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 مقدمة: 

  حماية البيئة مسالة حيوية لرفاهية البشر واستدامة النظم البيئية لكوكبنا. لطالما شكلت 
ة، أ وف  هذه المسألة  صبحتالعقود األخير

  جميع 
ا لمعيشة الماليير  من البشر ف    العالم.  أرجاءتحديا خطير

الظاهرة شكال من التهديد الوجودي للعديد   الحاالت، تمثلبعض  وف 
  
  ف 
  تعان 

 وترتبطبل  فقط،هذه المسائل قضايا بيئية  د ال تع، وبالفعلأول المطاف من أشد عواقب تغير المناخ. من المجتمعات الت 
 أيضا ارتباطا وثيقا بحقوق اإلنسان باعتبارها جزءا من إشكالياتها األساسية. 

  تم  تعتي  ، هو أن حقوق الجيل الثالث أو "الحقوق الناشئة عن التضامن " والمعلوم
افمن أحدث فئة حقوق اإلنسان الت  بها  االعي 

ا.    التنمية أخرى،من بير  أمور  الحقوق،هذه  وتشمل أخير
  التمتع ببيئة صحية.  ،الحق ف 

من جملة كما تعتي  هذه المسائل   1والحق ف 
  تتجاوز الحقوق ا

  و  واالجتماعية، لمدنية والسياسية الحقوق الت 
  العديد من وثائق القانون  ا التعبير عنهيتم  الت 

، ف    ذلك   الدول 
بما ف 

  بالبيئة  1972لعام  ستوكهولمإعالن 
ية،الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعت   والتنمية، بشأن البيئة  1992وإعالن ريو لعام  البشر

وريا فإن حماية البيئة    وعليه،لية األخرى.  االتفاقيات الحكومية الدو من  والعديد   ام حقوق اإلنسان المختلفة   يعتي  عامال ض  لضمان احي 
  بيئة 

  الموارد  صحية،مثل الحق ف 
اث  الطبيعية،والحق ف    الي 

  المشاركة ف 
،والحق ف   

  اإلنصاف  الثقاف 
فيما بير    واالستدامةوالحق ف 

 ألجيال. 

 :حماية البيئة وتغير المناخ   حول   وجهة نظر اإلسالم 

يجب    الموارد،استخدام البشر لهذه    عند بيد أنه  .  ورفاهيتيهالستخدام البشر    وسخرها لقد خلق هللا الكون وموارده الطبيعية المختلفة  
   واإلفراطعليهم تجنب أسباب التدهور 

، )صىل هللا عليه وسلم(تعاليم القرآن الكريم والنت   محمد إليه  يرشدنا هذا ما و  االستغالل. ف 
  تؤسس  

، يجب   وبصفتنا العادل والمستدام للموارد الطبيعية بعيدا عن اإلرساف والتبذير.    لمبدا االستخدام الت    أعىل   مؤمنير 
علينا تبت 

  
  حماية البيئة والحفاظ عىل الموارد الطبيعية. لمستوى خلق 

  آثار 
  هذا السياق، نجد ف 

  هذا الشأن نماذجسلم( النت   محمد )صىل هللا عليه و وف 
 للبيئة و  محبا عاش كل حياته حيث  ، نبيلة ف 

  لم يقصد بها إال  للبيئة،مقاربة كما ال تحىص جهوده ال.  "األخض   ر الختيا ا " 
ية والت   األخرى، رعاية مخلوقات هللا  عىل مساعدة البشر

بالحفاظ عىل  البيئة،وحماية  ،الكائناتالمسلمير  عىل رعاية جميع  ، مما يحث والحفاظ عىل األرض بغرس األشجار وحماية البيئة
ْو "  : بما فيها األشجار والحيوانات والطبيعة، المياه،
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 حقوق اإلنسان، تغير المناخ وحماية البيئة: 

     يخلف
ات الت  ة لكوكبنا وموائله. وتشكل التغير   آثاًرا سلبية خطير

  الظروف المناخية    تتمالتدهور البيت 
أخطر المشكالت بفعل البشر  ف 

  تواجه العالم ال
  انخفاض ؛ و  لذلكيوم. ونتيجة البيئية الت 

، أصبحت أنماط الطقس أكير غرابة، بينما أضحت اإلنتاجية الزراعية ف 
  تدهور مستمر  ؛تلوث الهواء وانتشار األوبئة

  ازدياد؛ و نوعية المياه ف 
يؤدي مما  ؛مثل أمراض الجهاز التنفس  والجلدية والشطان ف 

ات ؛ وذوبان الجبال الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر إل ت   األمراض المنقولة بالمياه و الحشر
اختفاء العديد ، الذي يسبب فسر

  السكانية ؛ والمشاكل االجتماعية والسياسية الناشئة عن النمو الهائل 
  نسمة من األراض 

دين ف  الذين  ، المهاجرين أو الالجئير  أو المشر
رة يفرون من البيئات ،بشكل مبارسر وغير   الظواهر،وتهدد هذه  . أخرى تناسبهمإل مواقع أو بلدان  المتض  تمتع العديد  إمكانية   مبارسر

  مختلف أنحاء 
   اإلنسان،من حقوق  معينةبمجموعة  وجه،أكمل  وعىل بشكل فعال  العالم،من األشخاص ف 

  ذلك الحق ف 
بما ف 

،  والحق الحياة،    المياه والضف الصح 
   ق والحف 

  الصحة،  والحق  التغذية،ف 
  المسكن،  والحق ف 

،  والحق ف    تقرير المصير
حق والف 

  
  التنمية.  والحق  الثقافة،ف 

 ف 

بناء عىل والمجتمعات بها، وذلك  صتأثر األشخاظواهر عالمية، فيتفاوت مدى  ختغير المنا وبيمنا تشكل اآلثار السلبية الناجمة عن 
العمر، أو اإلعاقة، أو  الجنس، أو كانت بسبب مواقعها الجغرافية، أو الفقر، أو أسواء  المختلفة،ظروفها المرتبطة بالضعيفة  ا أوضاعه

  بعض  واإلثنيةالخلفية الثقافية  
، وذلك  / وسائلها المعيشية  موائلها تتعرض مجتمعات بأكملها وحت  الدول لخطر فقدان    الحاالت،. وف 

 
1 Kiss, A & D Shelton. ٢٠٠٤. International environmental law. Ardsley, NY: Transnational Publishers, p 12ff 
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  تقل التاريخيةاحية ن من الت المجتمعاأن هذه  ذلك، المناخ.  واألسوأ من بسبب التهديدات المتعلقة بتغير 
، تشكل الكيانات الت 

  انبعاثات الغازات الدفيئة. 
  مساهماتها بكثير ف 

  هذا 
  وافق المجتمع  17المناخ نصف مجموعة األهداف  وتغير  البيئية السياق، المسائلوهكذا يشكل ف 

عليها لتحقيق الدول  الت 
ين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية  196اجتمع  ذلك، باإلضافة إل  . 2030لــعام التنمية المستدامة    المؤتمر الحادي والعشر

دولة ف 
   ، وذلك المناخ بتغير  نيةعأجل وضع "اتفاقية باريس" الم نم (UNFCC-COP21)بشأن تغير المناخ 

ات ف  بطموحات الحد من التغير
مقارنة بمستويات   2100درجة مئوية بحلول  1.5درجات الحرارة العالمية إل أقل من درجتير  مئويتير  أو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار  

  قبل الصناعية. 

   هأن خ تغير المنا وتوضح ديباجة اتفاق باريس لالتفاقية اإلطارية بشأن 
عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ  لجميع الدول "ينبغ 

اماتها المختلفة بشأن هذاالموضوع".  ام وتعزيز حقوق اإلنسان مع األخذ بعير  االعتبار كافة الي         2احي 
كما يضمن الميثاق األفريق 

  الموارد الطبيعية )المادة  الحقوق،لحقوق اإلنسان والشعوب العديد من تلك 
  التنمية( 21مثل الحق ف 

 3. من إعالن الحق ف 

  تجديد االنتباه لحقوق اإلنسان وتغير  وقد 
فكر مجلس حقوق اإلنسان وإجراءاته الخاصة والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ف 

حقوق مقاربة والدعوة إل اتباع نهج قائم عىل  بالموضوع،، واألنشطة المتعلقة 5والتقارير  ,4ناخ من خالل سلسلة من القراراتالم
 تخفيف آثار تغير المناخ. كما طورت العديد من الدول آليات دستورية لحماية حقوق الجيل الثالث. ، بغية   6اإلنسان

  بلدان منظمة  
 :التعاون اإلسالم  حماية البيئة ف 

ية. كبير بشكل   اإلسالم   التعاون تتعرض الدول األعضاء لمنظمة كمجموعة،  ات البيئية الناجمة عن تزايد األنشطة البشر   ويبعث للتغير
  
. وتشير نتائج تحليل مؤرسر األداء البيت 

ً
  البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان األقل نموا

 ،(EPI)الوضع عىل القلق بشكل خاص ف 
، حيث يقدر إل ضعف أداء دول منظمة التعاون  ييل،جامعة  أعدتهالذي  للبلدان النامية غير  65.4مقارنة بـ  59.4بدرجة اإلسالم 

  المنظمة
  فيما بير  بلدان منظمة التعاون   85.4ال هذه الدرجة  بينما تصل  ،األعضاء ف 

  البلدان المتقدمة. علما بأن األداء البيت 
ف 

  أوروبا  وتسجلإقليميه هامة عىل مستوى المنطقة.  وتظهر اختالفاتمنتظم اإلسالم  غير 
دول منظمة التعاون اإلسالم  الواقعة ف 

ق آسيا والمحيط الهادئ    ،(LA)وأمريكا الالتينية    ،(ECA)وآسيا الوسىط   اوح  ي   الذي  العالم    المعدل درجات أداء أعىل من    (EAP)ورسر ي 
 : . عىل التو  69.3و ،69.9 ،72.4بير     وتعد ال 

، حيث تقدر  اإلسالم   إقليم منظمة التعاونمنطقة جنوب آسيا أسوأ المناطق أداء ف 
ىتليها أفريقيا جنوب الصحراء و  ،46.9 درجتها بــ   تسجل الكي 

ق األوسط وشمال  منطقةو ، 48.7 درجة، الت   بدرجة ،إفريقيا الشر
66.0.7 

 
.  وتشكل   جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالم 

  حماية البيئة احدى المهام ذات األولوية ف 
هذا الصدد، يعقد المؤتمر اإلسالم   وف 

  كل  
  خطة عملها لــ  وقد .  سنتير  لوزراء البيئة مرة ف 

 . 2025  سنةأدرجت المنظمة "البيئة وتغير المناخ واالستدامة" كمسألة ذات أولوية ف 
  مقر ُعقدت الدورة الس

  دعت إل اعتماد "وثيقة  ،2017أكتوبر  26و 25يسيسكو يوم  إابعة للمؤتمر اإلسالم  لوزراء البيئة ف 
والت 

  تحقيق أهداف التنمية المستدامة
اء ودورها ف  بالعواصم اإلسالمية للبيئة  االحتفاءوأطلقت "برنامج  "،إرشادية بشأن المدن الخض 

منظمة التعاون االسالم   )مجلسلك، أنشأت منظمة التعاون اإلسالم  مجلسها المعنية بالمياه عالوة عىل ذ ."والتنمية المستدامة 
"   العالم اإلسالم 

اتيجية اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ف    ضوء "اسي 
  مجال المياه ف 

ك ف  و  للمياه( لتنسيق العمل اإلسالم  المشي 
ف المملكة المغربية  “، 2025لسنة"رؤية منظمة التعاون اإلسالم  للمياه    للدول اإلسالمية. وتشر

  ضمان األمن المان 
مما يسهم ف 

  من أجل إنشاء األكاديمية اإلسالمية للبيئة والتنمية المستدامة،  وذلك ،  8عىل التنسيق بالتعاون مع اإليسيسكو
ستتول القيام   الت 

قام مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية  وقد تحديات. مع ال بالتعامل واالستحداث إليجاد السبل الكفيلةبأنشطة البحث 
لتعزيز    ، وذلكالبيئية  للقدراتبرنامج بناء    بوضع اإلسالم     التعاون لمنظمة    (، التابعواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة

ات نمط الحياة المستدامة   ،تغيير  
.   من وجهة نظر بيت    الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالم 

 وبالتال  تحسير  وضعية حماية البيئة ف 
 

 
2
 https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf 

3
 http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-and-Peoples-Rights.pdf 

4
UNHRC Resolution A/HRC/38/L  

5
 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf 

6
 Understanding Human Rights and Climate Change 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf 
7 OIC Environment Report 2017 by SESRIC 
8 Islamic Educational Scientific and Cultural Organization 
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  حالة االنضمام.   14بينما توجد    االتفاقية؛منظمة التعاون اإلسالم  عىل  أعضاء  دولة من    42قت  دص   ،2017اعتباًرا من سبتمي   
منها ف 

  
  43صدق عليها    وقد الدول الموقعة.    196قية باريس من مجموع  دولة قد صدقت عىل اتفا  166كانت    شهر من ذات العام،نفس    وف 

،عضوا من منظمة التعاون   . 9الموقع.  أخرى بصفةعضوا  13بينما تتمتع  اإلسالم 
 

 :أهداف وغايات المناقشة المواضيعية 

  الدول  والية  تصدر  ت
  هذا السياق، أنشطة  لمنظمة التعاون اإلسالم  أولويات    ءاألعضا تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ف 

الهيئة. وف 
  صميم نهج عىل األمد الطويلحقوق اإلنسان المتعلقة بتحديات التضع الهيئة مواجهة 

، مثل تغير المناخ والقضايا البيئية األخرى، ف 
استجابة عالمية قائمة  يتطلبمما  القادمة،يال ضمان الوسائل الكفيلة بحماية حقوق اإلنسان لألج غىل شامل من شأنها أن تساعد 

 الحقوق. عىل مقاربة 

  
  تواجهها بلدان منظمة التعاون اإلسالم  ف 

  ضوء التحديات المختلفة الت 
 المناخ،تغير  مسائلالبيئة والتعامل مع  ةإطار حمايوف 

  سيعقد نقاشا مواضيعيا 
  إطار أعمال  ، وذلك " من منظور حقوق اإلنسان  "تغير المناخ وحماية البيئة:  بشأن:  2019نوفمي   26ف 

ف 
ة القادمة للهيئة. وفيما  ، فيمكن تلخيصها كما  المواضيعيةالمحددة للمناقشة  يخص األهداف والغاياتالدورة العادية السادسة عشر

 : يىل  

(i)  البيئيةوالمسائل تحديد التحديات الرئيسية الناجمة عن تغير المناخ    
تمتع بحقوق اإلنسان عىل  ال تؤثر بشكل سلت   عىل الت 

 المستويات؛ مختلف 

(ii)  البيئة؛ماية بح مناقشة دور وأهمية وعالقة حقوق اإلنسان  

(iii)  وكيفية   المناخ،تحديد معالم التعاون الدول  للتعامل مع التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة مثل االحتباس الحراري وتغير
رين؛ تأثرها عىل حقوق اإلنسان الخاصة بالسكان   المتض 

(iv) تؤثر   ا عواقبهجة تبادل أفضل الممارسات والسياسات والتدابير ذات الصلة بحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ بمعال  
الت 

 و  اإلنسان؛عىل تعزيز حقوق 

(v)   ذلك  
يعات الوطنية والبت  التحتية المؤسسية وخطط العمل الرامية إل حماية البيئة، بما ف  تحليل طرق ووسائل تعزيز التشر

اك جميع أصحاب المصلحة المعنيير    و  القضايا؛ عند التعامل مع هذه عن طريق إرسر

 :المناقشة المواضيعيةشكل/منهجية  

اء من المنظمات الدولية واإلقليمية ذات   ممثلير  من الدول األعضاء والدول ذات   جانب   لإ  الصلة،ستضم المناقشة الموا ضيعية خي 
، فضال عن مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان.     منظمة التعاون اإلسالم 

 صفة المراقب ف 

. العام لمنظمة التعاون  واألمير  النقاش رئيس الهيئة  سيخاطب الجلسة االفتتاحية لهذا  الجلسة الفتتاحية هذه وسيعقب  اإلسالم 
بتقديم   ينأعضاء فريق النقاش المدعو سيقوم    وبعدها رئيس الهيئة.    وتيسير   بإدارةمناقشة رسمية بشأن الجوانب المختلفة للموضوع  

 وجهات نظرهم بشأن الموضوع.  يقدم أعضاء الهيئةقبل أن  تلفة،المخدقيقة لكل منهم( حول جوانب الموضوع  15-10عروضهم )
، فسيقدمون  مؤسساتها الوطنية لحقوق اإلنسانو الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالم  والدول ذات صفة المراقب،  أما ممثلو 

  دورهم بشأن  
  الموضوع  مداخالتهم ف 

كما بإمكانهم   البيئية،معلومات عن ممارساتهم الوطنية وسياساتهم الخاصة بقطاع    تشملقد    الت 
  الختام، سُيطلب من أعضاء فريق 

  يمكن توجيهها ال الهيئة. وف 
طرح أسئلة عىل أعضاء فريق النقاش، فضال عن التوصيات الت 

انب محدد من النقاش من منظور حقوق اإلنسان  النقاش الرد عىل األسئلة المطروحة أو إبداء تعليقات إضافية لتوضيح أي ج
 .    الدول 

وع وثيقة    شكل مشر
ف رئيس الهيئة عىل اجتماع ختام  يقدم خالله النتائج الرئيسية للمناقشة ف  ة، سيشر   الجلسة األخير

 ختامية،وف 
  الجلسة العامة الختامية للدورة. يتم 

 اعتمادها ف 

************************* 
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