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الوثيقة رمق ( 12نسخة هنائية)
مرشوع بياانت بشأن قضااي عامة
بيان حول انسحاب حكومة الوالايت املتحدة من اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ
ِل َّلر ِب ا َأل ْر ُض َو ِملْ ُؤهَا .الْ َم ْس ُكون َ ُةَ ،و ُ ُّ
السا ِك ِن َني ِفهيَا( .سفر املزامري )1 :24
ُك َّ
تعرب اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي اجملمتعة يف "بويس" بسويرسا يف الفرتة ما بني  7و 12يونيو  2017عن خيبة أملها العميقة ازاء
القرار األخري اذلي اختذه رئيس الوالايت املتحدة األمريكية ابالنسحاب من اتفاق ابريس املربم يف ديسمرب .2015
ان قرار رئيس الوالايت املتحدة األمريكية ابالنسحاب من الزتاهما بتخفيض انبعااثت غازات الاحتباس احلراري ومتوي نندوق املناخ األخر
هل عواقب وخمية عىل املعوزين والضعفاء وأطفال أطفالنا وكوكب األرض بأمكهل ،مما يعرض للخطر اماكنية حصول البرش عىل املياه النظيفة والغذاء
واملأو وس ب العي األممنة ،ويقوض اجلهود الرامية اىل حتقيق الاس تدامة البيئية والسالم.
استنادا اىل أدةل علمية اثبتة تؤكد أن تغري املناخ أمر حقيقي ومتسارع يتسبب فيه اىل دد كبري النشاط البرشي ،وعلما بأن تغري املناخ يشل
عقبة رئيس ية أمام المتتع حبقوق االنسان ليس فقط ابلنس بة للفئات األكرث ضعفا ب مجليع البرش ،علينا مجيعا أن نبذل قصار هجدان لوقف
الانبعااثت األمن من أج ابطاء هذه العملية اخلطرية ابلفع .
واكن جملس الكنائس العاملي دامئا يشدد عىل أن ادلول الصناعية الغنية ،مث الوالايت املتحدة ،دلهيا الزتام أديب وأخاليق وقانوين بأن تكون
س باقة يف اختاذ اجراءات فورية .اكن ميكن للوالايت املتحدة أن تكون مثا اال قو ااي عىل ما يعنيه أن تكون عضو اا ضامن اا ومسؤو اال عن العداةل يف
اجملمتع ادلويل يف التصدي لهذا التحدي العاملي .وبدال من ذكل ،اختارت االدارة األمريكية احلالية أن ترتاجع عن مس تقب أفض  -مبا يف ذكل
ملواطنهيا  -سواء من منظور بييئ أو اقتصادي.
اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي:


حت ث احلكومة األمريكية عىل اعادة النظر يف هذا القرار من منظور األماثر البيئية والاقتصادية والوجودية عىل مواطنهيا وعىل العامل أمجع.



تعرب عن تضامهنا ودمعها للكنائس وجمالس الكنائس الوطنية واحلكومية واملنظمت ذات الصةل ابلكنائس يف الوالايت املتحدة جلهودها الرامية
بناء عىل الزتاماهتا العقائدية ابقامة العدل والسالم وسالمة اخللق.
اىل الرد عىل هذا التطور ا



تقر وتثين عىل اس تجابة بعض الوالايت والبدلايت والرشاكت واملنظمت وامجلاعات األخر يف الوالايت املتحدة األمريكية اليت تؤكد من
جديد الزتاهما ابلتقيد مببادئ اتفاق ابريس عىل الرمغ من انسحاب حكومهتا.

ويشاطر جملس الكنائس العاملي الاقتناع بأن التحول حنو مس تقب مس تدام ومنخفض الكربون أمر أسايس وحمتي .وككنائس ،س نوان العم
جبدية أكرب مع احلراكت واجملموعات املتعددة األداين واحلكومات ذات التفكري املشابه لبناء جممتعات قادرة عىل التكيف مع تغري املناخ.
ومكس يحيني ،ليس دلينا األم فقط ،ب س نعي هذا األم معلي اا.

