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   عامة قضااي بشأ ن بياانت مرشوع
 

عادة التوحيد يف ش به اجلزيرة الكورية   بيان حول املشاركة املسكونية من أ جل السالم واملصاحلة وا 

 

جنيل مىت  . )ا  ْونى ُْم َأبْنىاءى هللِا يُْدعى ِم، أَلهنَّ الى اِنِعي السَّ  (9: 5ُطوَبى ِلصى

 

عادة التوحيد والتعاون ال منايئ يف ش به اجلز  يشارك يرة جملس الكنائس العاملي منذ فرتة طويةل يف اجلهود الرامية ا ىل حتقيق السالم واملصاحلة وا 

مع اجمللس الوطين للكنائس يف كوراي اجلنوبية  ابلشرتاك -جملس الكنائس العاملي قام ، 1984اةة منذ "ششاور وواانسو" يف عام وخبالكورية. 

ع وشسهيل لقاءات بني يشج بت  -والاحتاد املس يحي الكوري يف كوراي الشاملية، واملؤمتر املس يحي ألآس يا و العديد من الرشاكء املسكونيني األآخرين 

ظلت هذه القناة املسكونية للزايرات و س يحيني من كنائس أ عضاء يف مجيع أ حناء العامل. م مع و يني من كوراي الشاملية وكوراي اجلنوبية، املس يح 

 جلفرتات التوتر يف املنطقة عندما أ غلقت أ كرب واحلوار والتعاون مفتوحة حىت خالل  األ شخاصبني واللقاءات املتبادةل والعالقات بني الكنائس 

املنتدى  ورئاسة بتنظمي، قام جملس الكنائس العاملي، من خالل مدير جلنة الكنائس للشؤون ادلولية، 2006. ومنذ عام املامثةلقنوات األ خرى ال 

عادة التوحيد والتعاون ال منايئ يف ش به اجلزيرة الكورية  الوطنية  يةويه ش بكة من الكنائس واجملالس الكنس   -املسكوين من أ جل السالم وا 

قلميية و وا منائية التبشرييةنظامت امل ل   للمساعدة يف وعزيز وونس يق اجلهود املسكونية يف هذه اجملالت. -ابلكنيسة  ذات الصةل، والواكلت ال 

 

املسكونية  دت الكنائس األ عضاء دمعها للجهودجد   ،كوراي اجلنوبيةيف   "بوسان"يف  العاملي املنعقدةلس الكنائس جمل خالل امجلعية العامة العارشةو 

عادة ووحيد الشعب الكوري املقس   قد اخملاطر لرصاع  وتزايد املواهجات وصاعد أ مام هبا م والزتاهمااملتجددة واملعزاة من أ جل السالم واملصاحلة وا 

لعداةل من أ جل الحج املسكوين املشرتك لاحملطات الرئيس ية  ا حدىش به اجلزيرة الكورية اعُتربت  خالل هذه امجلعية،املنطقة. و  عىل ا  اكرثييكون 

 والسالم.  

 

املبادرات العديدة اليت  2017 ويوني 12و 7 ا بنيبسويرسا يف الفرتة م "بويس"يف  ةمتعاجمل  اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي واس تعرضت

ىل الوفاء هبذه الالزتامات، "بوسان" مجعيةمنذ  ُأطلقت  ومهنا ما ييل: سعيا ا 

 

  ممثلني عن مجع بني . هذا املؤمتر 2014 ويوني 19و 17يف الفرتة ما بني  "معلية وواانسوـ"يف اذلكرى الس نوية الثالثني لاملنعقد  "بويس"مؤمتر

، مبا يف ذكل وفود من الاحتاد املس يحي الكوري يف كوراي الشاملية واجمللس الوطين للكنائس يف بدلا   15كنيسة ومنظامت ذات ةةل من  34

 كوراي اجلنوبية، حبثا عن س بل جديدة للهنوض ابملصاحلة والسالم يف ش به اجلزيرة؛

  ىل كوراي الشاملية يف الفرتة أ عضاء ومراقيب املنتدى  منممثال  12 ض  اذلي ، 2015أ كتوبر  30و 23ما بني اايرة الوفد املسكوين ادلويل ا 

عادة التوحيد والتعاون ال منايئ يف ش به اجلزيرة الكورية. ومشلت هذه الزايرة أ يضا اجامتعا   لمنتدى يف ل  رمسيا   املسكوين من أ جل السالم وا 



ن هذا القبيل يف أ ي ماكن يف اجامتع مسكوين دويل مفهيا عقد يُ املناس بة التارخيية األ وىل اليت وهذه يه  - 2015أ كتوبر  28يف  "بيونغ اينغ"

 كوريني شامليني وجنوبيني؛ مبشاركة  يف الشامل أ و اجلنوب، سواءش به اجلزيرة الكورية، 

  نومفرب  16و 14يويم  "هونغ كونغ"املؤمتر املسكوين ادلويل بشأ ن معاهدة السالم لش به اجلزيرة الكورية اليت عقدها جملس الكنائس العاملي يف

. واقرتح هذا املؤمتر دوةل أ خرى 11من كنائس ومنظامت ذات الصةل من لك من كوراي الشاملية وكوراي اجلنوبية و صا  خش 58مبشاركة  2016

د و قحبيث يكون من شأ هنا أ ن ختطط وورصحي بشلك هادف وبش به اجلزيرة الكورية هميأ ة  ةتعلقاملس تقبلية امل تكون املبادرات املسكونية أ ن 

برام معاهدة سالم حتل   ؛ 1953ل حمل اوفاق الهدنة لعام عملية ا 

 ن"-مون جاي/ " األآونة األ خرية، اجمتع األ مني العام جمللس الكنائس العاملي مع رئيس كوراي اجلنوبية املنتبب حديثا الس يد يف ول يف ييف س   ا 

 ش به اجلزيرة الكورية. يف مبادرات جديدة للحوار والتعايش السلمي يف هتامشاركعرض حلركة املسكوين و ادمع  لتقدمي 2017مايو  30

 

 ، و: ووؤيدها هاهذه املبادرات وووهج   أ هدافووثين اللجنة التنفيذية عىل 

 ن املواهجة ابلطرق العسكرية أ و غريها من الوسائل ؤكد أ نه يف هذا الس ياق املعق  و وأ جيج الرصاع، مما  ُُيمتل أ ن وتسبب يفد واخلطري، فا 

ىل حت  ، أ كرث من أ ن وؤديعواقب اكرثية عىل مجيع شعوب ش به اجلزيرة واملنطقة ن ذكلرتوب عي قيق السالم. ونتيجة ذلكل، هناك حاجة ا 

ىل حتو   التحدايت اجلغرافية الس ياس ية يف املنطقة. ويف هذا الصدد، نشجع بقوة رئيس كوراي اجلنوبية  رفع من أ جلل منوذيج يف الهنج ملحة ا 

ن"-يمون جا/ "اجلديد الس يد   يف الزتامه املعلن ابدلخول يف حوار مع كوراي الشاملية.  ا 

   شارك يف املواهجة العسكرية املتصاعدة بشلك خطري يف املنطقة من أ جل الامتناع عن املزيد من ش ا ىل مجيع ادلول اليت  عاجال   ه نداء  ووج

جياد انفذة مل  ىل احلد من التوترات وا  بادرات حوار جديدة. وعىل وجه اخلصوص، ندعو ا ىل جتميد التصعيد ومواةةل املبادرات الرامية ا 

جتارب الصوارخي أ و األ سلحة النووية من جانب كوراي  جتميد معلياتاملناورات العسكرية املشرتكة بني الولايت املتحدة وكوراي اجلنوبية و 

 لحوار.لانفذة  وذكل حىت يتس ىن فتحالشاملية، 

 ىل يع احلوار، ختفيف التوترات وششج  بغيةدعو أ يضا، و الاقتصادية وأ كرثها رصامة عىل كوراي الشاملية. وهذه  العقوابتوعليق أ حدث ا 

سهاما كبريا يف وفامق التوترات و  العقوابت  يف املنطقة.  اتالرصاع اندلع طراخممل وثبت فعاليهتا يف وعزيز السالم، بل أ سهمت ا 

 والاجامتع اذلي عقده  2016يف نومفرب  املنعقد "هونغ كونغ"يف ضوء نتاجئ مؤمتر  طلب من األ مني العام جمللس الكنائس العاملي، ول س اميو

ن"-مون جاي/ "مؤخرا مع رئيس كوراي اجلنوبية الس يد   تقدم حنو معاهدة سالم حتل حمل اوفاق الهدنةال ، ملتابعة اجلهود املسكونية لتعزيز ا 

ىل معاهدة من هذا القبيل من أ جل وضع  .1953 لعام رمسي للحرب الكورية املعلقة منذ  حدوكام أ كدت امجلعية العارشة، هناك حاجة ماسة ا 

ىل افرتة طويةل،  ىل التصدي للتحدايت الراهنة للتعايش السلمي وا   ال نسان حقوقو ملساعدة يف احلد من التوترات وبناء الثقة املتبادةل املفضية ا 

 ريني.مجليع الكو 

 رحب يف هذا الصدد تيف لك بدل من بدلان العامل، و ويع، يف كوراي الشاملية امجل ؤكد اهامتم جملس الكنائس العاملي حبقوق ال نسان وكرامة و

عاقة، الس يدة  ىل كوراي"أ غيالر-اكاتلينا ديفانداس/ "ابلزايرة األ خرية للمقرر اخلاص لل مم املتحدة املعين حبقوق األ شخاص ذوي ال   الشاملية ، ا 

ىل كوراي الشاملية  من نوعها وىلاأل  زايرة هذه ال . ووُعد  2017مايو  8و 3 ما بنييف الفرتة  يقوم هبا خبري مس تقل يعينه جملس حقوق  اليتا 

مع  املشاركة أ شاكلشساعد عىل التوةل ا ىل شلك بناء أ كرث من  من شأ هنا أ نهذه الزايرة تكون بأ ن  ندعو هللاال نسان التابع لل مم املتحدة. 

 اةل حقوق ال نسان بدل من اايدة املواهجة وخطر الرصاع. حلؤدي ا ىل حتسني فعيل و وأ نكوراي الشاملية يف جمال حقوق ال نسان، 

  ،تبادل واحلوار بني املس يحيني ال لقاء و المتكني بل ب ششدد عىل أ مهية قيام حكومات لك من كوراي اجلنوبية وكوراي الشاملية بعدم عرقةل

ملساعدة يف احلد من التوترات ا بغيةاأل شخاص والتواةل بني من أ جل مصاحل العالقات بني الكنائس وذكل ، نياجلنوبيو  نيالشاملي نيكوريال

 سامهة يف فتح نوافذ جديدة للحوار. امل و 

 يوم أ حد مشرتك مع املس يحيني يف دعو مجيع الكنائس األ عضاء يف اجمللس العاملي للكنائس والرشاكء املسكونيني يف مجيع أ حناء العامل لالنضامم و

عادة التوحيد السلمي لش به اجلزيرة الكورية، ، 2017أ غسطس  13يوم  وذكل يف لك من كوراي الشاملية وكوراي اجلنوبية للصالة من أ جل ا 

 امجلعية العارشة. ذكل كام اقرتحت، أ غسطس 15 السابق ليومعام يف يوم األ حد ولك 

 


