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   عامة قضااي بشأ ن بياانت مرشوع
 
    بيان حول انسحاب حكومة الوالايت املتحدة من اتفاق ابريس بشأ ن تغري املناخ 

 

ب ِ  اِكِننَي ِفهيَا.ِللرَّ  (1: 24)سفر املزامري  اأَلْرُض َوِملُْؤَها. الَْمْسُكونَُة، َوُُكُّ السَّ

 

زاء عن خيبة أ ملها العميق 2017 ويوني 12و 7 ا بنيبسويرسا يف الفرتة م "بويس"يف  ةمتعاجمل  تعرب اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي ة ا 

 . 2015ابالنسحاب من اتفاق ابريس املربم يف ديسمرب  الوالايت املتحدة األ مريكية ه رئيسالقرار األ خري اذلي اختذ

  

ن قرار وي  نندوق املناخ األ خر ومتابالنسحاب من الزتاهما بتخفيض انبعااثت غازات الاحتباس احلراري  األ مريكية الوالايت املتحدة رئيس  ا 

ماكنية حصول والضعفاء وأ طفال أ طفال  املعوزينهل عواقب وخمية عىل  غذاء الفة و ينظ ال ياه امل عىل  البرشنا وكوكب األ رض بأ مكهل، مما يعرض للخطر ا 

 لسالم.اض اجلهود الرامية ا ىل حتقيق الاس تدامة البيئية و قو  يأ و  وس ب  العي  األممنة، و املو 

 

ىل أ دةل علمية   املناخ يشل بأ ن تغري   وعلما بري النشاط البرشي،  دد ك يتسبب فيه ا ىلحقيقي ومتسارع أ مر تؤكد أ ن تغري املناخ  اثبتةاستنادا ا 

نسان ليس فقط ابلنس بة للفئات األ كرث ضعفا ب  مجليع  ، علينا مجيعا أ ن نبذل قصار  هجدان لوقف البرشعقبة رئيس ية أ مام المتتع حبقوق اال 

بطاء هذه العملية اخلطرية ابلفع .    الانبعااثت األمن من أ ج  ا 

 

د ملي دامئاجملس الكنائس العا واكن بأ ن تكون وأ خاليق وقانوين  أ ديبعىل أ ن ادلول الصناعية الغنية، مث  الوالايت املتحدة، دلهيا الزتام  يشد 

جراءات فورية عن العداةل يف  ومسؤوالا  ضامناا  عىل ما يعنيه أ ن تكون عضواا  قوايا  . اكن ميكن للوالايت املتحدة أ ن تكون مثاالا س ب اقة يف اختاذ ا 

مبا يف ذكل  -لهذا التحدي العاملي. وبدال من ذكل، اختارت اال دارة األ مريكية احلالية أ ن ترتاجع عن مس تقب  أ فض   التصدياجملمتع ادلويل يف 

 سواء من منظور بييئ أ و اقتصادي. -واطنهيا مل

 

 اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي:  

 

 عادة النظر يف هذا القرار حت  األماثر البيئية والاقتصادية والوجودية عىل مواطنهيا وعىل العامل أ مجع.   من منظور ث احلكومة األ مريكية عىل ا 

  

 امية هودها الر جل يف الوالايت املتحدة  ذات الصةل ابلكنائس واملنظمتواحلكومية الوطنية  الكنائس تعرب عن تضامهنا ودمعها للكنائس وجمالس

ىل  قامة  العقائدية االزتاماهت بناءا عىلهذا التطور الرد عىل ا   والسالم وسالمة اخللق.   دلالعاب 

 



 من  اليت تؤكداأل خر  يف الوالايت املتحدة األ مريكية  وامجلاعاتوالبدلايت والرشاكت واملنظمت  والايتوتثين عىل اس تجابة بعض ال تقر

 ق ابريس عىل الرمغ من انسحاب حكومهتا.  د مببادئ اتفاجديد الزتاهما ابلتقي  

  

س نوان  العم   ،كنائسوك . وحمتيمنخفض الكربون أ مر أ سايس و بأ ن التحول حنو مس تقب  مس تدام  الاقتناعجملس الكنائس العاملي ويشاطر 

لبناء جممتعات قادرة عىل التكيف مع تغري املناخ.  ذات التفكري املشابهجبدية أ كرب مع احلراكت واجملموعات املتعددة األ داين واحلكومات 

 .معلياا س نعي  هذا األ م  ب  م  فقط، األ  مكس يحيني، ليس دلينا و 

 
 


