



 
 

 
 هااها و محوطهـ روز جهانی بن :آوریل ١٨

 میراث و اقلیم:  ۲۰۲۲سال  موضوع 
 

این    ،در ـسال بعد، در بیـست و دومین کنفرانس عمومی خودنیز  یونـسکو   .گذاری کردها نامروز جهانی بناها و محوطهعنوان آوریل را به   ١٨ایکوموس    ،١٩٨٢در ـسال  
ــاند.   روز ــا،  های  برای فعالیتهر ســـال  ایکوموس  را به تصـــویب رسـ ــازمان  ،خود  های، و کارگروهعلمیالمللی  های بینکمیته ،های ملیکمیتهاعضـ های  و دیگر سـ

 کند. تعیین می را همکاری، موضوعیمند به عالقه

موضــوع در  نســلیی باز، ســازنده، و بیناکنیم با گفتگوهااز شــما دعوت می ۲۰۲۲  ســال در،  »گوناگونهای آینده  های پیچیده:«گذشــته  پیشدر پی موضــوع ســال  
  کاوش کنید.میراث و اقلیم 

ــال   ــند «  ۲۰۲۰ایکوموس در س ــر کرد که در آن بهاقلیمیمیراث فرهنگی و اضــطرار  س ــتعداد میراث فرهنگی برای    » را منتش اقدامات فراگیر، تغییرپذیر، و اس
ایجاد توـسعۀ   ؛ ومخاطره  اطالع ازواکنش به خطر بر مبنای   کردِن اجرایی  ؛ث فرهنگی از آثار ـشدید و نامطلوب اقلیمیاقلیمی از راه پاـسداـشت همۀ انواع مواری  ـصحیِح 

 و به همۀ اینها از منظر مساوات و عدالت نگریسته بود.توجه کرده  اقلیمی آورِی پایدار با تاب

که بیشـتر تحت تأثیر منتشـر کرده بود، نیز خواسـتار همبسـتگی متخصـصـان میراث با جوامعی شـده   ۲۰۱۹سـال  » که ایکوموس بههای ماآیندۀ گذشـتهگزارش « 
همبـستگی باید اـساس همۀ اقداماتی باـشد که در این دهه در تالش    .دارندهای آن  تحمل هزینهتری برای  بار تغییرات اقلیمی قرار گرفته، و یا توان کمیامدهای زیانپ

 دهیم.یافتن به «عدالت و مساوات اقلیمی» و رسیدن به «اهداف توسعۀ پایدار» انجام میبرای دست

 و میراث جای دارد:مبحث تغییرات اقلیمی  در فصل مشترکمساوات اقلیمی» در مرکز گفتمان جاری «عدالت و 

های آینده برای نسل   های خاکی و آبی کرۀ زمین بومزیستتدابیری اتخاذ کنند تا  ها  نسلی مستلزم آن است که همۀ انسانبینا  مساوات« 
داشتن برای نگاه به دیگری وابسته است.  اری برخوردار است چراکه وجود هر یک  از اهمیت بسی ها  بومانسان و زیست . تعامل  صیانت شود

وظایف ناشی از تغییرات اقلیمی و مصوبۀ آن باید  حاصل و  توزیعی و این نکته توجه داشت که منافع    عدالتبه اصول    جانب انصاف باید
 منصفانه تخصیص یابد.» 

 ۲۰۱۹، های ماآیندۀ گذشته

برای    ،ی ترویِج تمامی اـستعدادهای پژوهـشی و اجرایی حفاظت از میراث فرهنگیراهبردهااـست که  فرـصتی مناـسب   ،۲۰۲۲آوریل  ۱۸ها،  حوطهبناها و مروز جهانی  
ــعۀ پایدار   تقویِت   هایایجاد راه ــوی آیندهتوس ــحیح به س ــی از برنامۀ  ، بهآوری اقلیمیدر عین تابکربن،  ای کمو انتقالی ص ــوع بخش ــود. این موض ــته ش نمایش گذاش

 .به میراث فرهنگی مبنامردم رویکردهایایکوموس دربارۀ  ۲۰۲۰) است و همچنین گامی است برای دستیابی به مصوبۀ ۲۰۲۴ – ۲۰۲۱سالۀ ایکوموس (سه

معرفی  ،ر آیدکاتواند منبع دانـشی باـشد که برای حل معـضل تغییرات اقلیمی بهکه میراث فرهنگی میرا  کنیم که هزاران راه از اعـضای ایکوموس ـصمیمانه دعوت می
مداخالت ارزان با هدف   ؛اندجایی شـــدهســـبب تغییرات اقلیمی مجبور به جابهبخشـــی جوامعی که بهتوان ؛یجنوب و مثلث -همکاری جنوبهایی همچون:  کنند، راه

ترویج   ؛پذیری صــحیحن و تغییرخصــوص در موضــوع دانش کرببه ،محیطیآموزش میراثی و زیســت  ؛در بســترهای میراثی  وقوع حادثهمدیریت مخاطرات ناشــی از 
 دیده از تغییرات اقلیمی.های میراثی آسیباقتصادی محیط-بومی، مساوات و عدالت، و رشد اجتماعی، تغییرات زیستهای زنانه و مردانه برای تطابق اقلیمیروایت
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توان از عدالت و مـساوات اقلیمی برای حمایت  ینکه چگونه میهایی همچون اپرـسشکند برای پاـسخ گفتن به  ، فرـصتی فراهم میمیراث و اقلیم موـضوع منتخب،  
ملل متحد  »دهۀ اقدام« در حالی که توجه کافی به  ،پذیر از اقدامات اقلیمی چیســتدســتیابی به حمایت منصــفانه از جوامع آســیبهای  از میراث بهره گرفت، و یا راه

 کنیم.می

 مشارکت کنید!

ــانی که عالقه ــمی را برای این روز برنامهکس ــانی)، میراث ریزی کنند، میمندند مراس ــی از فجایع (اقلیمی یا انس ــوعاتی توجه کنند: مخاطرۀ ناش توانند به چنین موض
 باشد:تواند شامل این موارد های اصلی میپرسشساالری، مکان مقدس یا میراث مقدس. بومی، میراث در تضاد، میراث و مردم

 تواند محرک اقدامات اقلیمی باشد؟می حفاظت از میراث فرهنگی چگونه −
 توان به آنها نشان داد؟مخاطرات عدالت و مساوات اقلیمی چیست و چه واکنشی می −
ایـندۀ تغییرات اقلیمی نیروـهای ـکاری ـچه ـکارـهایی در واکنش ـبه مـخاطرات و آـثار مخرب فزـها، و  المللی علمی، ـکارگروهـهای بینـهای ملی، کمیـتهکمیـته −

 دهند؟انجام می
 مخاطرات و آثار مخرب تغییرات اقلیمی در آینده چیست؟ −

 » موجود است.میراث و اهداف توسعۀ پایدار: راهنمای خط مشی برای میراث و فعاالن توسعهایکوموس با عنوان «  ۲۰۲۱اطالعات بیشتر در نشریۀ 

رتان در تماس باـشید. مراـسم  کنیم با برگزارکنندگان مراـسم در کـشو در ـسطح جهان، بیـشتر مراـسم برخط خواهد بود. خواهش می ۱۹-گیری کنونی کویدبه ـسبب همه
 ارسال کنید. info@iranicomos.org هایتان را به نشانی و برنامه

 های زیر، و البته نه محدود به آنها، باشد:تواند در قالبمشارکت می

ــانای (حداکثر) از هر کمیتۀ ملی، کمیتۀ بیندقیقه   ۲تا۱ ویدئوهای ــد.ردهای محلی و منطقهدهندۀ رویکالمللی علمی، و کارگروه که نش   ای به اقدامات اقلیمی باش
انی ایمیل باال ارـسال ـشود. حتمًا توـضیح، نقل قول، و ـشواهدی در کنار هر های اطالعتواند از طریق ـشبکهویدئوها می ته یا به نـش انی ایکوموس به اـشتراک گذاـش رـس

 ها استفاده کنید.ویدئو داشته باشید و از هشتگ

از حق انتشــار آنها برخوردارید و این کار را در هایی را منتشــر کنید ح عکس که رویکردها و اهداف کنونی برای آینده را نشــان دهد. لطفًا عکسها همراه با شــر عکس
 های اجتماعی انجام دهید.شبکه

 کنید که در آن شرکت کنند.برای تأمل در خألهای نظری و عملی موجود برگزار کنید و از دیگران دعوت  میزگرد مجازی، وبینار، کارگاه

 ها را فراموش نکنید.استفاده از تصویر، نشان اهداف توسعۀ پایدار، و هشتگ

 #18April #ICOMOS #IDMS2022 #icomosIDMS2022 #climatejustice #heritage4climate  @icomosSDG2030 
@climateheritage   

 

 اقلیمی -عدالت#  ۲۰۲۲ایکوموس#  ایران-ایکوموس# ایکوموس  # آوریل #۱۸  

 
ً
 داریدبه ما اطالع دهید که چگونه این روز را گرامی می  لطفا

طالع اعضــای  های شــما را به اایکوموس منتشــر کنیم و فعالیتوبگاه  آوریل خود مطلع ســازید تا بتوانیم آنها را در  ١٨های  را از برنامهدبیرخانۀ ایکوموس ایران   لطفاً 
 ایکوموس در سرتاسر جهان برسانیم.  ۀخانواد

https://www.icomos.org/en/focus/un-sustainable-development-goals/91455-icomos-releases-sustainable-development-goals-policy-guidance-for-heritage-and-development-actors
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و در  )مختصــر آنها ممکن شــود  ۀجمالت کوتاه باشــند تا امکان ارائ با ســاختار زیر ارســال کنید (لطفاً   info@iranicomos.org  نشــانی این اطالعات را به لطفاً 
 را ذکر کنید.  »April event- your Committee 18« عنوان ایمیل خود 

 عنوان رویداد های شما −
 چه کسی؟ سازمان دهنده −
 چه موضوعی؟ ارائه کوتاهی از رویدادها −
 چه زمانی؟  −
 چه مکانی؟ شهر، نشانی −
 اطالعات تماس رسمی −
 پایگاه اینترنتی −
 م: پوستر یا بروشورئضما −

ار مطمئن ـشویگرافیکی اـست، لطفًا  چنانچه مـشارکت ـشما از طریق عکس یا محتوای   ار آن در اختیار ـشماـستد که  پیش از انتـش ار آن  همچنین    .حق انتـش برای انتـش
 کتبًا حق انتشار رایگان آنها را به ایکوموس بدهید.الزم است های اجتماعی ایکوموس در شبکه
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