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الباسيفيك المؤتمر الوزاري الثالث آلسيا و  ىذه الفرصة لممشاركة بآرائيا في تقدر كل التقدير الجامعة البيائية العالميةإن 
يحمل بين طياتو تحديات تمس ي الذُمَوسع و جتماع الذى يقدم جدول األعمال الوىو اال. حول التنمية والرفاه االجتماعي

التأثيرات االجتماعية "نشير خاصة إلى البند المتعمق بـ نّود أن . العديد من المجاالت ذات االىتمام الكبير بالنسبة لنا
مجموعات  مخاوف"و " و تخفيف حّدة الفقر (ثرواتال) توزيع"و ما يتعمق بو من مسائل حيوية مثل " لمتنمية المعاصرة

 ".شعبية معينة
 

رفاه االجتماعي لنتمكن من ربما يكون من المفيد أن نتممس بعض األىداف والمعتقدات التي ليا صمة بموضوع التنمية وال
تتبنى التعاليم البيائية معتقد الوحدة الجوىرية لمبشرية والحاجة إلظيار ىذه الحقيقة من خالل . تقديم إطار لوجية نظرنا

عمى ىذا األساس يرى البيائيون أن اليدف األساسي من . أفعال وأفكار كافة البشر، بناء عمى التزام روحاني مشترك
ي تتواجد بأعداد تعمل الجامعات البيائية التو . بحضارة دائمة التقدم والتطور امً دُ ة والجماعية ىو المضي قُ الناحية الفردي

القضاء عمى جميع أنواع و  يمبادئ مثل المساواة بين الرجل والمرأة والتعميم اإلجبار  الباسيفيك عمى تحقيقكبيرة في آسيا و 
 .التعصبات

 
من خالل تحفيز الناس من  وذلك توفير بيئة تدعم كل من التطوير الداخمي والخارجيتيدف حياة الجامعة البيائية إلى 

ىي عنصر أصيل  العامةوبالتالي، فإن المشاركة . كافة الخمفيات عمى تطبيق مثل ىذه المبادئ الروحانية واالجتماعية
األمية، الزراعة، الصحة، تعميم ويمكن توضيحيا بالعديد من األمثمة عن الجيود عمى مستوى القاعدة في مجاالت محو 

حيثما يتشارك  االتنمية االجتماعية تنشأ تمقائيً أن تجربتنا  أثبتتوقد . األطفال، تقدم المرأة، مشاريع الشباب، وما شابييا
مجموعة من الناس بحس قوي باليدف، ُمَدعم بنظام قيم إنسانية مشترك مبني عمى اإليمان بوحدة الجنس البشري 

 . نسانيةإلمكانات اليائمة لجيود اإلت واوالطاقا
 

مات لقد ساىم نظام التوزيع لمخد". التخفيف من حّدة الفقرو  التوزيع،"يناقشيا المؤتمر ىو  من األمور اليامة التي
في العديد من الدول في إحراز تقدم ىائل في مجاالت مثل التعميم األساسي والرعاية  ااالجتماعية مساىمة كبيرة جدً 

نرى من وجية و . شكل عام تحتاج إلى تطوير كبيرإال أن مساىمتو في تخفيض مستويات الفقر ب. ألساسيةالصحية ا
ىو مصدر لممعاناة الحادة إضافة إلى أنو عامل من عوامل بقاء  أن التفاوت اليائل بين الِغَنى والفقر، ر البيائيةالنظ

الِغَنى الفاحش والفقر المدقع ألسباب  جة ممّحة لمحد منىناك حا يذا فإنالمجتمع اإلنساني في حالة عدم استقرار، ول
ننا نؤمن بأن أول . تمك األبعاد من الواقع اإلنسانيتوجو شامل يتضمن اجتماعية، ويستدعي الحل و روحانية وأخالقية  وا 
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 ،قع الُمِذلاتجاه عالمي جديد، عن طريق التعميم، يرفض من حيث المبدأ الفقر المدإيجاد فكر و ىي خطوة يجب أن تكون 
يكون ىذا الفكر واالتجاه مدعوًما  ويجب أن. وتطبيق حمول عممية من قبل كافة األطراف المعنيةإرادة البحث لتظير 

مشاركة السكان المحميين والمنظمات عمى وضع ِصَيغ لالحتياجات واالستفادة من الخدمات بجيود ترمي إلى تحفيز 
 .المقدمة عمى أساس االعتماد عمى الذات

 
وُيعزى ذلك إلى . صغيرة الحجم لدى عدد من المجموعات المجتمعية اا خاصً اىتمامً  "تأثيرات التنمية المعاصرة"ألة تُثير مس
لى أدوارىا اليامة في المجتمع، إذا ما توفر ليا الدعم المناسب ضعف . ىذه المجموعات أمام اآلثار السمبية لمتغيير وا 

. جميع ىذه اآلثار في ىذه البيان، إال أن اىتمامنا غير مقتصر أو محدودحدث عن التبالرغم من أنو لن يكون بإمكاننا 
األطفال وبشكل عام الفئات و الشباب و  تؤكد التعاليم البيائية عمى الحاجة إلى دعم وتشجيع خاص لألقميات، النساء

يذه الجموع التي ير واإلىتمام لإن عمى المجتمع من كافة المستويات أن يقدم التقد .الضعيفة واألقل حظًا من المجتمع
المساواة، وبأنيم جديرون بمستوى معيشي كريم وبالحق في التطور  نم رتمثل غالبية الفقراء، والنظر إلى وضعيم عمى قد

من أجل تسييل تحقيق تنمية متشاركة وفي ىذا الخصوص، ىنالك أيضًا حاجة لتغيير األفكار والمواقف ولجيود . والتقدم
 .تصادية حقيقيةاجتماعية واق

 
عمى أوضاع األقميات العرقية  المؤتمر عمى التركيزنحث نود أن ، معّينة من السكانىتمامنا بمجتمعات ان خالل م اإنن
فية، تستحق جغراا تكون معزولة ألسباب اجتماعية وثقافية ولغوية و ىذه المجموعات التي عادة م. القبمية في المنطقةو 

ضون آلثارىا السمبية مثل، التقدم الكبير في التنمية وُمَعر  إنيم، غالبًا، أولئك األقل قدرة عمى االستفادة من . اىتمامًا خاصاً 
يجب  فإنو "من وجية النظر البيائية و . لثقافتيم وتقاليدىم التدريجي ندثارواال ،انب اليجرة من الريف إلى المدينةبعض جو 

منو ىو رعاية وتشجيع وحماية كل أقمية تنتمي إلى  أن يعتبر أن أول واجب عميو والذي ال مفرّ ....مع منظمعمى كل مجت
وبذلك، يجب أن يتمتع السكان األصميون بالحق األساسي في التطور ". مجتمعيمأي دين أو ِعرق أو طبقة أو أمة في 

من الضروري إتاحة المجال  فإنو ولكي يتحقق ذلك. غتيمبيويتيم وثقافتيم وليعتزوا وأن تتاح ليم الفرصة لذلك، وأن 
ذا ما لزم األمر، أن تكون ليم األولوية في الوصول إلى واالستفادة الموارد المتوفرة  من أماميم بطريقة متساوية، وا 

 .مع تحقيق ىذا اليدف ا، وأن يكون نظام التوزيع متالئمً بالمجتمع
 

ينادى بو  أمر وفاعمة في كافة مستويات المجتمع ىمل في عممية التنمية كقوة لدمج النساء بشكل كا لممحةإن الحاجة ا
التعميم والتغيير الواسع لألفكار ب وذلكلتسريع و فى حاجة إلى القد تم تحقيق بعض التقدم، ولكن. عمى نطاق واسع

فإن  ،لوجية النظر البيائية اوطبقً . ططين إلى الناس بشكل عاموالمواقف من قبل شرائح تمتد من صانعي السياسات والمخ
. المعممات األوائل لإلنسانية بدورىن كأميات، و لذلك يجب منح األولوية لمفتيات في الحصول عمى التعميم النساء ىن  
قوة فّعالة في المجتمع من خالل األميات المتعممات، يجب إيجاد ىذا الحس فوائد المعرفة تنتشر بسرعة و وحيث أن 

إن إنكار مساواة المرأة . بإضافتو في السياسة القومية اى العائمة ولكن يجب التفكير جديً منساء ليس فقط لدبأولوية التعميم ل
ضارة يتم نقميا من العائمة إلى  از لدى الرجال عادات وأفكارً ويعزّ  ،كان العالمالظمم ضد نصف سيدفع الى تزايد بالرجل 

لى المجتمع  وال يوجد أي . عائق عمى طريق التنمية السممية والتقدميةيخمق لك بذو  ،األوسععمى نطاقو مكان العمل وا 
 . مثل ىذا اإلنكار والحرمان و أن يبررقي أو عممي أو حيوي يمكنأساس أخال
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بما أن و . ا من بين مجموعات السكانا في كثير من األحيان األقل حظً لكنيم ىم أيضً ليسوا فقط ضعفاء و أما األطفال فيم 
.  بشكل سميمالطفولة فيجب أن تتاح ليم أحقية االستفادة من الموارد الالزمة لتطور  ،مستقبل المجتمع األطفال ىم واعدو

ي حدوث الفقر ويمكن تقديم خدمة ىامة في ىذا السياق، أال وىي التعميم، حيث أن الجيل ىو ليس فقط عامل يساىم ف
يجب أن يشمل التعميم . باتعيم وزيادة شدة التعصالسبب الرئيس النحطاط الناس وتدىور أوضا االمدقع، ولكنو أيضً 

ولكن من الواضح أن . تساعد كل فرد عمى كسب لقمة العيش التى مياراتالإلى جانب اكتساب  اا واسعً ا أكاديميً تدريبً 
ممارسة إن اكتساب و . القمعال يستطيع بمفرده أن ُينقي المجتمع من الكراىية والتعصب والطمع و  الحالي التعميم األكاديمي

مج التعميم يجب أن يكون جزءًا من برا ،بالحاألمانة والثقة وعدم األنانية والعطف و صفات روحانية مثل الرحمة والتسامح و 
 .رخاء اجتماعي دائمينلكي يتم تحقيق تقدم و 

 
الشعور التي تروج  نرغب في إعادة التأكيد عمى الحاجة لتطوير واسع النطاق في األفكار والمواقف والقيم فإننا وباالختصار

رعاية  فة إلى ذلك، فمن أجل الحصول عمىإضا. لتحقيق المساواة كيدةأ بالوحدة واالتحاد وبالمشاركة الشعبية وبإرادة
ظر البيائية، ومن وجية الن. غرس مبدأ خدمة اآلخرين فقد أصبح من الضرورة اجتماعية وتنمية اجتماعية مستدامتين

: من الكتابات البيائية تاليالمقتطف ال يوضح. ا لمحياةكبير جدً  لمروح اإلنسانية وىدف ُتعتبر ىذه الخدمة أسمى تعبير
الدوام  يجب عمينا عمى ...يتمثل شرف وامتياز اإلنسان في أمر واحد، أن يكون مصدر خير اجتماعي بين سكان العالم"

وسيحصل اإلنسان . نا لتحقيق ىذا اليدفأن نبتكر ونروج لوسائل جديدة تقودو  ،نرسي دعائم جديدة لسعادة اإلنسانأن 
 ."جتيد بأعمى مستوى من قدراتو في ساحة العدل والمدنيةاذا عمى أقصى سعادة إ
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