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التراث الحي والتغیر المناخي
محور الندوة العلمیة

والسریعالبیئيالتغیرزمنفينعیشلكننالبیئتھم.استجابةبإستمرارویتجددبالھویةإحساسھمللمجتمعالحيالتراثیوفر
إدراكاًتدمیره.أوالحيتراثناتعزیزعلىالقدرةفيتتمثلقداألزمةلھذهاستجاباتناالحالیة.المناخىالتغیرأزمةتسارعھ

للوضع، ندعوك للمشاركة في وضع أجوبة و تفسیرات لألسئلة التالیة:

كیف تغیر الطارئة المناخیة حال التراث الحى في إقلیمك؟-
اإلستدامةوالمناخىالتغیرتحدیاترصدفي-الطبیعةوالثقافةوالناسبیناألساسىالرابط–الحيالتراثیساھمكیف-

والتنمیة المجتمعیة؟
والعیشسبلعلىبدورھاالمؤثروالمناخىالتغیرعنالناتجة-للمخاطروالمحلیةاإلقلیمیةاإلستجاباتتصبحأنیمكنھل-

التراث الثقافي – أصل ثابت لمرونة اإلجراءات المتعلقة بالمناخ؟ 
والمجتمعبینالروابطتعززبدورھاالتيوالمناخىالتغیربتأثیراتخاصةإجراءاتتطویریمكنناھلالتراثیة،ممارستنافي-

األماكن التراثیة ، فضالً عن المساھمة في بناء مرونة العالقة أ، الروابط؟
فيكأداةالتراثلتفعیلالالزمةأوالجاریةوالدولیةالقومیةوالمحلیةالتراثیةوالممارساتالسیاساتفيالتحوالتھيما-

تطویر إجراءات فعالة و مؤثرة في حالة الطوارئ المناخیة؟

منھماكالًوالمناخىالتغیرتجاهشقینذاتنھًجااإلیكوموسیتبنى،المستدامةالتنمیةأجلمنللعملالمتحدةاألممعقدفي
أصلوكمصدرأشكالھكلفيالتراثعنیدافعوالثقافيالتراثوالثقافةتجاهالمؤثرهوخاللھمنالُمشكلةلألخطاریستجیب

لمرونة اإلجراءات المتعلقة بالمناخ.ثابت

ماعادةالزمن.بمرورالتغییراتمعتستمرالتيوالبشریةوالمھاراتوالمعرفةوالتعبیراتوالتمثیالتالممارساتالحيالتراثیشمل
التراثھذاإنتقالوتجدیدوتفعیلیتموالبیئة.والطبیعةوالرمزیةوالمعتقدالذكرىووالذاكرةبالھویةالحیةالثقافیةالتعابیرقیمترتبط

المعنوى من خالل المجتمعات كإستجابة للبیئة المحیطة وتفاعلھم مع تاریخھم والطبیعة.

المجتمعوصالتالمجتمعات،علىتركزالتيالُنھجالمجتمعاتعلىتركزالتيالُنھجبشأنGA20/19((اإلیكوموسقراریعزز
القومیةوالمحلیةالتراثیةوالممارساتالسیاساتمعالجةعندالثقافاتتعددعلىالمبنیةواإلستدامةوالتفاھمالحوارواألماكن؛بالتراث

والدولیة.

بدورھمواإلعترافوالمستقبلیة،الماضیةاألجیالاألعتباربعیناألخدمعاألفراد،وحقوقالتراثیةالمجتمعاتبإحتراماإلیكوموستلتزم
علىالقدرةمنالمواطنینتمكینعلىالُسلطاتومساعدةمستقر،وغیرالتغیرسریعسیاقظلفيمرنھإستراتیجیاتوتنفیذتطویرفي

الصیانة و التطویر الحفاظي على قیمھم و سبل المعیشة الكریمة بنمط مسئول و مستدام.

المتنوعةاإلجتماعیةواإلقتصادیةوالبیئیةالثقافیةالشئونوالثقافيالتراثإدارةوحفظبینالمستدامالعناقعلىاإلیكوموستعمل
والصحیة؛االجتماعیةالخدماتالحصرالالمثالسبیلعلىالصلةذاتالقطاعاتمعشراكاتبناءخاللمنوالمجتمعات،لألشخاص

الحضریةوالتنمیةالتخطیطالسیاحة؛البیولوجي؛والتنوعالطبیعةحفظواإلبداعیة؛الثقافیةالصناعاتالنزاعات؛وحلالسالمبناء
واإلقلیمیة؛ والبنیة التحتیة وتوفیر الطاقة.

TSP(الثالثیةالعلمیةالخطةمنجزًءاتشكلالتيالسنویةالعلمیةالندواتسلسلةمناألولىالحلقةھيھذه )الخاصة2021-24
أماكنعلىالمناخىالتغیرتأثیركیفیةحولالمقترحةالعلمیةوالندواتاإلیكوموسإجتماعاتعلىمرتكزهالمناخىللتغیرالتمھیدبإعادة

وقضایا تراثیة محددة.



فيبما،المناخيالتغیروسطالحيالتراثسیاقفيالمترابطةاالعتباراتبھذهالتحرككیفیةفيالنظرمنكیتطلب،2021ندوةفي
واألفكاربالتقالیدإرتباطاًملموسأومباشربشكلاألماكنوإدارةوتقییمفھمعنفضالًالتراثیةالمجتمعاتعلىتأثیرھاكیفیةذلك

والمعتقدات و / أو األعمال الفنیة واألدبیة الحیة.  

إجراءاتإلىوالحاجةالحيالتراثبینالروابطلتأكید)COP26(2021لعامللمناخالمتحدةاألمممؤتمرخاللالندوةستعقد
بشأن)GA20/15(لإلیكوموسالعشرینالعامةالجمعیةقرارسیعززكماالعالمیة.المناخیةالطوارئلحالةلإلستجابةعاجلة

المناخیةالتأثیراتمنالتراثأنواعجمیعلحمایةالسعيإلىالصلةذاتالجھاتجمیعتدعووالتى،والبیئیةالمناخیةالطوارئ
المساواةإدراكوالمناخ؛معمتعایشةمستدامةتنمیةوتحقیقبالمخاطر،الوعىذاتللكوارثإجراءاتوتنفیذ،الضارة

والعدالة كأبعاد أساسیة لإلجراء المناخي.

بالتراثوإحتفائھالمجتمعتثمینكیفیةفيالتغییراتلتشملالمناخیةالمخاطرتأثیراتبعدماإلىالمناقشةتوسیعھوالھدف
المحلیةوالخبراتالنظروجھاتتسعيالحراري.اإلحتباسغازاتمنوالتخفیفوالتكیفمناخیةمرونةأجلمنالحي

لعرض تنوع التعبیرات والنُھج التي تقود اإلجراءات المناخیة.

التالیة:اإلیكوموسملفاتخاللمنالحىالتراثموضوع2021لإلیكوموسالعلمیةالندوةستتناول
TSP(الثالثیةالعلمیةالخطة- )GA20/13(المناخىللتغیرالتمھیدبإعادة)الخاصة2021-24
/)19GA20(المجتمعاتعلىتركزالتيالُنھجبشأناإلیكوموسقرار-
2018اإلنسانحقوقبشأنآیرسبوینساإلیكوموسبیان-
)GA20/15(البیئیةالطوارئوالمناخبشأناإلیكوموسقرار-
اإلیكوموس مستقبل ماضینا-
مجموعة العمل المكلفة ببحث تراث السكان األصلیین-
التراث و أھداف التنمیة المستدامة: توجیھات إرشادیة للجھات الفاعلة في مجال التراث و التنمیة-
تقریر األمم المتحدة حول التغیر المناخى و الثقافة و الحقوق الثقافیة-
الدولىاالتحادفيالطبیعة-الثقافةرحلةمشاركینقبلمناإللتزاماتإقراراألرض.جزیرتنالرعایة-ھونواماالما-

)2016(البیئةعلىللحفاظ
یاترا أور تمانة: رحلتنا الھادفة-

ولإلعترافالعالميأو/واإلقلیميالعملفياإلرشادیةالوثائقھذهتنفیذیمكنھاالتيالطرقالندوةتستكشفوستحقق
التخفیف من و التكیف مع حالة الطوارئ المناخیة.

الموضوعات المطروحة:
 

یجب أن تغطي المقترحات المقدمة موضوًعا أو أكثر من الموضوعات الفرعیة التالیة:

الحفاظممارساتذلكیشملقدوواالستدامة.والتراثوالمكانالناسبیناإلرتباطیةالعالقةاستكشاف:الروابط-1
واإلستراتیجیات المبتكرة التي تحترم وتحافظ على ھذه العالقة الدینامیكیة في ضوء حالة الطوارئ المناخیة الحالیة؛

دمج القیم الرابطة في تقییم وإدارة وتنشیط التراث الحي؛: دراسات الحالة التي تقیس وتشارك إستراتیجیاتأمثلة-2
إستدامةفيوخبراتھم،واألفرادوالجماعاتالمجتمعاتإجراءاتوأدوارفيتنظرالتيالدراسات:المجتمعات-3

والتنمیة،الحفاظوسیاساتعیشھم،سبلخاللمن،المناخىللتغیروكإستجابةمنللتخفیفكوسیلةالحيتراثھم
والحوكمة الرشید و تطبیق أدوات ذات نفع؛

وتدعمتطوروالتيالشامل،بمعناهوتفسیرهوتوثیقھالحيالتراثلتحدیدالناجحةواألدواتاألسالیب:المنھجیات-4
سیاسات مالئمة على جمیع المستویات اإلداریة ، وزیادة الوعي بین جمیع الجھات بشأن قیمة التراث الحى؛

علىالحفاظلدراسةالدوليالمركزو(اإلیكوموس)والمواقعلآلثارالدوليالمجلسبینالتعاونيالعمل:الشراكات-5
القومیةوالمنظمات(آى.یو.سى.إن)البیئةعلىللحفاظالدولاإلتحادو)اإلیكروم)وترمیمھاالثقافیةالممتلكات

التركیزمع-الحيللتراثالعالمیةالثروةعننیابةنطاقاًأوسعإجراءاتلتقدیمطرقًاتحددالتياألخرىوالدولیة
التي تركز على المجتمع؛الُنھجعلى



الشاملةاإلجتماعیةالتنمیةوتدعمالحيللتراثالمستدامةالتنمیةقضایاتعالجالتيالتحویلیةالممارسات:اإلستدامة-6
والمرونة البیئیة للمجتمعات الحضریة والریفیة.

الحالة،دراساتمنأمثلةتستعرضالغالبفيالتيالملصقاتوعروض،المعرفةومقاھيالبحثیة،واألوراقالنقاشحلقاتستنشئ
،الحفاظوتحدیاتالثقافى،البیئيالتعارضوالریفیة،الحضریةالمناطقمنكلفيالحيبالتراثالمتعلقوالثريللحوارمنصة

وفرص تطبیق المبادئ، وما یلیھا من خطوات للحفاظ و دعم التراث الحى.
 

نرحب بالجلسات أو الملصقات المقترحة!


