كلمــة

معال الدكتور سالم بن محمد المالك
ي
ت
السالمية لل�بية والعلوم والثقافة
المدير العام للمنظمة إ
إيسيسكو-ف ي� افتتاح

المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء البيئة
«دور الـعـوامــل الـثقـافيــة والـديـنـيــة فــي

حمـايـــة الـبـيئـة والـتـنميـة المـسـتـدامـة»

 3-2أكــتــوبــــر 2019
(الرباط ،المملكة المغربية)

الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله وآله وصحبه
صاحبة السمو الملك أ
ال يم�ة سمية بنت الحسن،
ي
المعال والسعادة رؤسا َء الوفود،
أصحاب
ي
ضيوفنا الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
شــــرف أن يحظــى هــذا المؤتمــر بالرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد
الســادس يحفظــه اللــه،
يف
الحرم�
وشــــرف أيضـاً لهــذا المؤتمــر أن يحظــى بالدعم الســخي من حكـــومة خــادم
ال�يفـ ي ف
ش
ـ� ،الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز يحفظــه الله،
وشــــرف كبــ� وتقديــر جــم أن تكــون صاحبــة الســمو الملـ أ
ـمية بنــت
ي
ّ
ـ� المـ يـ�ة سـ ّ
ي
الحســن بــن طــالل ،ضيــف ش�ف لهــذا المؤتمــر نيابــة عــن والدهــا.
الملك،
صاحبة السمو
ي
المعال والسعادة،
أصحاب
ي
يقول الله سبحانه وتعاىل ﴿ول تفسدوا ف� أ
الرض بعد إصالحها﴾.
ي
ف
أف
ـ� وإىل ماضيهــا
أرضنــا المثخنــة بجراحهــا تشــكو وتــ� .حــق لهــا عــىل حا�هــا أن تبـ ي
أن تهفــو وتحــن.
أ
أ
لتدمــ� شــامل هائــل لنظامــه
بخــ� ،إنــه يتعــرض
البيــ� .
ي
كوكبنــا الزرق ليــس ي
ي
ـ�اع صامــت لملكيــة أ
إنــذار يتلــوه إنــذار ،ومــا أكـ شـ� النــذر المتوعــدة بانـ ت ف
الرض مــن
جنــس البـ شـ�!
الموارد الطبيعية تلوثت ومساحات الستيطان للنبات والحيوان تراجعت.
ـ� بســبب الجفــاف والكــوارث الطبيعيــة فاقــت عــدد الالجئـ ي ف
إن أعــداد النازحـ ي ف
ـ� مــن
ّ
حــواىل ســبعمائة
الحــروب والرصاعــات العرقيــة .وإذا اســتمر هــذا الوضــع ،فــإن
ي
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الســالمي ســيضطرون إىل هجــرة
( )700مليــون نســمة غالبيتهــم مــن دول العالــم إ
ـ� وثالثـ ي ف
مناطقهــم ف� أفــق عــام ألفـ ي ف
ـ� (2030م).
ي
كشــفت التقاريــر الموثوقــة الصــادرة عــن المؤسســات والهيئــات المتخصصــة أرقامــا
التغــ�ات المناخيــة ،أرقامــا وحقائــق تبعــث عــىل
مرعبــة وحقائــق مفزعــة حــول
ي
القلــق مــن ارتفــاع ح ـرارة أ
الرض وتنــذر بكــوارث حقيقيــة ونــوازل مأســاوية للمــوارد
الطبيعيــة ،خاصــة وقــد تضاعــف عــدد الكــوارث ،فمــن خمســمائة وتســع وتسـ ي ف
ـع�
ـ� ( )2002إىل ألــف ومائــة ( )1100عــام ألفـ ي ف
ـ� واثنـ ي ف
( )599كارثــة بيئيــة عــام ألفـ ي ف
ـ�
وســبعة عـ شـ� (.)2017
يتخــوف العلمــاء مــن أن الوتــ�ة الحاليــة لســ� أ
المــور ســتنقلنا ب�عــة إىل بلــوغ بــل
ي
ي
أكــ� ف� ارتفــاع حــرارة أ
درجتــ� مئويــة أو ش
يف
تجــاوز درجــة ونصــف إىل
الرض ،حيــث
ي
ســتتنامى التقلبــات المناخيــة المفاجئــة والعنيفــة ،وتفقــد الكثـ يـ� مــن الكائنــات الحيــة
مســاكنها بنســب قــد تصــل إىل  10%مــن موائلهــا الطبيعيــة ،ويكتســح التصحــر 13%
مــن مســاحة أ
الرض ،ت ف
وت�ايــد درجــة حموضــة المحيطــات.
أ
أ
أ
والغذا� للمجتمعات والدول.
الما�
ي
سيتأثر بذلك المن ي
الملك،
صاحبة السمو
ي
المعال والسعادة،
أصحاب
ي
ف
ـ� هنــا أتســاءل ،وبــكل أســف ،عــن جــدوى المعاهــدات الدوليــة حــول المنــاخ،
إنـ ي
إذا كانــت الــدول الكــ�ى هــي صاحبــة القــدر أ
الكـ بـ� مــن النبعاثــات المســؤولة عــن
ب
تف
ـدوىل ف ي� قضيــة
الحتبــاس الحـراري ،ول تفــي باللــ�ام المطلــوب ضمــن المجتمــع الـ ي
ت
ـ� أخذتهــا عــىل عاتقهــا
إنســانية كهــذه ،بــل وتتنصــل مــن المســؤوليات القانونيــة الـ ي
ف� قمــة باريــس أمــام غلبــة المصالــح آ
النيــة للجشــع التجــاري والصناعــي .وعــىل
ي
حســاب مــن؟
عىل حساب الحقوق البيئية أ
لالجيال القادمة.
ـ� مــن الــدول الكـ بـ�ى مســؤولتان عــن أربعـ ي ف
إن دولتـ ي ف
ـ� بالمائــة  % 40مــن النبعاثــات
ّ
الكربونية.
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الملك،
صاحبة السمو
ي
المعال والسعادة،
أصحاب
ي
أ
ف
و�
رغــم كل مــا نشــهده مــن معالــم الزمــة البيئيــة المعــا�ة ،إل أن أملنــا باللــه ي
الســالمي كبـ يـ�.
عالمنــا إ
أملنا أيضا ف ي� تكاتف الجهود..
ت
السالمي وخارجه..
أملنا ف ي� العمل
المش�ك داخل عالمنا إ
أملنا ف ي� المبادرات النوعية الجادة لحماية البيئة والمحافظة عليها.
لقــد أعلنــت أكـ شـ� مــن سـ ي ف
ـت� ( )60دولــة عزمهــا خفــض انبعاثــات الغــازات المســببة
أ
ف
ف
ت
ـا� بمقــر
ـ� انعقــدت الســبوع المـ ي
لالحتبــاس الحـراري إىل الصفــر ي� قمــة المنــاخ الـ ي
أ
المــم المتحــدة بنيويــورك .وهــذا ش�ء جيــد إذا ت ف
ال�مــت هــذه الــدول بذلــك.
ي
فهل ت ف
تل� ُم حقاً ؟؟
الســالمي ،عــىل ســبيل المثــال ل الحــرص ،مــا قامــت بــه
إن مــن مبــادرات العالــم إ
ّ
أ
ف
دولــة باكســتان حيــث غرســت أكـ شـ� مــن مليــار شــجرة ي� الســنوات الخمــس الخـ يـ�ة،
وتعهــدت بغــرس عـ شـ�ة مليــارات شــجرة أخــرى ف ي� الســنوات الخمــس المقبلــة ،ومــا
تقــوم بــه حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن دعــم لجائــزة المملكــة العربيــة
ف
ت
الــ�
ال
الســعودية إ
لــالدارة البيئيــة ي� العالــم إ
ســالمي .وكذلــك المملكــة المغربيــة ي
ّ
ت
ـ� تهــدف إىل
أعلنــت عــن إحــداث «شــبكة الشــباب إ
الفريقــي مــن أجــل المنــاخ» الـ ي
الفريقــي.
ـا� للشــباب إ
إعــالء الحــس القيــادي والبتــكار وإب ـراز الــدور إ
اليجـ ب ي
ت
ال� ل يتسع المجال لذكرها.
وهناك ي
الكث� من المبادرات من دول عالمنا إالسالمي ي
اليسيســكو للتعــاون عــىل برامــج عمــل مــع كل مبــادرة
وأو ّد هنــا أن أؤكــد اســتعداد إ
أ
ف
الســالمي.
مقدمــة مــن الــدول العضــاء ي� عالمنــا إ
اليسيســكو أخــذت عــىل عاتقهــا التحــول الكامــل إىل
أعلــن لكــم اليــوم وأؤكــد أن إ
أ
ف
ـي�ها
مؤسســة صديقــة للبيئــة حســب النظمــة والمعايـ يـ� الدولية ي� تدبـ يـ� عملها وتسـ ي
أ
أ
وغ�هــا.
اليومــي لنشــطتها مــع الــدول العضــاء ي
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الملك،
صاحبة السمو
ي
المعال والسعادة،
أصحاب
ي
إن جــدول أعمـــال هــذه الــدورة ووثـــائقها المعروضــة أمامكــم للنقـــاش ،يعكســان
الســالمي ف ي� مختلــف المجــــالت
الرادة الجماعيــة للعمــل المشـ تـ�ك لــدول العالــم إ
إ
التنمويـــة البـيـئيـــة .وقـــد اختـرنـــا شعــــارا لهـــذه الــدورة «دور العوامــل الدينيــة
ف
ت
ـأ� هــذا إيمان ـاً بــأن
والثقافيــة ي� حمايــة البيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة» .ويـ ي
ف
ف ت
و�
رصيــد القيــم الدينيــة والثقافيــة لــه دور أســاس ي� ال�بيــة والتنشــئة الجتماعيــة ،ي
توجيــه أهــداف العمــل التنمــوي ووســائله ،حيــث تناولــت موضوعــه اليــوم مختلــف
الســالمي ،وحيـاً
الديانــات والمؤسســات الدوليــة ،علمـاً بــأن الغـ فـ� الحضــاري للديــن إ
وت�يع ـاً وممارســة ،كفيــل بجعلــه ف� مقدمــة المسـ ي ف
ش
ـاهم� ف ي� هــذا المجــال.
ي
ـىل القدير
وإذ أرجــو أن تتكلــل أعمــال هــذا المؤتمــر المبــارك بالنجــاح ،أســأل اللــه العـ ي
ف
ف
و� بــث روح
أن يُلهمنــا الحكمــة والســداد والصــدق والرشــاد ي� القــول والعمــل ،ي
أ
الســالمي ف ي� حمايــة بيئتهــا والمحافظــة عــىل
المــل ،وأن تســاهم شــعوب العالــم إ
كنوزهــا مــن غـ يـ� ســأم أو ملــل.
﴿ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســماء أ
والرض﴾.
صــدق اللــه العظيــم،
والسالم عليكم ورحمة الله.
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