واالستدامة .و قد يشمل ذلك ممارسات الحفاظ
واإلستراتيجيات المبتكرة التي تحترم وتحافظ على هذه العالقة الديناميكية في ضوء حالة الطوارئ المناخية الحالية؛
أمثلة :دراسات الحالة التي تقيس وتشارك إستراتيجيات دمج القيم الرابطة في تقييم وإدارة وتنشيط التراث الحي؛
المجتمعات :الدراسات التي تنظر في أدوار و إجراءات المجتمعات والجماعات واألفراد  ،وخبراتهم في إستدامة
تراثهم الحي كوسيلة للتخفيف من وكإستجابة للتغير المناخى  ،من خالل سبل عيشهم ،وسياسات الحفاظ والتنمية،
والحوكمة الرشيد و تطبيق أدوات ذات نفع؛
المنهجيات :األساليب واألدوات الناجحة لتحديد التراث الحي وتوثيقه وتفسيره بمعناه الشامل ،والتي تطور وتدعم
سياسات مالئمة على جميع المستويات اإلدارية  ،وزيادة الوعي بين جميع الجهات بشأن قيمة التراث الحى؛
الشراكات :العمل التعاوني بين المجلس الدولي لآلثار والمواقع (اإليكوموس) و المركز الدولي لدراسة الحفاظ على
الممتلكات الثقافية وترميمها )اإليكروم) و اإلتحاد الدول للحفاظ على البيئة (آى.يو.سى.إن) والمنظمات القومية
والدولية األخرى التي تحدد طرقًا لتقديم إجراءات أوسع نطاقا ً نيابة عن الثروة العالمية للتراث الحي  -مع التركيز
على ال ُنهج التي تركز على المجتمع؛

 -6اإلستدامة :الممارسات التحويلية التي تعالج قضايا التنمية المستدامة للتراث الحي وتدعم التنمية اإلجتماعية الشاملة
والمرونة البيئية للمجتمعات الحضرية والريفية.
ستنشئ حلقات النقاش واألوراق البحثية ،ومقاهي المعرفة  ،وعروض الملصقات التي في الغالب تستعرض أمثلة من دراسات الحالة،
منصة للحوار الثري و المتعلق بالتراث الحي في كل من المناطق الحضرية والريفية ،التعارض البيئي الثقافى ،وتحديات الحفاظ ،
وفرص تطبيق المبادئ ،وما يليها من خطوات للحفاظ و دعم التراث الحى.

نرحب بالجلسات أو الملصقات المقترحة!

