إعالن األديان بشأن تغير المناخ
رعاية واحترام الحق في الحياة ھو مذھب المركزية من جميع األديان على وجه األرض .لكن اليوم نحن مھددون في الحياة
على األرض مع مستويات خطيرة من انبعاثات غازات دفينة .ھذه الغازات تقوم بزعزعة االستقرار في نظام المناخ العالمي،
وتسخين األرض ،حمضية المحيطات ،ووضع حد سواء البشرية وجميع المخلوقات الحية على مخاطر مقبولة.
حساسية غير عادية من توازن الطبيعة تزداد وضوحاً ،حتى في األعمال البشرية إلحاق أكبر من أي وقت مضى ،أكثر خطورة
ويحتمل أن تكون ال رجعة فيھا تغييرات على شبكة اإلنترنت ال يتجزأ من الجو واألرض والمحيطات والحياة وھذه ھو الخلق.
اليوم إيماننا وأدياننا تقف متحدة في دعوتھم لرعاية األرض ،وإلى حماية الفقراء والذين يعانون .واتخاذ إجراءات وقرارات
قوية بشأن تغير المناخ ال بد من أن تكون ھناك مبادئ وتقاليد ألدياننا والتعاطف االجتماعي بالحكمة وقيادة البشرية
واإلنسانية.
ال بد وأن نعترف بعلم تغير المناخ ،وندعو زعماء العالم والقادة العتماد العلوم القوية وااللتزام بھا والتي تھدف للحد من
غازات االحتباس الحراري من أجل تجنب مخاطر أسوأ من أزمة المناخ ،ويجب أن نحث دول العالم بالتقيد باألھداف والمبادئ
لضمان توفير السعادة للجميع خاصة ألولئك الذين يعانون في ظل المناخ السيئ مثل التغييرات الناجمة من مزيد من
العواصف الشديدة والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر ،يكون على التكيف ،والبقاء على قيد الحياة لتزدھر
الدنيا بصورة منصفه.
نحن ندرك أن تغير المناخ ليس مجرد مشكلة اقتصادية أو تقنية ،وإنما ھي في جوھرھا روحية أخالقية ،وثقافية لجميع
عائالتنا وأصدقائنا ،لذا نحن نتعھد بالعمل معا لتعلم وإرشاد الناس الذين يتبعون دعوة من عقائدنا .يجب علينا جميعا أن نتعلم
كيف نعيش معا ً ضمن حدود مشتركة لكوكبنا األرض.
نحن ندرك كما أن تغير المناخ يطرح أمامنا تحديات كبيرة ،وذلك أيضا أنھا توفر فرصا ً عظيمة .التخفيف من تغير المناخ
يمكن نحفز االقتصاد على نحو مستدام ،وحماية كوكبنا ،وانتشال الفقراء ،وتوحد الناس لقضية مشتركة يھددھا خطر
مشترك .مساعدة المجتمعات المحلية المستضعفة واألنواع على البقاء والتكيف مع تغير المناخ استجاب لدعوتنا إلى الحكمة،
والقيم األخالقية في اإلنسان.
نلتزم العمل لتغيير عاداتنا ،خيارتنا ،والطريقة التي ننظر بھا للعالم ..إلى التعلم والتعليم لعائالتنا وأصدقائنا واألديان األخرى،
وإلى الحفاظ على الموارد المحدودة من وطننا على كوكبنا األرضي ،والحفاظ على المناخ بالشروط التي تعتمد عليھا
الحياة.في ھذا المنطلق ،فإننا ندعو زعماء وقادة ورؤساء وملوك عالمنا ،وجميع الشعوب التي تعيش على كوكبنا لقبول
حقيقة الخطر المشترك الذي نواجھه جميعاً ،فإن من المحتم والمسؤولية التخاذ إجراءات فورية وحاسمة لفرصة التغيير.
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