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الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله وآله وصحبه

ة سمية بنت الحسن، صاحبة السمو الملكي الأم�ي

أصحاب المعالي والسعادة رؤساَء الوفود،

ضيوفنا الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

شــــرف أن يحظــى هــذا المؤتمــر بالرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد 
الســادس يحفظــه اللــه،

ف  وشــــرف أيضــاً لهــذا المؤتمــر أن يحظــى بالدعم الســخي من حكـــومة خــادم الحرم�ي
، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز يحفظــه الله، ف يفــ�ي ال�ش

ــت  ة ســمّية بن ــ�ي الأمــ�ي ــة الســمو المل ــر جــّم أن تكــون صاحب ــ�ي وتقدي ــرف كب وشــ
ــا. ــن والده ــة ع ــر نياب ــذا المؤتم ف له ــف �ش ــالل، ضي ــن ط ــن ب الحس

، صاحبة السمو الملكي

أصحاب المعالي والسعادة، 

ي الأرض بعد إصالحها﴾.
 يقول الله سبحانه وتعاىل ﴿ول تفسدوا �ف

هــا أن تبــ�ي وإىل ماضيهــا  . حــق لهــا عــىل حا�ف ف أرضنــا المثخنــة بجراحهــا تشــكو وتــ�أ
أن تهفــو وتحــن.

 . ي
ــ�أ ــه البي ــل لنظام ــامل هائ ــ�ي ش ــرض لتدم ــه يتع ، إن ــ�ي ــس بخ ــا الأزرق لي كوكبن

اع صامــت لملكيــة الأرض مــن  ف إنــذار يتلــوه إنــذار، ومــا أكــ�ش النــذر المتوعــدة بانــ�ت
 ! جنــس البــ�ش

الموارد الطبيعية تلوثت ومساحات الستيطان للنبات والحيوان تراجعت. 

ف مــن  ف بســبب الجفــاف والكــوارث الطبيعيــة فاقــت عــدد الالجئــ�ي إّن أعــداد النازحــ�ي
ــبعمائة  ــواىلي س ــإن ح ــع، ف ــذا الوض ــتمر ه ــة. وإذا اس ــات العرقي ــروب والرصاع الح
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ســالمي ســيضطرون إىل هجــرة  ــم الإ ــن دول العال ــون نســمة غالبيتهــم م )700( ملي
ف )2030م(. ــ�ي ف وثالث ــ�ي ــام ألف ــق ع ي أف

مناطقهــم �ف

كشــفت التقاريــر الموثوقــة الصــادرة عــن المؤسســات والهيئــات المتخصصــة أرقامــا 
ــىل  ــث ع ــق تبع ــا وحقائ ــة، أرقام ات المناخي ــ�ي ــول التغ ــة ح ــق مفزع ــة وحقائ مرعب
ــوازل مأســاوية للمــوارد  ــة ون القلــق مــن ارتفــاع حــرارة الأرض وتنــذر بكــوارث حقيقي
ف  الطبيعيــة، خاصــة وقــد تضاعــف عــدد الكــوارث، فمــن خمســمائة وتســع وتســع�ي
ف  ــة )1100( عــام ألفــ�ي ــف ومائ ف )2002( إىل أل ــ�ي ف واثن ــة عــام ألفــ�ي ــة بيئي )599( كارث

وســبعة عــ�ش )2017(. 

ة الحاليــة لســ�ي الأمــور ســتنقلنا ب�عــة إىل بلــوغ بــل  يتخــوف العلمــاء مــن أن الوتــ�ي
ــث  ــرارة الأرض، حي ــاع ح ي ارتف

ــ�ش �ف ــة أو أك ف مئوي ــ�ي ــف إىل درجت ــة ونص ــاوز درج تج
ســتتنامى التقلبــات المناخيــة المفاجئــة والعنيفــة، وتفقــد الكثــ�ي مــن الكائنــات الحيــة 
مســاكنها بنســب قــد تصــل إىل %10 مــن موائلهــا الطبيعيــة، ويكتســح التصحــر 13% 

ايــد درجــة حموضــة المحيطــات.  ف مــن مســاحة الأرض، وت�ت

ي للمجتمعات والدول. 
ي والغذا�أ

سيتأثر بذلك الأمن الما�أ

، صاحبة السمو الملكي

أصحاب المعالي والسعادة، 

ي هنــا أتســاءل، وبــكل أســف، عــن جــدوى المعاهــدات الدوليــة حــول المنــاخ، 
إنــ�ف

ى هــي صاحبــة القــدر الأكــ�ب مــن النبعاثــات المســؤولة عــن  إذا كانــت الــدول الكــ�ب
ي قضيــة 

ام المطلــوب ضمــن المجتمــع الــدوىلي �ف ف الحتبــاس الحــراري، ول تفــي باللــ�ت
ي أخذتهــا عــىل عاتقهــا 

إنســانية كهــذه، بــل وتتنصــل مــن المســؤوليات القانونيــة الــ�ت
ــىل  ــي. وع ــاري والصناع ــع التج ــة للجش ــح الآني ــة المصال ــام غلب ــس أم ــة باري ي قم

�ف
حســاب مــن؟

عىل حساب الحقوق البيئية لالأجيال القادمة.

ف بالمائــة 40 % مــن النبعاثــات  ى مســؤولتان عــن أربعــ�ي ف مــن الــدول الكــ�ب إّن دولتــ�ي
الكربونية.
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، صاحبة السمو الملكي

أصحاب المعالي والسعادة، 

ي 
ــه و�ف ــا بالل ــة المعــا�ة، إل أن أملن ــم الأزمــة البيئي ــا نشــهده مــن معال رغــم كل م

 . ــ�ي ســالمي كب ــا الإ عالمن

ي تكاتف الجهود.. 
أملنا أيضا �ف

سالمي وخارجه..  ك داخل عالمنا الإ ي العمل المش�ت
أملنا �ف

ي المبادرات النوعية الجادة لحماية البيئة والمحافظة عليها.
أملنا �ف

ف )60( دولــة عزمهــا خفــض انبعاثــات الغــازات المســببة  لقــد أعلنــت أكــ�ش مــن ســت�ي
ي بمقــر 

ي انعقــدت الأســبوع المــا�ف
ي قمــة المنــاخ الــ�ت

لالحتبــاس الحــراري إىل الصفــر �ف
مــت هــذه الــدول بذلــك. ف ء جيــد إذا ال�ت ي الأمــم المتحــدة بنيويــورك. وهــذا �ش

ُم حقاً ؟؟ ف فهل تل�ت

ســالمي، عــىل ســبيل المثــال ل الحــرص، مــا قامــت بــه   إّن مــن مبــادرات العالــم الإ
ة،  ي الســنوات الخمــس الأخــ�ي

دولــة باكســتان حيــث غرســت أكــ�ش مــن مليــار شــجرة �ف
ي الســنوات الخمــس المقبلــة، ومــا 

ة مليــارات شــجرة أخــرى �ف وتعهــدت بغــرس عــ�ش
تقــوم بــه حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن دعــم لجائــزة المملكــة العربيــة 
ي 

ــ�ت ــة ال ــة المغربي ــك المملك ــالمّي. وكذل س ــم الإ ي العال
ــة �ف دارة البيئي ــالإ ــعودية ل الس

ي تهــدف إىل 
فريقــي مــن أجــل المنــاخ« الــ�ت أعلنــت عــن إحــداث »شــبكة الشــباب الإ

فريقــي.  ي للشــباب الإ يجــا�ب إعــالء الحــس القيــادي والبتــكار وإبــراز الــدور الإ

ي ل يتسع المجال لذكرها.
سالمي ال�ت وهناك الكث�ي من المبادرات من دول عالمنا الإ

يسيســكو للتعــاون عــىل برامــج عمــل مــع كل مبــادرة  وأوّد هنــا أن أؤكــد اســتعداد الإ
ســالمي.  ي عالمنــا الإ

مقدمــة مــن الــدول الأعضــاء �ف

ــل إىل  ــا التحــول الكام يسيســكو أخــذت عــىل عاتقه ــد أن الإ ــوم وأؤك ــم الي ــن لك أعل
ها  ي تدبــ�ي عملها وتســي�ي

مؤسســة صديقــة للبيئــة حســب الأنظمــة والمعايــ�ي الدولية �ف
هــا.  اليومــي لأنشــطتها مــع الــدول الأعضــاء وغ�ي
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، صاحبة السمو الملكي

أصحاب المعالي والسعادة، 

ــاش، يعكســان  ــائقها المعروضــة أمامكــم للنقـ ــدورة ووثـ ــال هــذه ال إن جــدول أعمـ
ي مختلــف المجــــالت 

ســالمي �ف ك لــدول العالــم الإ رادة الجماعيــة للعمــل المشــ�ت الإ
ــارا لهـــذه الــدورة »دور العوامــل الدينيــة  ــا شعــ التنمويـــة البـيـئيـــة. وقـــد اختـرنـ
ي هــذا إيمانــاً بــأن 

ي حمايــة البيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة«. ويــأ�ت
والثقافيــة �ف

ي 
بيــة والتنشــئة الجتماعيــة، و�ف ي ال�ت

رصيــد القيــم الدينيــة والثقافيــة لــه دور أســاس �ف
توجيــه أهــداف العمــل التنمــوي ووســائله، حيــث تناولــت موضوعــه اليــوم مختلــف 
ســالمي، وحيــاً  الديانــات والمؤسســات الدوليــة، علمــاً بــأن الغــ�ف الحضــاري للديــن الإ

ي هــذا المجــال. 
ف �ف ي مقدمــة المســاهم�ي

ــه �ف ــل بجعل يعــاً وممارســة، كفي وت�ش

وإذ أرجــو أن تتكلــل أعمــال هــذا المؤتمــر المبــارك بالنجــاح، أســأل اللــه العــىلي القدير 
ــث روح  ي ب

ــل، و�ف ــول والعم ي الق
ــاد �ف ــدق والرش ــداد والص ــة والس ــا الحكم أن يُلهمن

ــة بيئتهــا والمحافظــة عــىل  ي حماي
ســالمي �ف الأمــل، وأن تســاهم شــعوب العالــم الإ

كنوزهــا مــن غــ�ي ســأم أو ملــل.

﴿ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســماء والأرض﴾.  
صــدق اللــه العظيــم،

والسالم عليكم ورحمة الله.


