 ١٨آورﯾﻞ:روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨـﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎل  :۲۰۲۲ﻣﯿﺮاث و اﻗﻠﯿﻢ

در ﺳـﺎل  ،١٩٨٢اﯾﮑﻮﻣﻮس  ١٨آورﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮد .ﯾﻮﻧﺴـﮑﻮ ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺑﯿﺴـﺖ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ،اﯾﻦ
روز را ﺑﻪ ﺗﺼـــﻮﯾﺐ رﺳـــﺎﻧﺪ .اﯾﮑﻮﻣﻮس ﻫﺮ ﺳـــﺎل ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻋﻀـــﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،و ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد ،و دﯾﮕﺮ ﺳـــﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﯽ ﻣﻮﺿــﻮع ﺳــﺎل ﭘﯿﺶ »ﮔﺬﺷــﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه :آﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن« ،در ﺳــﺎل  ۲۰۲۲از ﺷــﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎز ،ﺳــﺎزﻧﺪه ،و ﺑﯿﻨﺎﻧﺴــﻠﯽ در ﻣﻮﺿــﻮع
ﻣﯿﺮاث و اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺎوش ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﮑﻮﻣﻮس در ﺳــﺎل  ۲۰۲۰ﺳــﻨﺪ »ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺿــﻄﺮار اﻗﻠﯿﻤﯽ« را ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﺳــﺘﻌﺪاد ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ،و
ﮐﺮدن واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼع از ﻣﺨﺎﻃﺮه؛ و اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳـﻌﮥ
ـﺤﯿﺢ اﻗﻠﯿﻤﯽ از راه ﭘﺎﺳـﺪاﺷـﺖ ﻫﻤﮥ اﻧﻮاع ﻣﻮارﯾﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از آﺛﺎر ﺷـﺪﯾﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﻠﯿﻤﯽ؛ اﺟﺮاﯾﯽ ِ
ﺻ ِ
آوری اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺎب ِ
ﮔﺰارش »آﯾﻨﺪۀ ﮔﺬﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ« ﮐﻪ اﯾﮑﻮﻣﻮس ﺑﻪﺳـﺎل  ۲۰۱۹ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺼـﺎن ﻣﯿﺮاث ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﯾﺎ ﺗﻮان ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن دارﻧﺪ .ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳـﺎس ﻫﻤﮥ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻫﻪ در ﺗﻼش
ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ »ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات اﻗﻠﯿﻤﯽ« و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ »اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار« اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
»ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات اﻗﻠﯿﻤﯽ« در ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺎری در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﯿﺮاث ﺟﺎی دارد:
»ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻨﺎﻧﺴﻠﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ و آﺑﯽ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد .ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ وﺟﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺼﻮﺑﮥ آن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ«.
آﯾﻨﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ۲۰۱۹ ،
ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺮای
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ ۱۸ ،آورﯾﻞ  ،۲۰۲۲ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﮐﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ِ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺻــﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺳــﻮی آﯾﻨﺪهای ﮐﻢﮐﺮﺑﻦ ،در ﻋﯿﻦ ﺗﺎبآوری اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷــﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺨﺸــﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
اﯾﺠﺎد راهﻫﺎی ِ
ﺳﻪﺳﺎﻟﮥ اﯾﮑﻮﻣﻮس ) (۲۰۲۴ – ۲۰۲۱اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﮥ  ۲۰۲۰اﯾﮑﻮﻣﻮس درﺑﺎرۀ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺮدمﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
از اﻋﻀـﺎی اﯾﮑﻮﻣﻮس ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰاران راه را ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺸـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀـﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪﮐﺎر آﯾﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،راهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن :ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻨﻮب-ﺟﻨﻮب و ﻣﺜﻠﺜﯽ؛ ﺗﻮانﺑﺨﺸـــﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳـــﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺷـــﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺪاﺧﻼت ارزان ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷــﯽ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎی ﻣﯿﺮاﺛﯽ؛ آﻣﻮزش ﻣﯿﺮاﺛﯽ و زﯾﺴــﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﻪﺧﺼــﻮص در ﻣﻮﺿــﻮع داﻧﺶ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺻــﺤﯿﺢ؛ ﺗﺮوﯾﺞ
رواﯾﺖﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺖﺑﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ ،و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﯿﺮاﺛﯽ آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ.



ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﻣﯿﺮاث و اﻗﻠﯿﻢ ،ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴـﺎوات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻣﯿﺮاث ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ،و ﯾﺎ راهﻫﺎی دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺼــﻔﺎﻧﻪ از ﺟﻮاﻣﻊ آﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭼﯿﺴــﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ »دﻫﮥ اﻗﺪام« ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﻣﺮاﺳــﻤﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ :ﻣﺨﺎﻃﺮۀ ﻧﺎﺷــﯽ از ﻓﺠﺎﯾﻊ )اﻗﻠﯿﻤﯽ ﯾﺎ اﻧﺴــﺎﻧﯽ( ،ﻣﯿﺮاث
ﺑﻮﻣﯽ ،ﻣﯿﺮاث در ﺗﻀﺎد ،ﻣﯿﺮاث و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ،ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺪس .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ:
−
−
−
−

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮک اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد؟
ﮐﻤﯿﺘـﻪﻫـﺎی ﻣﻠﯽ ،ﮐﻤﯿﺘـﻪﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐـﺎرﮔﺮوهﻫـﺎ ،و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﮐـﺎری ﭼـﻪ ﮐـﺎرﻫـﺎﯾﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮات و آﺛـﺎر ﻣﺨﺮب ﻓﺰاﯾﻨـﺪۀ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﻣﺨﺎﻃﺮات و آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺸﺮﯾﮥ  ۲۰۲۱اﯾﮑﻮﻣﻮس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﯿﺮاث و اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار :راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺮاث و ﻓﻌﺎﻻن ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺮاﺳـﻢ ﺑﺮﺧﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳـﻢ در ﮐﺸـﻮرﺗﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷـﯿﺪ .ﻣﺮاﺳـﻢ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  info@iranicomos.orgارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی زﯾﺮ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ:
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ۱ﺗﺎ ۲دﻗﯿﻘﻪای )ﺣﺪاﮐﺜﺮ( از ﻫﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﻠﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،و ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﻪ ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪۀ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.
ً
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ اﯾﮑﻮﻣﻮس ﺑﻪ اﺷـﺘﺮاک ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎﻻ ارﺳـﺎل ﺷـﻮد .ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ،و ﺷـﻮاﻫﺪی در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ
وﯾﺪﺋﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ً
ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷــﺮح ﻋﮑﺲ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻫﺪاف ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه را ﻧﺸــﺎن دﻫﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﻨﯿﺪ از ﺣﻖ اﻧﺘﺸــﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻣﺠﺎزی ،وﺑﯿﻨﺎر ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻞ در ﺧﻸﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ و از دﯾﮕﺮان دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﺸﺎن اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ،و ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
#18April #ICOMOS #IDMS2022 #icomosIDMS2022 #climatejustice #heritage4climate @icomosSDG2030
@climateheritage

۱۸#آورﯾﻞ #اﯾﮑﻮﻣﻮس #اﯾﮑﻮﻣﻮس-اﯾﺮان #اﯾﮑﻮﻣﻮس# ۲۰۲۲ﻋﺪاﻟﺖ-اﻗﻠﯿﻤﯽ
ً
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ روز را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﺪ
ً
ﻟﻄﻔﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ اﯾﮑﻮﻣﻮس اﯾﺮان را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ١٨آورﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺳــﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را در وﺑﮕﺎه اﯾﮑﻮﻣﻮس ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀــﺎی
ﺧﺎﻧﻮادۀ اﯾﮑﻮﻣﻮس در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.




ً
ً
ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﯽ  info@iranicomos.orgﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮ ارﺳــﺎل ﮐﻨﯿﺪ )ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﮥ ﻣﺨﺘﺼــﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺷــﻮد( و در
ﻋﻨﻮان اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد » «18 April event- your Committeeرا ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
 −ﻋﻨﻮان روﯾﺪاد ﻫﺎی ﺷﻤﺎ
 −ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه
 −ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ؟ اراﺋﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از روﯾﺪادﻫﺎ
 −ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ؟
 −ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ؟ ﺷﻬﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ
 −اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس رﺳﻤﯽ
 −ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 −ﺿﻤﺎﺋﻢ :ﭘﻮﺳﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮر
ً
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺷـﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳـﺖ ،ﻟﻄﻔﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺸـﺎر آن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﻤﺎﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺸـﺎر آن
ً
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﮑﻮﻣﻮس ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺘﺒﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺸﺎر راﯾﮕﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﮑﻮﻣﻮس ﺑﺪﻫﯿﺪ.




