
 

 



 

  



 

ات ط��لة األمد ومفعوله  ي تأث�ي جذري ع� األفراد وال�وكب، وقد بدأنا �شهد هذە التأث�ي
ان لدى التغ�ي المنا�ف

ات علينا الحد من ز�ادة درجات الحرارة لتصل ال��ادة لـ لال �مكن عكسه، ولتجنب األسوء  درجة  ١٬٥هذە التأث�ي
ف المست��ات لما قبل الثورة الصناع�ةمئ��ة، و�ي  . إال أننا لم ننجح لتحقيق هدف اتفاق�ة بار�س وهو درجتني

ف الغازات الدفيئة  ، ح�ت أن �سج�الت ترا��ي ف ، وقد بدأنا حق )GHG(مئ��تني
�
اتها. �ي األع� اطالقا  نلحظ تأث�ي

�
 ا

 
 أن بقاء 

�
�ة ع� األرضاليوم بدا جل�ا ي أصبح ع� المحكأمام كارثة مناخ�ة  الب�ش

الذي  ، �سبب التغ�ي المنا�ف
 تلو اآلخر الب�ش وعمقه تقاعسهم عن العمل سببه 

�
عن�ا� من  ١٥من أصل  ٩ح�ث ا�تشف العلماء أن ، عاما

ي العنا� المعروفة ل
ة علم�ة إلعالن  نقطة التحول المنا�ف ف ي تنظم حالة ال�وكب أصبحت فّعالة وهناك رك�ي واليت

  ).Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021, 2022حالة الطوارئ كوكب�ة (
 

�ش الوضع الراهن بأنه "الئحة اتهام دامغة لق�ادة المناخ  ف العام لألمم المتحدة أنطونيو غوت�ي وصف األمني
ي والس�ا�ي ن، وهناك الفاشلة"

ا�د للتخط�ط المنا�ف ف ا،هذا الفشل،  ، وكما �عزو قد م�ت  التصوراتإ� ندرة  جزئ��
ي ، إضافة إ� منخفض ال���ون ومقاوم للمناخمقبول وعادل و االجتماع�ة القادرة ع� تصور مستقبل  نظام بييئ

ات�ج�ات  و�ــهمشقر النهج التكنوقراط�ة �لس�اسة المناخ  ف  حاجة إ�، ولذا هناك البد�لةاالس�ت  أفضلتضمني
ي إدارة المناخ. لأل 

اث،من الفنون إ�  الثقافة،نحن نؤمن بأن فصوات ووجهات النظر المتنوعة �ف لديها القدرة  ال�ت
�ي قوة مفقودة  للمناخ،ع� تخ�ل وتحقيق مستقبل منخفض ال���ون وعادل ومقاوم  األفراد ع� مساعدة 

 . �مكنها معالجة أوجه القصور 
 

 
اث؟لماذا الثق  افة وال�ت

ا بطرق ف��دة: ، ف�ي تتر�ي الثقافة الناس ع� األما�ن وع� بعضهم البعض
�
ف تمكتعمل ع� خلق تماسك  بناء ني

امات  ف ، وتوف�ي اللحظات والمشاعر واالل�ت كة،المجتمع والعمل الجما�ي وابتكار رموز وأدوات جد�دة.  المش�ت
من  لمناخلتعبئة لهذا العمل هو أداة ق��ة ل، و العام والعملالفنانون واألصوات الثقاف�ة �ي الدافع للو�ي ف

وأما�ن  ،توفر المرا�ز والمؤسسات والمنظمات الثقاف�ة مثل المتاحففخالل إمكان�ة الوصول والثقة العامة، 
والمكتبات أو المهرجانات منصات لالستماع إ� المجتمعات والمرا�ز  ،والمعالم األث��ة ،والمسارح ،الموس��ت 

 تبادل متعدد الثقافات واألج�ال، و�ناء القدرات، وتبادل المعرفة. لل
 

ي الطب��ي 
اث�ة والنسق الثقا�ف ي ال�ت

الوقود قبل حقبة (أو ال تعتمد ع�) �شكل المعارف التقل�د�ة والمبايف
ي �حملها الشعوب األصل�ة والمجتمعات األحفوري  مدخل إ� المع�شة ما بعد ال���ون، وتقدم رؤى وق�م اليت

ي لم تنضم إ� منهج االستحواذ  "للتقدم" غ�ي الهدر الحديثة، بل  -الصنع -المحل�ة واليت
�
 معا�سا

�
قدمت نموذجا

ي تحدد و  والتخ�ل�ةاألدوات الفن�ة واإلبداع�ة المستدام، فتمتلك  �مكانات تح��ل�ة من خالل تحدي الق�م اليت
ي ذلك النماذج االقتصاد�ة واالستهال��

للمشاهد الثقاف�ة ة ودعم إعادة التفس�ي التح���ي خ�ارات الح�اة، بما �ف
 اليوم والعقل�ات المصاحبة لها.  �ةال���ون

 



 

ي حل أزمة المناخ 
ي �مكن أن �ساعد �ف ورة معالجة كل من عنا� الثقافة اليت ي هذا النهج �ف

من األمور المرك��ة �ف
ي حدوثها، فهناك العد�د من التقال�د والممارسات

ي ساهمت �ف ي  -الثقاف�ة وطرق المع�شة  والعنا� اليت
خاصة �ف

ي تعتمد  –األما�ن الصناع�ة  ابطة �شكل وثيق مع الوقود األحفوري واألنظمة االستخراج�ة واالستعمار�ة اليت م�ت
ول�ة"  ا باسم "الزراعة الب�ت

�
ي (عليها. و�شار إ� هذە العنا� الثقاف�ة أح�ان المناظر الطب�ع�ة واال�س�اح الح�ف

ام�ة  ي ولدت باسم "المناظر الطب�ع�ة  )األطرافالم�ت �ة اليت �ة والضوا�ي وشبه الح�ف ي المناطق الح�ف
�ف

ف فال���ون�ة".  و�وسني اث األن�� ي( �ت ي الب�ش ا القوى الثقاف�ة  هو �شبه )الع� الجيولو�ب ي ف�ي �ساعد تمام�
�ف

 ،" اث "المتوا�ئ  ،ها تحد�دو  ،الثقافةئمة ع� المقار�ات القاهذە  تجن�د اآلن علينا �جب وعل�ه ص�اغة هذا ال�ت
ها   وتحديها.  ،وتفس�ي

 
 تتطلب أزمة المناخ 

�
ي الطب�عة والثقافة إدامجا

ا للق�م المتضمنة �ف نحن بحاجة إ� تغي�ي العقل�ات ، فأ��� طموح�
ف الب�ش والطب�عة والصيغ ي تفصل بني  المع�شةتعزز أنماط  س�اسات و�رامج وطن�ةإ� حتاج ، فنحن ناليت

ف و�ستح�ل هذا المتناغمة مع الطب�عة،  ف الثقافيني ي ، دون المشاركة ال�املة لجميع الفاعلني
اث الثقا�ف ي  �حمل ال�ت

�ف
رف المجتمعات المحل�ة (ما �سم�ه اتفاق�ة بار�س "التقن�ات المحل�ة"). يوضح اقصص الناس ومع ط�اته

ات السابقة والتك�ف معها  ي أظهر اد ق، و السجل األثري أسباب التغ�ي
لتار�ــــخ قدرة اإل�سان ع� التك�ف �ف

ي 
ي واالقتصادي ال��ــــع ، و الما�ف

نحن قادرون ع� كسب المعركة اآلن من خالل التغي�ي االجتما�ي والثقا�ف
 ككل. �عمل المجتمع  يرغب المجتمع و  ممكنة فقط عندما ، و�ي والبع�د المدى

 
 

 حشد كافة الجهود
مة بتغي�ي  ف ي عفا عليها الزمن  األنماطالعقل�ات و  نحن نمثل المؤسسات والمنظمات المل�ت �طالق العنان ب -اليت

اث لتحقيق طموحات اتفاق�ة بار�س �شكل كامل. نحن ندرك أن هذا �جب أن  ،والثقافة ،إلمكانات الفنون وال�ت
ا  �شمل ي الممارسات التحول داخل قطاع الثقافة أ�ض� اف ، مع تبيف أصوات وتوص�ل المستدام؛ واإل�ش

ي مجتمعات الالمجتمعات المحرومة وحشد التضامن مع 
 ع�، الخطوط األمام�ة. �جب علينا الحفاظ�ف

ي ذلك من خالل اث بطرق شاملةالثقافة وال�ت و�سج�ل، و�تاحة 
الفن�ة التقل�د�ة والمبتكرة  النماذج، بما �ف

 .وكذلك التقن�ات الجد�دة
 

. نحن تأهب جم�عا نعلينا أن . وتحت التط��ر  ،قا�  الجهات الثقاف�ة الفاعلة ال يزال عمل ي
للعمل المنا�ف

و�ولوج�ا األ وعلماء  ،فنانونال معمار�و تصم�م المسطحات و  ،معمار�ونالمهندسون الو  ،ثار اآل وعلماء  ،ن��
 ،والجغرافيون ،والمهندسون، واألمناء، لق�موناو  ،والحرفيون أمناء األرش�ف،و  ،واإلدار�ونالخارج�ة، 
ابو  ،وعلماء المتاحف ،والموس�قيون ،أمناء المكتباتو  ،والمؤرخون تَّ

�
ي األداء  ،ال�

مخططو المناطق و  ،وفنايف
�ة ف  ،ومديرو المواقع، وكذلك العلماء  ،الح�ف ف  ،والباحثني . إن رؤ�تنا ، وحملة المعرفة األصل�ةوالطلبة ،والمعلمني

ي علم المناخ لالف��دة جاهزة للتطبيق ع� تغ�ي المناخ أو 
ي االعتبار �ف

ع� الرغم  أو علم المرونة،يتم أخذها �ف
ي وجود العد�د من األمثلة الرائعة والرائدة؛ انظر ع� سب�ل المثال دراسات الحالة  ،بالطبع من

شبكة  تق��ر �ف
ي 

اث المنا�ف ي التنم�ة المرنة للمناخ"، " المتحدةات المحل�ة مو كمنظمة المدن والح –ال�ت
 .2021دور الثقافة �ف

 

https://agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/en/report_10_-_culture_and_climate_resilient_development_-_en_2.pdf
https://agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/en/report_10_-_culture_and_climate_resilient_development_-_en_2.pdf


 

ي النم
ي األطر العلم�ة طيتطلب هذا التحول �ف

ي �ف
ا إعطاء األول��ة لألبعاد الثقاف�ة للعمل المنا�ف ، والعقل�ة أ�ض�

التخط�ط�ة والمال�ة للتخف�ف من حدة المناخ والتك�ف معه، والحد من مخاطر ال�وارث والس�اس�ة، و 
ار. �جب أن يتم تعم�م االعتبارات الثقاف�ة ع� جميع المست��ات (الم حل�ة والتخط�ط للخسائر واأل�ف

، من  ،واإلقل�م�ة ي
 إ� الزراعة.  النقلوالوطن�ة والدول�ة) وع�ب جميع القطاعات من الطاقة إ� المبايف

 
ف الحقوق الثقاف�ة ي  ،نحن ندرك العالقة العم�قة بني

. كما نعت�ب  ،والعدالة المناخ�ة ،والبقاء الثقا�ف ي
والعمل المنا�ف

ي المناهج المرتكزة ع� اإل�سان
ي تضع الثقافة كبعد  ،هذا الب�ان بمثابة مساهمة �ف والقائمة ع� الحقوق واليت

ا  ي والحكومات) مقعد�
ا واضح وعم�ي للتنم�ة وتوفر للجهات الفاعلة الثقاف�ة (المجتمع المديف ع� مطل���

 الطاولة لتحقيق ذلك. 
 

ي ذلك القدرات ع� التحول�حدد علم الم
والتك�ف. تلخص  ،واالستمرار  ،رونة خصائص األنظمة المرنة، بما �ف

ات�ج�ات مرنةثقافة السباق إ� حملة  ي تدعم بها االس�ت ، الطرق الرئ�سة اليت ي
اث المنا�ف ي أطلقتها شبكة ال�ت ، اليت

 : ي
 القائمة ع� ثقافة العمل المنا�ف

 
اث تعدد الشبكات  • والمجتمعات بطرق  فراد االجتماع�ة، مما �ساعد ع� بناء ه��ات األتدعم الثقافة وال�ت

 . من عدم االستقرار وتقلل الروابط  ترسخ�مكن أن تعزز النسيج االجتما�ي و 
 

ف األنظمة المرنة بالتن�ع، الذي ي •  رفة(ع� سب�ل المثال، المعا تن�ع أنظمة المعرفة والتكنولوج� تضمنتتم�ي
 والق�م.  ،والروحان�ات واآلراء الدول�ة،واألصل�ة)؛ سبل الع�ش؛ اللغات؛  ،المحل�ة والتقل�د�ة

 
ي  • ا القدرات الذات�ة اليت ابط، ول�نه �جسد أ�ض� ف الثقافات، مما �عزز ال�ت توفر الثقافة القدرة ع� التبادل بني

، مثل استخدام المواد والمعرفة المحل�ة ( ي المح�ي
 .")المع�ار�ة" ع� سب�ل المثالتعزز اال�تفاء الذايت

 
ي المجتمع. باالعتماد ع� نهج  المساواة والعدالةتتقاطع  •

ي ذلك مدى انتشار القدرات �ف
مع المرونة، بما �ف

ي ذلك 
ي التنم�ة، �مكن للثقافة معالجة األبعاد االجتماع�ة للتهم�ش واإلقصاء، بما �ف

الحقوق الثقاف�ة �ف
 .المناخ حوكمة

 
ي والقدرة ع�  •

ي التك�ف واالبتكار من خالل ميتم دعمه، تن�عالتوج�ه التعلم التك��ف
 .اإلبداع واإللهام �ف

 
 

 لعملاحان وقت 
ار العال�ي  وللحد انه وقت العمل. �جب علينا سد فجوات االنبعاثات والطم�ح.  للوصول للعالم من االح�ت

وسبل الع�ش، والفهم العام ، �جب إ�الء الم��د من االهتمام لألبعاد الثقاف�ة ألنماط الح�اة درجة مئ��ة 1.5إ�
ات المناخ، وال ، ومنابع النهج المتن�ع المرا�ي ، و األنظمة االجتما�ي لتغ�ي تقبل لتأث�ي طم�ح الللن�ع االجتما�ي



 

ف الثقافة والعلم، واأل المنا�ف  ، والذا�رة ةوالس�اس شخاص. باختصار، �جب علينا تجاوز االنقسامات بني
 والممارسات المتطورة. 

 
. نحن نوفر المساحات وانحن نطالب  ي

ي صم�م العمل المنا�ف
ح�ث  لفعال�اتالدول والمدن بوضع الثقافة �ف

والعمل ع� أساسها. نحن مؤهلون �شكل ف��د للق�ام بذلك  ،ومناقشتها  ،�مكن بث هذە األزمة المجتمع�ة
اف ط��ل األمد، وقاعد ، والشعور بالمكان، واإل�ش ي

ان�ة ة المعرفة، و�مك�سبب الم��ــــج الف��د من الو�ي التار��ف
�ةالوصول العام، والثقة ال ي وضع أفضل من الثقافة لممارس جماه�ي

ة غ�ي المسبوقة. ال توجد مؤسسات أخرى �ف
ي المستقبل

امات جد�دة.  �طالقو  العمل المنا�ف �ف ف  ال�ت
 

ي القائم ع� الحقوق
 ،الطلبجانب �دارة و  ،والقائم ع� المكان ،�شكل ملموس، �جب أن ��ع العمل المنا�ف

ز ع� 
�
ي �ش�ي إ�  ،عنا� الفن تأي�د . �جب علينا حما�ة و األفراد والمرك اث اليت طرق مع�شة والثقافة وال�ت

ي  األفراد تعتمد ع� استغالل ال متجددة  والطب�عة، و�جب علينا تحدي وتفس�ي تلك العنا� األخرى اليت
ي حالة الطوارئ المناخ�ة. بق�ادة 

ي التسبب �ف
، �جب علينا العاملون بها الثقاف�ة الفاعلة و الجهات ساعدت �ف

كاء مع الشعوب األصل�ة والمجتمعات المحل�ة و�ناء قض�ة  ي �مكننا من خاللها العمل ك�ش تع��ز األطر اليت
كة مع المصالح المتداخلة مثل المساواة العرق�ة ف و  مش�ت ف المساواة بني ، ور�ط الثقافة بالعدالة المناخ�ة الجنسني

ي والتنم�ة المستدامة المستجيبة للمناخ. تعزز العمل بطرق 
 المنا�ف

 
�ن  �جب أن �كون نقطة تحول للعمل متعدد المست��ات لتحقيق إمكانات مؤتمر األطراف السابع والع�ش

ي والحقوق الثقاف�ة الثقافة لمكافحة أزمة المناخ �شكل فعال. 
اث الثقا�ف كة أن نضمن الم�ي إنها مسؤوليتنا المش�ت

ولتوف�ي تخف�ضات االنبعاثات  الصمود؛وقادر ع�  ،ومزدهر  ،؛ لحما�ة كوكب سل�مالمقبلةلألج�ال الحال�ة و 
ي الذي �كافح من أجل الحفاظ ع� 

ي تتوقف عليها هذە النتائج. لتع��ز نظام التخط�ط المنا�ف ع� ق�د  1.5اليت
اث  ، �جب علينا إطالق العنان لقوة الثقافة ع� وجه ال�عة من الفنون إ� ال�ت الح�اة وتقد�م التك�ف التح���ي

ي كل  ،وعادل ،تحقيق مستقبل منخفض ال���ونع� تخ�ل و  األفراد لمساعدة 
وقادر ع� التك�ف مع المناخ. �ف

ي االعتبار  العمل،هذا 
ي  ضع! ضعنا �ف

 ! االعتبار  الثقافة �ف
 

 
 من نحن؟

ي تم إعداد هذە الوث�قة من قبل 
اث المنا�ف ، و�ي تحالف عال�ي رائد من منظمات الفنون والثقافة شبكة ال�ت

 ، ي
اث للعمل المنا�ف وحكومات  ومحل�ة،شبكة دول�ة ووطن�ة  200توح�د تحالف عال�ي �ضم أ��� من لوال�ت

 ومنظمات ثقاف�ة. 
 

مؤتمر ( 2022�قدم هذا الب�ان رسائل رئ�س�ة حول الثقافة وتغ�ي المناخ بهدف مؤتمر األمم المتحدة للمناخ 
�ن) وما بعدە. �س� إ�  ف بالفنونتفع�ل دور األطراف السابع والع�ش اث التخاذ إجراءات  ،والثقافة ،المعنيني وال�ت

هم ل��ادة الطم�حإلهام ومساعدة ناخبيمناخ�ة من خالل التواصل والمشاركة،  لتغي�ي  ؛هم وأعضائهم وجماه�ي
ي تط�� سلوك�اتهم؛

ي  ر س�اسة تغ�ي المناخ ع� المستويوالمشاركة �ف المستوى و الحكو�ي المح�ي والوطيف

http://climateheritage.org/wp-content/uploads/Madrid-to-Glasgow-Arts-Culture-and-Heritage-Climate-Action-Plan.pdf


 

ي الوقت و. الحكو�ي الدو�ي 
 فإنها �س� جاهدة المناخ�ة،من أجل تلب�ة الحاجة الملحة لحالة الطوارئ  نفسه،�ف

كاء اآلخ��ن الذين لم �شاركوا  تآزر مالن إللهام و�شجيع الم��د من التعاو  ي مع القطاعات وال�ش
ي العمل المنا�ف

�ف
ا مع الجهات الفاعلة الثقاف�ة.   تقل�د��

 
ي  ندعو 

والمنظمات  ،ومنظمات الشعوب األصل�ة ،والحكومة ع� جميع المست��ات ،المجتمع المديف
كات ،والمؤسسات الثقاف�ة والمنظمات البحث�ة وأصحاب المصلحة اآلخ��ن لالنضمام إلينا  ،والجامعات ،وال�ش

ي التوقيع ع� هذا الب�ان، 
ي إ�شاء مجتمعات عادلة�ف

ك �ف ي إشارة إ� طموحنا المش�ت
ي  ،ومزدهرة ،�ف

ومرنة اليوم و�ف
 . المستقبل

 
  



 

�ن  ي مؤتمر األطراف السابع والع�ث
اث المنا�ف مجموعة ص�اغة  –ب�ان شبكة ال�ت

 لمسودةا
ون�كا أر�اس • ف / CC35منظمة ، ف�ي  عواصم األم��كتني

 الحكومات المحل�ة من أجل االستدامة -ICLEI شبكة  ،يو�س أر�كان •

اث ال�سندر المونت ب�شوب، منظمة  • ي الدو�ي ال�ت  الوطيف

ف  • ف المعمار�ني  كارل إل�فانت، المعهد األم���ي للمهندسني

، المجلس الدو�ي للموس��ت  •  س�لجا ف��ش

ا الهانا فالك،  •  �ةتار�خمنظمة إنجل�ت

 رو�رت ر. جينس، ائتالف المتاحف من أجل العدالة المناخ�ة •

، اإلفال أورو�ا • ي
 داني�ال م�كانو�ف

�اإ�شانلوز�ن أود�اوا  •  ، المجلس الدو�ي لآلثار والمواقع ن�ج�ي

 المدن والحكومات المحل�ة المتحدةبمنظمة الثقافة  جوردي باسكوال، لجنة •

ف  • ي نافني
اث الثقا�ف ي الهندي للفنون وال�ت ، الصندوق الوطيف ي

 بيباليف

ي  جول�ان بوالنكو، •
 مكتب كال�فورن�ا للحفاظ التار��ف

 إرمين�ا سك�اشيتانو، وزارة الثقافة اإل�طال�ة •

 جمع�ة متاحف جزر المح�ط الهادئ، ��زي فون�د�لو ت •

 

 ترجمة ھبة محمد إسماعیل، لجنة اإلفال اإلقلیمیة للشرق األوسط وشمال افریقیا

 ھیفاء عبد الحلیم، الجمعیة الوطنیة للمحافظة على البترا

  



 

 



 

 


