
 

  

 

 األمم المتحدة معالبّناء التعاون تاريخ من : الجامعة البهائية العالمية

 

 مـــةدمق

ّّإنّ  ّالعالمية ّالبيائية ّالجامعة ّىي ّجميع ّفي ّالبيائيين ّعضويتيا ّفي ّتضم ّحكومية ّغير ّمنظمة العالمّأنحاء
تكادّأنّةّعرقيّ ّمجموعة0022ّوامرأةّيمثمونّأكثرّمنّّلجخمسةّماليينّّرّأكثرّمنّتضمّو.ّوتمثميمّفيّآنّمعا

فيّّمعتبرةّىنالكّجامعاتّبيائية.ّوالطبقاتّاالجتماعيةّوالمينّوالوظائفّوالحرفالجنسياتّجميعّتكونّشاممةّل
قميمًّّدولة032ًّّكثرّمنّأ ّمنيااوا  ّبشكلّىيئاتّمركزيةّجامعة080ّّّ، ّوأكثر(أوّإقميمية)تنتظم 00222ّمنّّ،

ّالمتحدة،ّفننّ غيرّحكوميةّفيّاألّمةوكمنظّ .ّجامعةّمحميةّمنظمة ةّىيّعبارةّعنّةّالعالميّ الجامعةّالبيائيّ ّمم
ّ.ةةّالمركزيّ عرفّباسمّالمحافلّالروحانيّ تّ ديمقراطًياّّوّاانتخابًّالمنتخبةّذاتّالسمطةّّالمركزيةّمجموعةّمنّالييئات

ّالعمل ّتاريخّطويلّمن ّالبيائية ّالمنظّ ّلمجامعة ّماتّالدوليةمع ّتأسّ . ّلميالمكتبّالبيائيّالعا"سّفقد ّفيّمقرّ "
ّاألمم ّالمكتبّكمركزّلمبيائيينّالذينّيشاركونّفيّنشاطاتّعصبةّ.0201ّفيّجنيفّعامّّعصبة وخدمّىذا

وفيّعامّ.0292ّتوقيعّميثاقّاألممّالمتحدةّفيّسانّفرانسيسكوّعامّّوحضرّمندوبونّعنّالبيائيينّ.ّاألمم
0292ّحدة،ّوفيّعامّاألممّالمتّ ّلدىّةغيرّحكوميّ ّعالمي ةمةّكمنظّ ةّةّالعالميّ جرىّتسجيلّالجامعةّالبيائيّ 0298ّ

معّالمجمسّاالقتصاديّواالجتماعيّلألممّّ"(الخاص"دعىّاآلنّالوضعّاالستشاريّت ّ)ّااستشاريًّّامنحياّوضعًّّتمّ 
،0291ّعامّ(ّاليونيسيف)لمطفولةّّمنظمةّاألممّالمتحدةّمعّااستشاريًّّاوتالّذلكّوضعًّّ.(ECOSOC)المتحدهّ

ّاإلمعّصندوقّاألمّو ّالمتحدة ّليّئمانم ّاليونيفيم)ممرأة )ّ 0282ّعام .ّ ّمنظمةّّتأسيسّتمّ كما عالقاتّعملّمع
معّعنّقربّالعالميةّوعمىّمدىّسنوات،ّعممتّالجامعةّالبيائيةّ.ّأيًضا0282ّعامّ(WHOّ)الصحةّالعالميةّ

ظمةّاألممّالمتحدةّومن ةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسانيومفوض،ّ(UNEP)برنامجّاألممّالمتحدةّلمبيئةّ
ّ(.UNDP)،ّوبرنامجّاألممّالمتحدةّاإلنمائيّ(سكوياليون)والثقافةّّلمتربيةّوالعمم

ّلدىّ ّالعالميةالجامعة ّفيّالبيائية ّالمتحدة ّوتمثيلّّكلّمنّمكاتبّفيّاألمم لجانّاألممّفيّنيويوركّوجنيف،

ّاإلقميميّ  ّوسانتياغوّ،يونيروبّ،وبانكوكّ،فيّأديسّأباباأخرىّةّومكاتبّالمتحدة ّوفييناّ،وروما، وفيّالسنواتّ.

ّ.حدةاألممّالمتّ ّمكتبياّفيبالمرأةّكجزءّمنّّلمنيوضمكتبّلمبيئةّومكتبّّتأسيسّاألخيرةّتمّ 

ّالمكتبّالمعموماتّالعامّ ّيقوم ّالبيائيّالعالميّ ّهمقرّ ّيّيقعذة ّّفيّالمركز ّفرعّفيّباريس، ّولو بنشرّفيّحيفا
(One Countryّوطنّواحدّ)ّةفصميّ إخباريةّّنشرةّصدرالعالمّويأنحاءّجميعّالبيائيّفيّينّالدّ عنّمعموماتّ
ّيتغطّ ّوّدولة،092ّماّيزيدّعنّّفيقر اءّملةّنيّ واأللماواإلسباني ةّةّةّوالروسيّ ةّوالصينيّ والفرنسيّ اإلنجميزي ةّبالمغاتّ
ةّالتيّوالقضاياّالعالميّ ّحدة،ّالمتّ األممّمنظومةّة،ّوالعالقاتّمعّةّواالقتصاديّ مشاريعّالتنميةّاالجتماعيّ ّأخبارىا

ّ.ّصانعيّالقرارّتيمّ 
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ّ:األهداف والنشاطات

ّواالجتماعي ةةّتحقيقّاألىدافّاإلنسانيّ ّعمىةّفيّسائرّأرجاءّالعالمّفيّنشاطاتّتساعدّتنيمكّالجامعاتّالبيائيّ 

تعزيزّ:ّلّالمثالّالّالحصرنّىذهّالنشاطاتّعمىّسبيوتتضمّ ّ.عميياّميثاقّاألممّالمتحدةّيّينص ّةّالتواالقتصاديّ 

ّالشعبيّ  ّالقاعدة ّمستوى ّعمى ّالمستدامة ّالتنمية ّمبادرات ّفي ّّوالمشاركة ّالمرأة، ّوضع ّوتحسين ّّوة، تعميمّتربية
ىناكّأكثرّمنّ.ّاإلنسانحقوقّثقافةّترويجّّو،ّبّالعرقيّ ومحوّالتعصّ المخدرات،ّّيتعاطاألطفال،ّوالقضاءّعمىّ

ّّأنحاءّمختمفالبيائيةّفيّمنّقبلّالجامعاتّّت دارمشروع0122ّّ ّيقربّمنالعالم،ّمنّبينيا مدرسة322ّّّما
ّ.ةقرويّ ّمدرسة922ّّماّالّيقلّعنّيممكياّأوّيديرىاّبيائيون،ّباالضافةّالى

ّالبيائيّ  ّالعالميّ يعملّمكتبّالجامعة ّاة ّكمنظّ ةّفيّاألمم ّمةّغيرّحكوميّ لمتحدة يتبادلّالخبرات،ّويشاركّفيّفة،
ّلبعضّ ّالجمساتّالعادية ّمثل ّالمتحدة ّّمفوضيةىيئاتّاألمم ّّومفوضيةحقوقّاالنسان، ّالمرأة ّومفوضيةوضع

ّ ّاالجتماعية، ّالمستدامةّومفوضيةالتنمية ّالتنمية ّآلخرّتقريرّوطبقًّ. ّإلىّالمجّيصدرّكلّأربعّسنواتا مسّق د م
ّيقاربّمنّّ،ّفقدّشاركتّالجامعةّالبيائيةّالعالميةّفي(ECOSOC)ألممّالمتحدةّاالقتصاديّواالجتماعيّل ما

ّمشموالًّاجتماع022ًّّ ّالثانيّا ّكانون ّمن ّالفترة ّخالل ّالمتحدة ّاألمم ّبرعاية /ّ ّاألول0229ّيناير /ّحتىّكانون
ّ.المسائلّتتعمقّبمجموعةّواسعةّمناّبيان82ًّّقدمتّخاللياّماّيزيدّعنّّ،0229ديسمبرّ

ّالب ّالجامعة ّمكتب ّشارك ّالمتحدةكما ّاألمم ّفي ّالعالمية ّإّ،يائية ّىيئاتيا ّمن ّجانبّعدد مشاركةّّالمركزيةلى
ّّ،كاممة ّسمسمة ّالممحةّالعالميةّالمؤتمراتفي ّالعالمية ّالمسائل ّحول ّالمتحدة ّلألمم ّّوّ،األخيرة النشاطاتّفي

ّ ومؤتمرّ،0222ّعامّّلمطفلةّالعالميةّالقمّ :ّتّىذهّالمؤتمراتوضمّ .ّفيّالمنظماتّغيرّالحكوميةالموازيةّليا
لحقوقّالمؤتمرّالعالميّّو،0220ّفيّريوّديّجانيروّعامّ(ّرضّةّاألقمّ ّمؤتمر)ةّوالتنميةّمبيئاألممّالمتحدةّل

ّاإل ّعام ّفيينا ّفي ّوا0223نسان ّالعالمي، ّّلمؤتمر ّالصغيرة ّالجزر ّلدول ّالذىّعقد ّبربادوسّعام ،0229ّفي
االجتماعيةّفيّكوبنياجنّّمةّالعالميّلمتنميةومؤتمرّالقّ ّ،0229نّوالتنميةّفيّالقاىرةّعامّلمسكاّالدوليوالمؤتمرّ

لممستوطناتّ،ّومؤتمرّاألممّالمتحدة0222ّابعّحولّالمرأةّفيّبكينّعامّ،ّومؤتمرّاألممّالمتحدةّالّر0222عام
.0221ّغذاءّالعالميّفيّروماّعامّةّال،ّومؤتمرّقمّ 0221عامّّاسطنبولفيّ(ّمؤتمرّالموئلّالثانيّ)ّالبشرية

هّالمؤتمراتّبطيفّمنّالمشاركةّالنشطةّالواسعةّمنّلمصاحبةّليذمنظماتّغيرّالحكوميةّاوحظيتّمنتدياتّال
ّ.قبلّالبيائيينّمنّمختمفّأرجاءّالعالم

المّالسّ ّي بنىّعميياّأنّيمكنالمبادئّالتيّّوتدعمّةةّالعالميّ الجامعةّالبيائيّ جّحده،ّتروّ المتّ األممّفيّعالقاتياّمعّ
ّ.الدائم

 ظامّفيّالعالم،ّوالنّ ّالمّوالعدللمسّ األساسّسّالبشريّىوّاالعترافّبوحدةّالجنإنّّ:لجنسّالبشريوحدةّا
 .ينطويّعمىّتغييرّعضويّفيّبنيةّالمجتمعإنوّ
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  ّّالر ّوالمرأةمساواة ّجل ّّإنّ : ّالمرأة ّاألخالقيّّ.المالسّ لتحقيقّّيمطمبّأساستحرير ّالمناخ ّيستقر ولن

ّالعالميّ والنفسيّالذيّسوفّيتسنىّلمسّ  ّتدخلّّالنموّفيو،ّإالّ ّالم ّبكلّترحابّالمعندما لىّسائرّإرأة
 ّ.جلكشريكةّكاممةّلمرّ اإلنسانيّميادينّالنشاطّ

  ّّتحقيقّأريدماّّفنذاالمسؤوليات،ّّعنّاإلنسانّالّيمكنّفصلّحقوقّّ:اإلنسانلحقوقّّالمقياسّالعالمي

اّنيًّاّووطنسانّوحمايتوّمحميّ ي،ّيجبّاالعترافّبحقوقّاإلدمّاالجتماعيّواالزدىارّاالقتصاالسالمّوالتقدّ 
ّعالمًياّو ّعمىّذلكّيجبّ. ّتعميمّوعالوة ّعمىّاألفراد أنّّوّخرينحقوقيمّوحقوقّاآلمنّأجلّأنّيتعرفوا

 .يحترموىا

  ّّوالت ّاالقتصادية ّّ:عاونالعدالة ّالخاصّ إن  ّباالالرؤية ّمنّمعنىّزدىارة ّفيّالكممة ّنب وتّ الّيأ–ّبكلّما
ةّإلرادةّالجماعيّ كّلستكونّالمحرّ ّ-نّالكوكباسكّ لجميعّّوالماديّ ّالروحانيّ خيرّوالصالحّاتّالمكانيّ إل

 .والفقيرّفاوتّالمفرطّبينّالغنيّ مثلّالتّ ّالمعوائقّّتحقيقّالسّ ّبّعمىمنّأجلّالتغمّ 

 عوبّوسقوطياّوفيّتغذيةّببّالرئيسّفيّانييارّالشّ الجيلّىوّالسّ ّحيثّأنّ ّ:عموميلاعميمّالتّ التربيةّّو

ّرجاالًّّمواطنيياعميمّلجميعّالتّ ّوّتتاحّالتربيةيقّالنجاحّمالمّفالّيمكنّأليّدولةّتحقّ،باتّوبقائياالتعصّ 
 .ينالعممّوالدّ ّبينّةالجوىريّ الوحدةّعززّتأنّعميمّلتّ متربيةّواوينبغيّل.ّونساءًّ

  ّّواحدةّعمىّلغةّعالمًيا،ّيجبّاالتفاقّمعّزيادةّترابطّوتداخلّالعالمّبعضوّببعض:ّوّمساعدةلغةّعالمي
ىّمثلّتبنّ ّإنّ .ّفيّكلّبمدمساعدةّرسّالعالمّكمغةّثانيوّفيّجميعّمداّيماتدريسّوّوتبن ييماّواحدّوخط

ّالمغة ّّىذه ّّفيسيساعد ّّصالاالتّ تحسين ّاألممبين ّالمصاريفّاإلّوسيخففّمن، ّوطأة ّويعززدارية
 .قوامالوحدةّبينّالشعوبّواأل

ّ

 

 :عناوين مكاتب الجامعة البهائية العالمية في األمم المتحدة

Bahá'í International Community 

866 United Nations Plaza, Suite 120 

New York NY 10017, USA 

Telephone: 1 (212) 803-2500 

Fax: 1 (212) 803-2566 

E-mail: bic-nyc@bic.org 
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Bahá'í International Community 

15 rte des Morillons 

CH-1218 Grand-Saconnex (Geneva) Switzerland 

Telephone: 41 (22) 798 54 00 

Fax: 41 (22) 798 65 77 

E-mail: geneva@bic.org 
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