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 2016 برفمنو 10

 جلسةال خالل (CMA1) باريس يةاتفاق ألطراف األول للملتقى والمذهبيين والروحين الدينين القادة بيان

 (COP 22) .لألطراف لمؤتمر والعشرين الثانية

 

 عن اإلجماع العالمي غير المسبوقنتج  التنفيذ، حيز باريس يةاتفاق دخول مع التاريخية، اللحظة هذه في

 نحنلتعزيز القدرات على مجابهة التأثيرات المناخية. و الغازات الدفيئةض انبعاثات إطار عمل شامل لخف

أما . القادمة والتعقيدات التحديات بصعوبة وواعين القرار هذا أفرزت التي للقيادة كل الشكر نوشاكر

 .العاجلة اإلجراءات لبدء األوان آناآلن فلقد 

 العدلوالتمتع ب اآلخرين،إيذاء  عدم يقتضي أخالقيا   ِاْلِتزاما   شاطرتننحن  ،الدينية المعتقدات في جميع

 حيث أنها الدولي، الصعيد علىبفرض تأثيراتها بالفعل  ةالمناخي اتالتغير تلقد بدأ .بالضعيف واالعتناء

وتعتمد  .وخسارتهم لمعاناتهم ونحن نتألم متكافئ غير بشكل هّمشةالم  و الفقيرة المجتمعاتعلى  تؤثر

 حتى وأ الخمس أو العشر السنواتفي  طريقة مجابهتنا ألسوأ التأثيرات المناخية على العمل الذي ننجزه

 الذي الضرر ينجلي حّتى المناخية األزمة واقع ضوء على العمل ينبغي علينا جميعا  . القادمتين السنتين

 .كافة جوانب الحياة عليه تعتمد يذال البيئي النظام ويتعافى المقدسة ألرضنا سّببناه

 

معنى  وأن نتبّين وعينا نعمق نأ علينا تفاق،اال تنفيذ في الحكومات تبدأ وبينما الحاسم، المنعطف هذا في

الالمتناهية  رغبتناإن تمتعنا بالعالقة السليمة مع بعضنا اآلخر، ومع أرضنا ومع جميع الكائنات الحّية. 

 .فا  يضعو وفقيرا   ملوثا   األرضي مجتمعنا ستؤدي إلى جعل لها تأثيرات م دّمرة وفي كسب القوة نموال في
 أن يبنوا الطاقة أنظمة وتوزيع وتوريد تمويلبطرق  المتعلقة القرارات صحابأ من حتراما بكل نطلب

 .الحياة جوانب كافةالذي يجمع بين  لترابطا تقدير و تواضع بكل قراراتهم

 

 للمعادنو يحمينا، الذي للمناخ والتدمير التلويثو الم فرط ستغاللباال الحيوي سندنا إيذاء في استمّرينا اذا

 على ذلك نفعل فإّننا ،ت حيينا التي العذبة المياهلمصادر و للمحيطاتو تغذينا، التي وللتربة ،الواهبة للحياة

 كمجتمع أرضي عالمي واحد. سوّيا   والعمل بإيماننا مهتدين ،سريعة اتإجراء تخاذا علينا. وجودنا حساب

 

 العلم مع األخرى، االستخراجية والصناعات األحفوري للوقود للمجتمع الدولي المتزايد االستعمال إنّ 

 الوقود في ستثماراال عن التوقف عمدا   عليناينبغي . أخالقيا   مقبول غير ،عنها باألضرار الناتجة

صناديق الثروات السيادية وصناديق صناديق التقاعد الحكومية  لتحّول متحدينونحن ندعو  األحفوري

 ضرورية إشارات وسيؤدي ذلك إلى إرسال صديقة بالمناخ.وللجوء إلى حلول الوقود األحفوري  عن

 استعمال عهد إنهاء أجل منمن القطاعين العام والخاص  عالميا   والمقترضين للمستثمرين وتحويلية

 .األحفوري الوقود



 

. تفاقاال هذا في الموضوعة لتزاماتباال للوفاء الحسن واإليمان باألخالق لاللتزام الدول نناشدنحن 

نحن نطلب بشكل عاجل من جميع الحكومات زيادة إجراءاتها  الجميع، سالمة أجل منو ،وبالتالي

 رتفاعاال خفض مطمح مع تماشيا  وطموحاتها المناخية على نحو عاجل مع الخفض السريع لالنبعاثات 

 .الصناعية قبل ما المستويات فوق درجة مئوية 1.5 إلى العالمي الحراري

 

 لمواجهة قرارات تخاذا عند الدول جميع نحن ندعو تفاق،لال الجوهرية البنود على التركيز إلى باإلضافة

 الدول نحن ندعو خاص وبشكل .تفاقاال هذا تمهيد في المتضمنة لتزاماتاالب التقّيد المناخية التغيرات

 نتقالواال بين الجنسين المساواةو السكان األصليين حقوق في ذلك بما اإلنسان، حقوق حتراماب لتزامالل

 والسكان للنساء، كاملة والعادلةال المشاركة ونشدد على أن. األجيال بين والعدالة الغذائي األمنو العادل

 منخفض اقتصاد لتحقيق المبذولة من الجهود ستسّرع المناخيشباب في مواجهة التغير وال األصليين

 فقر إلنهاء هدفي يذال ،7رقم  (SDG) المستدامة التنمية هدف تحقيق في وستساهم بشكل كبير الكربون

 .2030 بحلول العام الطاقة

 

بشكل  وتنسيق ذلك درجة مئوية 1.5 ال هدف مع وتوافقها العالمية المالية التدفقات زيادة بقّوة نحن نطلب

 الفقر على والقضاء المناخ تغير بين الجوهرية العالقةلالعتراف ب المستدامة التنمية لصيق مع أهداف

 للفقراء أفضل معيشي مستوى لتوفير هناك حاجة للمزيد من التمويل. العادلة المستدامة والتنمية

 الدول أننحن نرى أنه من الظلم . المناخية لتغيراتا لتأثيرات عرضة األكثر للمجتمعات وخصوصا  

 بقوة نحثّ  ِبالّتالي، .الموروثة المشاكل بسبب الديون من أعمق دوامة في ستدخل )(LDCs نموا   األقل

 خصوصا   أكبر، وبيئي إنساني تأقلم أجل من العالمية المالية للتدفقات عادلة زيادة على دعم الحكومات

 .والقدرات الطاقات بناءلو لوجيوالتكن لالنتقالو األضرارالخسائر و عن للّتعويض

 

لّحة المناخية تاءااإلجر من ت ضعف قد التي التجارية االتفاقيات من قلقون نحن ،وفي الوقت نفسه . الم 

 ت مّكن شروطا   تتضّمن التي التجارية االتفاقيات ضمن الخالف آلليات صارمة بمراقبة نحن نطلب

 .المحاكم اختصاص خارج الحكومات سياسات تحّديمن  الشركات

 

 من العديد التزمتلقد  الثمين، مناخنا حماية أجل من جديدة سياسات حتضانال قادة العالم وبينما نناشد

 كما. نموا   المقاطعة حركات أسرع كجزء من األحفوري الوقود استعمال باالبتعاد عن الدينية المجتمعات

 الفقيرة المجتمعات مع جنبا  إلى جنب نعمل المناخية ونحن الحلول في باالستثمار الدينية المجتمعات تقوم

نحن نطلب  وبالتالي. ولبناء القدرات لمجابهتها المناخية التغيرات تأثيرات من الحد اجل من العالم حول

 البديلة الطاقات واالنتقال إلى األحفوري الوقود لمقاطعة لتزاماتاال المزيد من الدينية مجتمعاتنا من

 أجل من العمل هذا لتثبيت نحتاج نحن .بشكل هادف مع الشركات لمجابهة آثار التغير المناخيوالعمل 

 .المتجّددة الطاقات نحو عادل انتقال

 



 علينا .الكبيرة التحّدياتأو  التغييرات أوقات خالل الدعم واإللهام الدينية تقاليدناوفّرت  التاريخ، عبر

 الوعي لتعميق الحياة أشكال جميع بين الديناميكية العالقة تحترم جديدة عيش أساليب عاتقنا على األخذ

 أجل من الّروحي والتدّبر والحكمة األملو الشجاعة نستجمع أن عليناينبغي . لحياتنا الروحي والبعد

 لألمام للخطو الوقت هو هذا. واهتماما دواما   أكثر عالما   ترث نأ من القادمة واألجيال صغارنا تمكين

 .وسريعا   بعيدا   الذهاب أجل من اآلخر بعضنا ندعم معا ،. األرض ألّمنا ثقة كأهل والعمل

 

 :بالتالي، نحن

 لـا هدف مع تماشيا   الزيادة السريعة للتعهدات بخفض االنبعاثات نطلب بشكل عاجل من الدول 

 درجة مئوية؛1.5

 العام بعيدا  عن لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعدية للقطاع جماعي ليلتحو ندعو 

 ؛األخرى المناخية والحلول المتجددة الطاقة مصادر إلى األحفوري الوقود

 المتجددة الطاقة فقر الطاقة من خالل على للقضاء العالمية المالية التدفقات ةزياد بقوة نطلب 

وتوفير دعم أكبر للتأقلم اإلنساني والبيئي، وخاصة لتعويض الخسائر واألضرار ولالنتقال 

 التكنولوجي ولبناء القدرات؛

 مراعاة جميع ضمان  المناخية التغيرات لمواجهة اتخاذها إلجراءات عند الدول جميع نناشد

لاللتزامات الواردة في تمهيد االتفاقية  COP22مؤتمر األطراف القرارات التي يتم تبنيها في 

المتعلقة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك حقوق السكان األصليين والمساواة بين الجنسين واالنتقال 

 ؛على نحو فّعال العادل واألمن الغذائي والعدالة ما بين األجيال وسالمة جميع األنظمة البيئية

 تستخدم محاكم التي  التجارية االتفاقيات ضمن الخالف آلليات صارمة ضوابط أكثر نطلب

 خارج نطاق القضاء لتحدي سياسات الحكومة؛

 الوقود لمقاطعة لتزاماتالا ، المزيد منالدينية مجتمعاتنا ذلك في بما ،من الجميع نطلب 

والعمل بشكل هادف مع الشركات لمجابهة آثار التغير  المتجّددة بالطاقات واالستثمار األحفوري

 .المتجّددة الطاقات نحو عادل انتقال أجل من العمل هذا لتثبيت نحتاج نحن .المناخي


