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و العدالة  و   الرتاث 
املساواة املناخية

تم   بريو(،  )كوسكو-   2011 راميى  انتى   احتفال 

Lydia Loopeskoالتصوير بواسطة
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 فريق عمل

العمل املناخى

ما هي املشكلة؟

                            موضوع العدالة و املساواة املناخية بني عدة موضوعات تتعلق بالحقوق اإلنسانية والثقافية. قد يشري خاصة إىل التوزيع 

غري العادل أو غري املنصف لتأثريات و استجابات التغري املناخي. وعادة ما تؤثر هذه التأثريات عىل الفقراء و غريهم ممن يعانون من الحرمان 

االجتامعي واالقتصادي فضالً عن التهميش و تضائل الحق اإلنساين والثقايف عىل الصعيد الفردي والجامعي. ميكن أن تتفاقم هذه الخربات 

بواسطة االضطهاد والتمييز والعنرصية والتمييز عىل أساس الجنس و املثلية الجنسية وكراهية األجانب. ينطوي تعزيز العدالة عىل االعرتاف 

بكيفية إدارة هذه التفاوتات يف املامرسة والعمل عىل معالجتها. وبشكل أكرث تحديًدا ، يتطلب منا اإلقرار مبا ييل:

يف حني أن تغري املناخ نتج عن البلدان الرثية ذات الدخل املرتفع، فإن تأثريه يكون أكرث حدة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة  	 

الدخل. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لثقافات السكان األصليني واملجتمعات الريفية والساحلية التقليدية.  

متتد هذه التأثريات إىل الرتاث الثقايف الالمادى واملادي لهذه البلدان واملجتمعات املعرضة بشكل غري متناسب ملخاطر تغري  	 

املناخ و يف معظم الحاالت لديهم أيًضا موارد أقل للتكيف مع هذه التأثريات.  

غالبًا ما تستند االستجابة العاملية لهذه الخسائر واألرضار، مبا يف ذلك التمويل املناخي، إىل فهم غري مكتمل لحجم التأثريات. ميتد هذا  	 

إىل قوائم التدخالت الثقافية والرتاثية يف عدة بالد.  

أدت املامرسات الحالية وهياكل السلطة يف كل من علم املناخ ومامرسات الرتاث إىل تفاقم أوجه عدم املساواة، وتهميش  	 

املجتمعات والثقافات يف مساحة التغري املناخي. أصواتهم غري مسموعة وغالبًا ما يتم تجاهل تجاربهم. أدى االعتامد املفرط عىل    

املناهج والبحوث العلمية - فوق أنظمة املعرفة األخرى والرتاث الحى والتجربة الحية - إىل استمرار عدم املساواة القامئة بينام    

يقوض يف الوقت نفسه الثقافة املساهمة بشكل كبري و التي ميكن أن تقدمها للعمل املناخي.  

يجمع

كيانجان  )قرية  األرز  مزارع   مدرجات 

التصوير تم  الفلبني(،    - ايفوجاو   القدمية، 

John Petersonبواسطة
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        االشرتاك مع قضايا العدالة املناخية أمرًا مهاًم ألنه يتعلق بحامية الحقوق اإلنسانية والثقافية لألفراد واملجتمعات. نظرًا الشرتاك أعضاء 

اإليكوموس يف حامية الرتاث، فإننا نتحمل مسؤولية ضامن أن تكون الطريقة التي نعمل بها عادلة ومنصفة. ملزم علينا إظهار الحساسية وااللتزام بحامية 

حقوق اإلنسان يف جميع أنشطتنا من خالل إقامة روابط بني حقوق املجتمع ونهج التنمية املرتكز عىل اإلنسان والذي يهدف إىل حامية الحقوق األساسية 

للفئات األكرث ضعفاً وتقاسم كل من أعباء وفوائد تغري املناخ. كجزء من هذا، ملزم علينا أن منّكن املجتمعات بنشاط من أن تكون مسؤولة عن تحديد 

وتنفيذ واملساهمة كرشيك متساوي يف اإلجراءات املناخية التي تحمي مصالحها وسبل عيشها واقتصاداتها وتراثها الثقايف وحقوقها.

تستحوذ العدالة املناخية عىل أهمية كبرية نظراً لكونها مفيدة أيًضا للمامرسة الرتاثية. عىل سبيل املثال قد يتطلب احرتام وتقدير أنظمة املعرفة املحلية 

واألصلية صياغة مناهج جديدة وتطوير أدوات ومنهجيات جديدة تركز عىل وجهات نظر مختلفة حول العامل وطرق أخرى للمعرفة بطريقة صادقة وشفافة 

وتوافقية. قد يتطلب ذلك إعادة التفكري بشكل أسايس يف ديناميكيات السلطة تاريخياً و بوقتنا املعارص والتحكم لتعزيز املناهج الشمولية ومناهج ذات 

النظرة من القاعدة إىل القمة و التي تحرتم جميع أنظمة املعرفة وتحظى بالثقة واملوافقة املستنرية من املجتمعات املترضرة. سيؤدي ذلك إىل مامرسات 

تراثية أفضل وأيًضا إجراءات مناخية أكرث فعالية.

’يعد

ملاذا هذا امللف مهم؟

دراسة حالة: جامعة الرتاث املناخي وخطة عمل مدريد إىل جالسكو

 

 كان الهدف من خطة العمل هو إنتاج أدوات للمساعدة يف إزالة الحواجز التي تحول دون املشاركة يف

 العمل املناخي من قبل الفاعلني الثقافيني، وتجمع مكتبة املصادر األدوات التي تم إنتاجها مبوجب خطة

الطوارئ تحاول معالجة حالة  والتي  للمناخ،  املرنة  التنمية  يتناسب مع مفهوم مسارات   العمل. وهو 

 املناخية بطريقة تقر بالتقاطع املعقد بني التنمية املستدامة والعمل املناخي. من املفرتض أن يكون مفيًدا

 لكل من حامة الثقافة و حامة املناخ الذين يتطلعون إىل النهوض بالتنمية املستدامة، والقضاء عىل الفقر،

 والحد من عدم املساواة يف عامل يزداد احرتار. خطة العمل تحتوي عىل أكرث من 33 دراسة حالة و العديد

.منها مقدم من قبل أعضاء اإليكوموس

 

 ملزيد من املعلومات: دور الثقافة يف التنمية القادرة عىل التكيف مع املناخ: اسرتاتيجيات لتعزيز التنمية

)املستدامة مع تعزيز تقرير العمل املناخي التحويل )مع دراسات حالة

The Role of Culture in Climate 
Resilient Development: Strategies 

for Strengthening Sustainable  
Development While Promoting  
 Transformative Climate Action

John Peterson

 حصن جريزا )أطالل كيلواكيسيواىن و أطالل 

تم العاملى(،  الرتاث  ممتلك   – منارا   سونجو 

William Megarryالتصوير بواسطة

https://climateheritage.org/the-role-of-culture-in-climate-resilient-development/
https://climateheritage.org/the-role-of-culture-in-climate-resilient-development/
https://climateheritage.org/the-role-of-culture-in-climate-resilient-development/
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                         أن تتبنى اإليكوموس نهًجا شمولياً وأخالقيًا للعمل املناخي والذي يجب فرضاً أن يعامل الناس بإنصاف. كام يجب أن تكون عادلة، 

وتتقاسم عرب املجتمع العبء واملسؤولية، مبا يف ذلك التكاليف والفوائد.

كانت اإليكوموس يف طليعة العمل املناخي من خالل قطاع الرتاث وقد أكدت جهودها مراًرا وتكراًرا عىل أهمية العدالة و املساواة بشأن قضية املناخ. 

هذا التقرير هو امتداد لعملنا حتى اآلن ويركز حرصيًا عىل قضايا حقوق اإلنسان والحقوق الثقافية. تحددت اإلجراءات السابقة فيام ييل:

أعلن قرار رقم 15 للجمعية العامة لإليكوموس عام 2020 حالة الطوارئ املناخية واإليكولوجية وتم دعوة مجتمع اإليكوموس إىل تنفيذ   	 

  االستجابات الرتاثية للتغري املناخي حيث »إدراك اإلنصاف والعدالة كأساسيات لفهم ومعالجة تحديات التغري املناخي، من خالل التضامن مع  

  الشعوب األصلية واملجتمعات الضعيفة واملنهكة؛ الحوكمة املناخية التشاركية؛ ومراعاة االستجابة ذات أساس املساواة بني الجنسني؛ و النهج   

  القائم عىل الحقوق و حقوق اإلنسان«.

أعلن قرار رقم 19 للجمعية العامة لإليكوموس عام 2020 أنه يجب تعزيز املناهج محورها الناس للرتاث الثقايف بحيث يتم األخذ يف االعتبار  	 

  االهتاممات الثقافية والبيئية واالجتامعية واالقتصادية املتنوعة لألشخاص واملجتمعات عند تطوير سياسات و مامرسات الرتاث املحيل  

  والوطني والدويل. عىل وجه التحديد، يشجع القرار مجتمع اإليكوموس عىل »تعزيز نهج محوره الناس وربط الناس بالرتاث   

 واألماكن؛ الحوار والتفاهم بني الثقافات؛ االستدامة والرفاهية عند معالجة سياسات ومامرسات الرتاث املحلية والوطنية والدولية. سيؤدي  

  ذلك إىل إدراك أفضل للقدرة الكاملة للرتاث الثقايف لتقديم مسارات مقاومة للتغري املناخي لتعزيز التنمية

يشري تقرير »االيكوموس مستقبل ماضينا« إىل أن »العدالة املناخية ترتبط بحقوق اإلنسان والتنمية لتحقيق نهج محوره اإلنسان يف العمل  	 

  املناخي، وحامية حقوق الفئات األكرث ضعفاً؛ مراعاة احتياجات أولئك األكرث تعرضاً للخطر، وال سيام األشد فقراً وضعفاً؛ وتقاسم أعباء وفوائد  

  تغري املناخ وحلها بطريقة منصفة وعادلة«.

قررت اللجنة االستشارية لإليكوموس ومجلسه العلمي عام 2021 باإلجامع اعتامد الخطة العلمية 2021-2024 للرتاث الثقايف والعمل   	 

  املناخي، مع االعرتاف مبشاركة جميع اللجان الوطنية والعلمية واملجموعات العاملة التابعة لإليكوموس يف دعم نشط لفريق العمل املناخي  

  لتنفيذ الخطة، من خالل بوابة املصادر وخطة بناء القدرات. هذه هي املرة األوىل التي يزلل فيها اإليكوموس طاقات والتزام جميع األعضاء  

  الذين يزيد عددهم عن 10 آالف يف قضية واحدة: العمل بشأن التغري املناخي.

عدم معالجة  لـإليكوموس  ميكن   كيف 
العدالة و املساواة بشأن قضية املناخ؟

’يجب

 تأثري ارتفاع مستوى البحر عىل سان جوسية  

 باتارى )كارتاجينا دى اندياس – كولومبيا(، تم

IPCCالتصوير بواسطة

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2020/Cultural_Heritage_and_the_Climate_Emergency-Resolution_20GA_15_.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2020/Cultural_Heritage_and_the_Climate_Emergency-Resolution_20GA_15_.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2020/Cultural_Heritage_and_the_Climate_Emergency-Resolution_20GA_15_.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2021/OCDIRBA/Resolution_20GA19_Peolple_Centred_Approaches_to_Cultural_Heritage.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2021/OCDIRBA/Resolution_20GA19_Peolple_Centred_Approaches_to_Cultural_Heritage.pdf
https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2459/1/CCHWG_final_print.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2022/TSP/ADCOMSC_202110_2-1_Trienial_Scientific_Plan_EN.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2022/TSP/ADCOMSC_202110_2-1_Trienial_Scientific_Plan_EN.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2022/TSP/ADCOMSC_202110_2-1_Trienial_Scientific_Plan_EN.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2022/TSP/ADCOMSC_202110_2-1_Trienial_Scientific_Plan_EN.pdf
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’يجب

دراسة حالة: فريق عمل اإليكوموس للتنمية املستدامة ودمج أهداف التنمية املستدامة والعمل املناخي يف مواقع الرتاث العاملي

 يف عام 2021، من خالل العمل املشرتك مع برنامج التبادل الدويل التابع للجنة اإليكوموس بالواليات املتحدة األمريكية، استجاب فريق

 عمل اإليكوموس للتنمية املستدامة لنداء اإليكوموس للطوارئ املناخية و اإليكولوجية من خالل تطوير بحث تجريبي بعنوان “تكامل

 العمل املناخي وأهداف التنمية املستدامة يف مواقع الرتاث العاملي”. أدرك البحث أن تغري املناخ هو من بني أهم التهديدات التي

 يواجهها العامل، والتي ستؤثر عىل كل جانب من جوانب الحياة البرشية ولها تأثريات كبرية عىل تنفيذ ونتائج جميع أهداف التنمية

.املستدامة

 يسعى البحث إىل تطوير إرشادات أفضل بشكل عمىل و التي ميكن استخدامها يف املوقع وغريها لفحص كيفية تنفيذ العمل املناخي

 وأهداف التنمية املستدامة يف مواقع الرتاث العاملي. درست الدراسة التجريبية أربعة مواقع للرتاث العاملي يف كندا وفرنسا وأسرتاليا

اإلدارة وإجراء مقابالت مع أصحاب املناخي. متت مراجعة خطط  املستدامة والعمل  التنمية   وبريو وكيف دمجت كل من أهداف 

.املصلحة الرئيسيني. هذا البحث مستمر مع الرتكيز عىل دراسات الحالة اآلسيوية أو األفريقية ملمتلكات الرتاث العاملي

ملزيد من املعلومات: الرتاث وأهداف التنمية املستدامة: توجيهات للجهات الفاعلة يف مجال الرتاث والتنمية 

دراسة حالة: اللجنة الدولية لإليكوموس للسياحة الثقافية وامليثاق الدويل لسياحة الرتاث الثقايف عام 2021

املشاركة يف الحياة الثقافية مع الوصول إىل الرتاث الثقايف هو حق إنساين. ومع ذلك، فقد شكلت بعض الجوانب املتطورة للسياحة استخدامات غري مستدامة بشكل أسايس 

الرتاث  الحفاظ عىل  الثقايف والطبيعي. وهذا يستدعي لوجود ميثاق يدعو إىل تنمية وإدارة سياحة ثقافية مسؤولة ومتنوعة تساهم يف  الرتاث  الكوكب مبا يف ذلك  ملوارد 

الثقايف؛ متكني املجتمع واملرونة والرفاهية االجتامعية؛ وبيئة عاملية صحية. من بني األمور األخرى، يشدد امليثاق عىل الدور الحاسم لتنمية القدرات وتقييم املخاطر والتخطيط 

االسرتاتيجي واإلدارة املتكيفة. وهذا يؤكد عىل تحول عقيدة اإليكوموس من التنمية املستدامة إىل اعتبار أوسع لرفاهية الناس كأولوية ميكن أن تساعد يف حامية الرتاث الثقايف 

والتمتع به.

يشدد امليثاق أيًضا عىل أن االسرتاتيجيات يجب أن تأخذ يف االعتبار امللكية واملعارف واملامرسات التقليدية. يجب أن يؤدي االتصال واملعلومات والتفسري الرتايث والتعليم 

والتدريب إىل زيادة الوعي بالطوارئ املناخية وعواقبها عىل الرتاث الطبيعي والثقايف، ال سيام عندما تكون املجتمعات والوجهات يف خطر. يجب أن يساهم عرض وتفسري 

األماكن الرتاثية املفتوحة للجمهور يف هذه املهام مبا يف ذلك رسائل حول تأثريات املناخ عىل الحفظ والبيئة. وهذا يدعو إىل التفكري يف التقنيات املبتكرة التي ميكن استخدامها 

لهذه األغراض.

أخريًا ، يؤكد امليثاق أنه يجب عىل جميع أصحاب املصلحة يف السياحة الثقافية اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار املناخ وتقليلها وإدارتها. يجب أن تعزز اإلجراءات قدرة 

املجتمعات عىل توليد الفوائد املستدامة من السياحة الثقافية واالحتفاظ بها واملحافظة عليها. يف الوقت نفسه، يجب أن تقلل األنشطة السياحية من انبعاثات االحتباس 

الحراري.

ملزيد من املعلومات: الصفحة الرئيسية للجنة الدولية للسياحة الثقافية لإليكوموس

األمم  تقرير  املناخي يف  للتغري  )إيكوموس(  املواقع  و  للمعامل  الدوىل  املجلس  فريق عمل  مساهمة  دراسة حالة: 

املتحدة الخاص عن الحقوق الثقافية وتغري املناخ.

يف عام 2020، قام فريق عمل اإليكوموس للتغري املناخي، بالتعاون مع عدد من مجموعات عمل آخري باإليكوموس، 

بتقديم مساهامت يف تقرير األمم املتحدة الخاص بشأن الحقوق الثقافية وتغري املناخ. وأشار ذلك إىل أن “الثقافة 

مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بالنظم اإليكولوجية، وخاصة بالنسبة للشعوب األصلية، وسكان الريف والسكان التقليديني. 

غالبًا ما تستند كل من الثقافات والبيئة إىل املكان ... االهتامم برفاهية األجيال القادمة هو بالفعل اهتامم بيئي 

“تبنى  إىل   - اإليكوموس  -كام فعلت  املنظمة  )املادة 18(. كام دعت  ثقافيًا”  يكون  أن  بشكل واضح؛ كام يجب 

خطة عمل عاملية قامئة عىل حقوق اإلنسان إلنقاذ الثقافات اإلنسانية وحامية الحقوق الثقافية من حالة الطوارئ 

املناخية” )املادة 81(. 

 ملزيد من املعلومات: انظر تقديم اإليكوموس حول الحقوق الثقافية وتغري املناخ إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة 

يف مجال الحقوق الثقافية

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2021/SDG/ICOMOS_SDGs_Policy_Guidance_2021.pdf
Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors 
https://www.icomosictc.org/
https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2462/
https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2462/
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ماذا نستطيع أن نفعل اآلن؟

 أن يشمل االهتامم بالعدالة و املساواة املناخية اإلجراءات الفردية والجامعية. قد تشمل هذه:

ملاذا تعترب هذه بقضية عدالة مناخية؟

البحوث واملشاريع املتعلقة بتغري املناخ يتم متويلها وإدارتها يف الغالب من قبل الوكاالت والباحثني يف البلدان ذات الدخل املرتفع. وقد 

خلق هذا انقساًما طويل األمد بني أولئك الذين ميارسون علوم املناخ وأولئك الذين يعانون من آثار شديدة لتغري املناخ. عىل الصعيد 

العاملي، غالبًا ما يتم تهميش املجتمعات األشد رضراً من املناقشات، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة ملجتمعات السكان األصليني. 

تُنشئ املناهج الشمولية لتنظيم األحداث  - و ذات اتجاه منطلق من قاعدة الهرم ألعاله ومحورها الناس - عالقات حقيقية وذات 

مغزى وتضمن سامع جميع األصوات.

كيف أقوم بتنفيذ هذا؟

العمل مع املجتمعات املحلية للمشاركة يف تنظيم األحداث.	 

الرشاكة مع اللجان الوطنية من البلدان األخرى لتنظيم حدث يؤكد عىل أهمية االنصات وتبادل املعرفة.	 

التأكد من أن األحداث شمولية وميكن الوصول إليها قدر اإلمكان. قد يشمل ذلك أحداثًا تجمع بني الحضور الشخيص وعرب  	 

اإلنرتنت.   

استكشاف الدوافع وراء املشاريع التي تعمل مع الفئات أو املجتمعات املهمشة، مع الرتكيز بشكل خاص عىل األطر الزمنية  	 

والفوائد.   

الرتكيز عىل قضايا الشمولية وتعظيم الجهود التعاونية عند تنظيم املشاريع 

واالجتامعات والفعاليات.
1

ميكن

 تأثري ارتفاع مستوى البحر عىل سان جوسية  

 باتارى )كارتاجينا دى اندياس – كولومبيا(، تم

Akifumi Iwabuchiالتصوير بواسطة
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ملاذا تعترب هذه بقضية عدالة مناخية؟

ينتج 1٪ من سكان العامل أكرث من 50٪ من انبعاثات الكربون يف العامل. هذا غري عادل وغري متساوي وال يتوافق مع التنمية املستدامة. 

التخفيف من انبعاثات الكربون هو الطريقة الوحيدة طويلة األجل لحامية الرتاث الثقايف وهو أمر أسايس للعدالة املناخية. كأفراد 

وكمؤسسة، يجب أن نتحمل املسؤولية الشخصية واملؤسسية والعمل عىل تقليل كمية الكربون التي ننتجها.

كيف أقوم بتنفيذ هذا؟

احسب بصمتك الكربونية الفردية وحدد طرقًا لتقليلها. حدد هدفًا وكرر هذه العملية سنويًا.	 

شجع جميع أعضاء و/أو فرق العمل باللجنة العلمية الوطنية والدولية لحساب بصامت الكربون الفردية الخاصة بهم. قارن  	 

هذه البصمة الكربونية مع املتوسط   العاملي النبعاثات ثاين أكسيد الكربون للفرد. فكر يف طرق لتقليل هذا سنويًا كلجنة    

علمية وطنية أو دولية واتخاذ إجراء سنوي.  

كخطوة أخرية، حدد طرقاً لتعويض انبعاثات الكربون التي ال مفر منها. يجب عىل اللجان واألعضاء تعويض بصامتهم   	 

الكربونية من اجتامعات اإليكوموس واألنشطة األخرى. للتعامل مع العدالة املناخية، ميكن أن تتجه التمويالت نحو إضفاء    

الطابع املحيل عىل برامج العمل أو األنشطة التي تركز عىل اإلنصاف وتعديل املوروثات التاريخية لصالح املجتمعات األكرث    

ترضًرا وضعًفا.  

أدوات عمل: فريق عمل االستدامة واالتصاالت )مجموعة أدوات العمل املناخي(

بعد إعالن حالة الطوارئ املناخية يف عام 2020، يهدف اإليكوموس أيًضا إىل إدارة االستدامة و واالتصاالت 

التنظيمية الخاصة بها بشكل أفضل، وتطمح إىل أن تكون منظمة خالية من الكربون بحلول عام 2030. ولدعم 

هذه الرؤية، تعد فرقة عمل املجلس االستشاري إطار عمل لألدوات التي متّكن أعضاء اإليكوموس ليكونوا يف 

طليعة العمل املناخي مع ضامن الشمولية والتنوع - عىل املستويني التنظيمي والشخيص. و هذه األدوات تتضمن 

قامئة مراجعة االجتامعات والفعاليات املسؤولة )أ - ت أدناه( وأداة حساب الكربون) انظر الروابط أدناه(:

اجتامع عرب اإلنرتنت - كيفية تنظيم اجتامعات شمولية عرب اإلنرتنت	 

االجتامعات املختلطة - كيفية تنظيم اجتامعات مختلطة شاملة بأقل بصمة كربونية	 

كيفية تنظيم اجتامع فعيل مع الحد األدىن من البصمة الكربونية	 

ملزيد من املعلومات حول األدوات: 1( أداة فريق عمل االستدامة واالتصاالت حاسبة الكربون، و 2( قامئة مراجعة 

االجتامعات والفعاليات املسؤولة

ماذا نستطيع أن نفعل اآلن؟

الحد من انبعاثات الكربون الشخصية من خالل العمل الفردي والجامعي.2

https://docs.google.com/document/d/1aW6NfwqFpKJZP4vkKw3uNtICsgC_2Ao-/edit?usp=sharing&ouid=105298881216009141097&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15RDYYxtJajEsQbMbfX3p2sNmhnzcAMvS/edit?usp=sharing&ouid=105298881216009141097&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aW6NfwqFpKJZP4vkKw3uNtICsgC_2Ao-/edit?usp=sharing&ouid=105298881216009141097&rtpof=true&sd=true
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ماذا نستطيع أن نفعل اآلن؟

ملاذا تعترب هذه بقضية عدالة مناخية؟

يؤثر تغري املناخ بالفعل عىل املجتمعات والثقافة والحقوق الثقافية عىل مستوى العامل. يتعرض السكان املحرومون والضعفاء، وبعض 

الشعوب األصلية، واملجتمعات املحلية التي تعتمد عىل سبل العيش الزراعية أو الساحلية للخطر بشكل غري متناسب. أماكن الرتاث 

الثقايف هي مناظر حية. هذه األماكن تسمح للناس باملشاركة واملساهمة يف الحياة الثقافية وهي تعبري عن هويتهم الثقافية. يف كثري 

من األحيان، هم أيًضا املصدر الروحي للعمل أو الغذاء للمجتمعات، وبالتايل فهي رضورية لبقائهم عىل قيد الحياة. عندما تكون مثل 

هذه األماكن يف خطر، فإن وجود املجتمعات املرتبطة بها يكون مهدًدا. من ناحية أخرى، فإن املرونة واإلبداع املتجسدين يف ثقافة 

وتراث املجتمعات املحلية مينح املجتمع كله األمل يف املستقبل. الفنون والثقافة والرتاث هي مصادر اإلبداع واإللهام التي ميكن أن 

تساعد يف التأثري عىل قبول التغري السيايس أو النظامي. تدعم املجتمعات الرتاثية و املعرفة املحلية خيارات التخفيف املعارصة، بدًءا من 

األساليب منخفضة الكربون واملُكيَّفة محليًا إلزالة الكربون من املباين واملناظر الثقافية، من خالل توجيه الطريق إىل أمناط مستوطنات 

منخفضة الكربون لتطوير مناطق شبه حرضية، إىل دور العلوم األصلية يف الزراعة ذات الذكاء املناخي.

كيف أقوم بتنفيذ هذا؟

تعزيز املناهج القامئة عىل الحقوق والتي محورها الناس يف إدارة الرتاث؛ ربط الناس بالرتاث واألماكن؛ والحوار والتفاهم بني  	 

الثقافات واالستدامة والرفاهية عند معالجة السياسات واملامرسات املحلية والوطنية والدولية للرتاث. سيؤدي ذلك إىل      

تحقيق القدرة الكاملة للرتاث الثقايف بشكل أفضل لتوفري مسارات مقاومة للمناخ لتعزيز التنمية املستدامة، مع تعزيز      

االنتقال العادل إىل مستقبل منخفض الكربون.   

يف عملك اليومي باإليكوموس، ابذل جهوًدا متواصلة لتنفيذ مناظري قامئة عىل الحقوق والتي تضمن حقوق األفراد   	 

والجامعات يف االستمتاع بثقافتهم وأماكنهم ومعاملهم األثرية. تبني مبدأ املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية ملجتمعات      

املصدر، قبل اعتامد تدابري محدده متعلقة برتاثهم الثقايف وتقديم كل مساعدة ممكنة بحيث تتم استشارة املجتمعات      

وأصحاب الحقوق ودعوتهم إىل املشاركة بنشاط يف العملية الكاملة لتحديد و اختيار و تصنيف وتفسري الرتاث الثقايف      

والحفاظ عليه وصونه، وكذلك اإلرشاف عىل الرتاث الثقايف وتنميته.   

مراعاة الحقوق والتأثريات الثقافية عند االستجابة لجميع جوانب تغري املناخ والعمل املناخي. إعطاء األولوية    	 

للحاجة إىل جهد خاص عاملي مركز و فعال و مؤثر ملنع االنقراض الثقايف للرتاث واملجتمعات ذات الصلة التي تواجه     

تهديدات خاصة من حالة الطوارئ املناخية، مثل تلك املوجودة يف املناطق القطبية والساحلية، مبا يف ذلك الشعوب األصلية     

وأولئك الذين يعيشون يف تراث الدول الجزرية الصغرية.   

ضامن أن يتم عرض و تنفيذ جميع أعامل اإليكوموس من خالل املناهج القامئة عىل 3

الحقوق.
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ماذا نستطيع أن نفعل اآلن؟

دراسة حالة: ايكوموس اململكة املتحدة وتعزيز الرتاث الثقايف كمحرك رئييس للعمل املناخي املحيل

 ترغب لجنة اإليكوموس اململكة املتحدة يف إنشاء استجابة وطنية ألزمة عاملية تركز عىل دور املجتمعات يف البحث

 وصنع السياسات وتطوير وتنفيذ اإلجراءات املناخية. كان إرشاك واستامع املجتمعات، الذين غالبًا ما كانوا عىل هامش

 البحث والسياسة واالسرتاتيجيات، أمرًا محوريًا يف هذا األمر. عىل سبيل املثال، أدى فقدان القرى واملتاجر املحلية

 واملزارع والحيوانات واملساحات الحرضية يف اململكة املتحدة والبلدان املجاورة إىل تدمري بعض املجتمعات وعجزها

.يف الكفاح من أجل استعادة حياتها الطبيعية

املدين املجتمع  ومجموعات  املجتمع  ذلك  يف  مبا  املصلحة  أصحاب  من  كبرية  مجموعة  مع  العمل  ورشة   شاركت 

 الستكشاف طرق لوضع املجتمعات يف قلب السياسة والوكاالت التي قادت املداوالت واإلجراءات، وكيف ميكن للرتاث

 الثقايف أن يقود هذه العملية. تضمنت املوضوعات الرئيسية اإلنصاف واالستامع، والحاجة إىل تبسيط اللغة لتحسني

.التعاون وما هي االعتبارات األخالقية املرتبطة بتغري املناخ التي يجب أخذها يف االعتبار يف مامرسات الحفظ

 ملزيد من املعلومات: الصفحة الرئيسية إليكوموس اململكة املتحدة

استونيا إيكوموس  ندوة  برئاسة  الحقوق،  القائم عىل  النهج   - املشرتكة”  “كرامتنا  اإليكوموس  مبادرة    دراسة حالة: 

اإللكرتونية حول مجتمعات الرتاث الساحيل واملناخ

 تم تنظيم ندوة الرتاث كل يوم الخميس من قبل مبادرة اإليكوموس “كرامتنا املشرتكة” - النهج القائم عىل الحقوق

 بالتعاون مع رشكاء يركزون عىل الرتاث الساحيل واملجتمعات وتغري املناخ للحصول عىل فهم أعمق ملجموعة متنوعة

 من القضايا التي يعالجها الرتاث يف مواجهة التغري الرسيع للمناخ امللموس للغاية من خالل وجهات نظر املجتمعات

الساحيل - للرتاث  الشاملة  األساليب  الندوة عىل  العيش لديهم. ركزت   الساحلية، و معرفتهم و مامرساتهم وسبل 

 الرتاث املادي وغري املادي واملنقول وغري املنقول، واملناظر واملساحات، واألرض واملياه. تم تخصيص سلسلة ندوات

 لقرار اإليكوموس بشأن نهج محوره الناس للرتاث، وتردد صدى الندوة مع أصوات املجتمعات الرتاثية يف السواحل

.األوروبية

 تتضمن الندوة قصًصا عن و من املجتمعات املحلية يف بريجن، موقع ميناء غارق، والحفاظ عىل البيئة التقليدية يف

 السياق الفنلندي الهنغارى، ومرونة املناخ املتضمنة يف العامرة الساحلية التقليدية والحرف اليدوية يف الدائرة القطبية

.الشاملية

ملزيد من املعلومات:  الصفحة الرئيسية ملبادرة اإليكوموس “كرامتنا املشرتكة” - النهج القائم عىل الحقوق

https://icomos-uk.org/
https://estonia.icomos.org/index.php/2021/11/19/heritage-thursdays-webinar-series-webinar-6-coastal-heritage-communities-and-climate/
https://estonia.icomos.org/index.php/2021/11/19/heritage-thursdays-webinar-series-webinar-6-coastal-heritage-communities-and-climate/
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ICOMOS UK / ICICH / RBAWG Clara Arokiasamy
ICOMOS Australia / AdCom Officer / ISC20C Sheridan Burke

US ICOMOS / ICOFORT Milagros Roman Flores
CIPA/ CIPA / ICICH / ICIP / ICTC Patrick Chao-Shiang Li

ICOMOS Philippines/ ICAHM Kate Lim
US ICOMOS / SDGWG Lydia Loopesko

ICOMOS Belgium (IWB) / EPWG / RBAWG Laure Marique
ICOMOS Ireland, AdCom Officer / SCTF coordinator /RBAWG Deirdre McDermott

ICOMOS Focal Point for Climate Change William Megarry
ICOMOS Estonia / ISCCL-IFLA / ICLAFI / SCWH / RBAWG Ave Paulus

US ICOMOS / ICAHM John Peterson
Secretary General and ICOMOS Canada Mario Santana

ICOMOS Norway / SCTF Cecilie Smith-Christensen
ICOMOS / ICUCH Chris Underwood

CIPA/ICORP Alex Yaning Yen

املساهمني بالعمل

Mohamed Badry (عرىب), Laure Marique (الفرنسية), Milagros Flores-Roman (األسبانية), 
Esmeralda Paupério (الربتغالية), Wing-Fai Wong, Alex Yaning Yen, Patrick Li (صينى) 

يف  العاملى  املناخي  التغري   مسرية 

)نورنربج )أملانيا

Lydia Loopesko

ترجم العمل بواسطة

صمم بواسطة

Markus Spiske


