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 في أعمالموجز لممساعدة لقاء بيان د أن نشكركم إلتاحة ىذه الفرصة لنا إلنو   ،الوفود الكرام ،ئيسد الر  السي  
باب أن يساىموا من رق التي يمكن لمش  من الط  تشير إلى عدد ة أن ة العالمي  د الجامعة البيائي  تو  . ذا المؤتمرى

 .المالس  تحقيق خالليا من أجل 
   
 تمّقي التربية والتعميمعن طريق   .1

لالشتغال بعمل مربح  زمة لالا المياراتلنقل س لي ي،تعاليم الدين البيائإن  التعميم اإلجباري ىو أحد 
عاليم الت   وتؤكد. أيًضا ةوحاني  والر   ةاألخالقي  ة من أجل التربي   بل ،فقط تجارةمينة أو  من خالل مزاولة

 بابالش   وبالتالي، فإن  . تعميمين  أمر ل يمَ يُ  غالًبا ما يالالئيم البنات بشكل خاص عمى تعمة البيائي  
 حيتي يالذ عميم والتدريبالت   عمى ذلك النوع من واء، ممتزمون بالحصولعمى الس   نساءً و  جاالً البيائي ر 

المساىمة لما فيو  بالحصول عمىواحد منيم  كل  ن تطوير مواىبيم وقدراتيم عمى نحو يتمك  تنمية و  ليم
 .بأكمميا ةوالكرة األرضي  إليو بل  يينتم يعب الذومجتمعو والش   عائمتو خير

  
 تنمية وتطوير األخالق الفاضمةريق عن ط    .2

يعيش فييا التي بيئة ال يشمل فيوالمدارس  يالفرد ف ما يتعم مو مجرد، ىو أكثر من التعميمومع ذلك، ف 
 دورٍ بأساس المجتمع، وتقوم العائمة، بصفتيا . ككل والمجتمع ،فاقر  المجموعة العائمة،  بكامميا؛ الفرد
 مثل  قيمٌ ف .قدوة لمش بابالوالدان  فييايكون حيث  ،لألطفال األخالقيةة و في تعميم القيم الروحاني   ىامٍ 

تربية تعمل عمى فإنيا داخل إطار العائمة،  ميايتم تعم  عندما ، عاون، واحترام جميع البشرالمشورة، والت  
من خالل و تول عن تحسين شخصي  مسؤ شاب  كل  و . الميسوده الس   الشاب من أجل مجتمع عالمي

 ،أيًضا السابقة ديانألاو  يالدين البيائ التي يحض  عمييا ةة واألخالقي  فات الروحاني  تنمية أسمى الص  
 .الثقةاألدب والجدارة بوالشفقة والعدل والصدق واألمانة و المحبة ك

  
 أو التمييز بأسموب منهجّي منّظمب ة أشكال التعصّ كافّ  عن طريق محو     .3
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االقتصادي ة  /االجتماعية  بقاتوالط   قافاتوالث   في العالم مختمف األعراق ي  ائل الشباب البييمث  
عيم يرمز إلى إيمانيم تنو   ة الشباب، فإن  لكاف  مفتوح مؤتمر في اجتماع أو يمتقون عندما و . لمجتمعنا

تمف يدفيم ىو إيجاد التوافق واالنسجام بين مخف. باتكافة أشكال التعص   ومحو بوحدة الجنس البشري  
 .المىدف مشترك، أال وىو الس  تحقيق بتعاون من أجل ا معً  األقوام والشعوب ليعمموا

  
ح امثال ىذا ىو  باب العالمي  مؤتمر الش   إن   زويرعى وي بشري  ال والتعدد الغني لمجنس علتنو  يوض   عز 

 اإلنسانية، وفيم ينفاحترام وجيات نظر اآلخر . اربنا وتالحمناتقتعمل عمى الثقافية التي  تنوعاتال تمك
ما ىذا ىو  ليا، ا روابط ال انفصامنبطر وت  هلخمق ا امن خالل اإلدراك بأننا جميعً  اي نتشارك فييالعمومية الت

يعممون الذين  ،خمفي ة عرقية 0222من أكثر من  ات الشباب البيائيافز ونشاطو أساس حىو و . يعنينا وييم نا
تواجو  يالت الخطيرةواالقتصادية  ةجتماعي  لروحانية واالالمشاكل ا دولة مستقمة من أجل حل   572 يف

 .ةاإلنساني  
  

  .بناء عالم أفضل في لننضم  إليكم ،نحن سعداء بوجودنا ىنا
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