
ّالت نميةــالمّّوالسّ 
 سياآالباسيفيك وغرب و  آسيالمناطق العالمي  الم بعام الس   الخاصةإلى الندوة م بيان مقد  

 
 تايالند ،بانكوك

 5891 مايو /أيار 02-02
 
 والتّي تماعي ّةاالقتصّادي ة واالج الت نميّةب قّةالمتعم  دة ممشاكل المعق ّعالج ل تصو ره دونال يمكن  تحقيق سالم دائم عمى وجو األرض إن  

 بوجّّود الّّ   تحقّّق -- والنفسّّيالجسّّد  العالقّّات اسنسّّانية عمّّى المسّّتو  تّّداخل عمّّى ءّّو  و ، اصّّرةم المجتمعّّات المعتعرقّّل تقّّد  
 ماليّينال بينمّا منزاعّات يّي العّالمغيّاب ل حالّةد مجّر  الم الس ّاعتبّار  ال يمكّن  --ةمن االتصاالت والمواصالت العالمي ّ معق دة شبكة
 .والفقروالمرض من الجوع سنوًيا يموتون  البشر من
 

عمميّة يّي الجميّ  وبمشاركة ابتداً  من القاعدة  -األسفل إلى األعمىمن  -التحقيقي ثمىالم   والطريقة الت نميةتب الكثير عن ك  لقد قيل و 
مل أولئّك الّ ين يعّانون بسّبب نقّ  يجّب أن تشّ الت نميّة فق عميو بشكل عام اليوم ىو أن  من المت   إن   .بنا  نوعية م رِءية من الحياة

ال  إلخ، يي ات  ... واسسكانالنظاية و الغ ا  والما    .ستبو  بالفشل ة برامج لمتنميةأي   حودرجة نجا يعاليةيإن  خا  القرار والعمل، وا 
 

وجيّة نظّر الجامعّة تقّديم  تّم  ، ويييّا الت نميّة بوثيقة حّول حّق   5892ة حقوق اسنسان يي جمستيا األربعين سنة تزويد مفوءي   تم  لقد 
  :المو الس  يي عالم يعم   المجتم  العالمي   تأسيسيي  الت نميةة بخصو  دور ة العالمي  البيائي  

  
ّ ومجمّ خمّق حءّارة عالمي ّة  يي نيايّة المطّاه ىّيالرؤية البيائية  إن  "  ،سّيادة و  عوب كأعءّا  ة الش ّد كاي ّعّالمي يوح 

ة مزدوجّّة وداعمّّة ة وم جتمعي ّّيردي ّّ عمميّّة الت نميّّةي. عادلّّة ومتسّّاوية ءّّائو بطريقّّةأعومبّّادرات  ةيّّة الشخصّّي  الحر  ويصّّون 
ة الفّرد بطريقّة تسّيل إدراك يّي شخصّي   المجتمّ  يتشكل من خالليّا المجتمّ  بتّأثير أيّراده، وبّدوره يّؤثرو لبعءيا البعض، 

مكاناتوقابمي    ."اتو وا 
 
 األخّ  بعّين االعتبّار اليّده الكمّي   يجبي. ةالمادي  لإلحتياجات  و أكثر من تمبية  ما ى وجية نظرنامن ب ونوعيتيا تتطم   حياة الفرد إن  

. المس ّال مّن يّي حالّة اس يعيشّونالن ّ يمكن القول أن   يقط عندئ و . ةة والخارجي  اخمي  الد  اسحتياجات  ه منتحرر   حتى يتم   الفردمن حياة 
، مّ  نّزع سّالح شّامل وتّام، وتحريّر مميّارات الّدوالرات (ال يوجّد حّربولكّن ، احقيقيً  اليس سالمً )إ ا ما تويرت لدينا حالة الالحرب 

ّّّاة، سّّّيبقى السّّّؤال ة واالجتماعي ّّّاالقتصّّّادي   الت نميّّّةالسّّّتخداميا يّّّي  ة التّّّي ة واالقتصّّّادي  التغييّّّرات االجتماعي ّّّة نوعي ّّّبخصّّّو   ممحًّ
ة غنيّّة ر لتصّّبح حءّّارة عالمي ّّي يمكّّن أن تتطّّو  واجتمّّاع ة لتحقيّّق حّّاالت سّّالم شخصّّي  عّّات البشّّري  سّّتخدم عمّّى أيءّّل وجّّو تطم  

 .ةة والسياسي  ة واالقتصادي  ولميياكل االجتماعي  اسنساني ة ة قة لمشخصي  ة لمتنمية الخال  بفر  مستمر  
 

يّي خءّم و  ".انولسّك  واليّدو  ظّام يّي العّالم الن   لتحقيّقين ىّو األداة الرئيسّية الّد  : "أن   -ا لمّا جّا  يّى الكتابّات البيائيّةطبقًّإننا نر  
بعيًّدا  يّي طبيعّة الّد ين ويّي القّيم الديني ّة حاجة سعّادة النظّرييناك بالتأكيد ، الت نميةب المتشابكة لعالقتو البحث عن السالم وعن ييم  

ة قبّل عي ّاالجتما الت نميةة إلى مفوءي   ممقد   لقد  كرت الجامعة البيائية العالمية يي بيان. العممانيالتعصب الموجود يي المجتم  عن 
ّّ الت نميّّة بّّأن    E/CN.5/NGO/117;3 January 1975)) ة سّّنواتعّّد   ة الفاعمّّة سّّتعتمد، حسّّبما نشّّعر، عمّّى القّّيم األخالقي 
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دم األمانّة عّو ة الكراىي ّو ة األناني  و الجش   أن   ءحيت   مالحظة سريعة من خاللحتى و . إلى المجتم  اة ابتداً  من الفرد وامتدادً والروحاني  
، المّّ ين ال يمكّّن تحقيّّق والتفّّاىم الوحّّدة المطمّّوب لتحقيّّقمّّا ىّّو عكّّس  تمثّّل ،واالجتمّّاعيلّّة، عمّّى المسّّتو  الفّّرد  غيّّاب العداو 

 ىّي ،روحانيّةال -ةاألخالقي ّغيرىّا مّن القّيم و األمانّة و قّة الث  و العّدل و ة المحب ّ أن  القّول بّ رةد عبارة مكر  ربما تكون مجر  و  .م بدونيماالتقد  
ّّّب عمييّّّا الجانّّّب ة لحياتنّّّا اقّّّيم أساسّّّي   ّّّي يغم ّّّدماج الشخصّّّي  مّّّن أجّّّل الن  العممّّّاني لت ّّّرات الءّّّرورية لالن  جّّّاح يّّّي إحّّّداث التغيي
يي حياة جامعة تسير ويق نظام ى ه القيم عندما يتم توجيو  وكتشفنا أن  ا نالكن  و . يي الحياة المتشابكة المعقدة لي ا الكوكب واالجتماعي  

ز انعكاس ى هإدار   النتيجّة تكّون إيجابيّة بشّكل  الحال يي الجامعّات البيائيّة، يّإن  كما ىو ة، قات االجتماعي  الصفات يي العال يعز 
 .ممحوظ

 
ّّ، كمتطمّّب الت نميّّة إءّّاية إلّّى  لّّك، ومّّن خّّالل تجربّّة وييّّم الجامعّّة البيائيّّة العالميّّة، يّّإن   وتطّّور مجتمّّ   الم العّّالمي  لتحقيّّق الس 

شّّخ  ىّو جّّز  ال يتجّزأ مّّن المجمّّوع  كّل   ة جمعّا ، يجّّب أن تقّّوم عمّى إدراك حقيقّّة أن  يّّدعم ويحمّي سّّعادة وريّاه البشّّري   عّالمي  
 سة لبنا  مجتم  عالمي  األعمال المكر  بيي حياة غنية  هة ى عن ترابط وتداخل العالقات البشري   الي، يجب التعبيروبالت  . ي لمبشريةالكم  
ّّّ اصّّّادية لمجّّّنس البشّّّر ، ولكّّّن أيًءّّّالحتياجّّّات االجتماعيّّّة واالقتلتمبيّّّة لّّّيس يقّّّط الييّّّو  تّّّتم   ّّّة لتطمعاتّّّو الروحاني  ة التمبيّّّة الكامم

 .ةة والثقايي  واألخالقي  
 
 :ةلكتابات البيائي  يي اكما جا  و ، اسنسانية جمعا  وليةؤ مسىما  الت نميةو الم الس   ييو أن   ا ال شك  مم   وإن  

ر لإلنسّان أن ولّو ق ّد   ...األمّموتيّ يب العالم  صالحسوعظيمة يجب أن تكون مساعيو أيًءا . عظيمةمكانة لإلنسان   إن  "
 ".الممدوحالالئق الطاىرة والسموك واألعمال الحميدة فات يمن يظير منو سو  الص  قدره  مقامو وسمو   عظمة يعره

 
 :وك لك

 يءّل   ىّل مّن. خيّر اجتمّاعي   يكّون ىّو مصّدر كّل  ومّن بّين جمّوع العّالم  يّي ىّ ا، أنّو النيتمّث  و مويء اسنسانشره "
يا و بفءل اهلل أصبح سبب سالم ورياه وسعادة وخير إخوانو البشر؟ أعظم من ى ا، أن يجد اسنسان، بالتأمل يي داخمو، أن  

كّاب الرِ امتطّى إ ا مّا ...يالسعادة الكبر  تكّون لّو...ولياتوؤ دا  مسألقام إ ا ما  لإلنسان من عظمة ويا لو من شره المقام
 ." الحءارة والعدالةيي مساعيو يي مءمار ا مسرعً 

 
وتطّوره، والمعريّة والقّيم  اسنسانتربية  جوىر أن وبالكتابات المقدسة  لكن سيت ءح لنا منيومنا ى ا، أنو أ عيد النظر يي الد ين يي م  

دائمّة  لحمل حءارة عالميةالسعي ومواصمة ، وعبادتو معرية اهللأ   -التي عممت عبر التاريخ عمى توءيح اليده الرئيس لإلنسان
ّو مّن خّالل عالقتّو بالخّالق،  ريعبّوالّ   بواسّطتو ة لإلنسان وكشه اليوية الحقيقي   -التقد م ة والخدمّة لمبشّرية سّم بالمحب ّو يت  عّن توج 
وا  ا مّا . عمّى الكوكّب والسّالم الت نميّةمعّب دوره يّي دعّم إنسّان يرصّة لي م لكّل  فّاق مّ  العمّم، يقّد  ين، وباالت  الّد   وب لك، يإن  . جمعا 

مّّ  العمّّم، ولّّيس مطّّابق ين كعنصّّر ر مّّن الجمّّود العقائّّد  والخرايّّات والعوائّّق األخّّر  التّّي ابتّّدعيا اسنسّان، يمكّّن رؤيّّة الّّد  حّر  ت
 :التي سبق اسشارة إلييا االجتماعية الت نميةبة الخاصة يي بيان إلى المفوءي  ى ا الفكر الجامعة البيائية مت قد  لقد . معو متوايق غير

 
العاجمّّة المشّّاكل  حّّل  لممّّوارد العمميّّة والتكنولوجيّّة لعمّّى تطبيّّق كامّّل  تعتمّّدان اسجتماعيّّةو دية اسقتصّّا نميّّةالت  بمّّا أن "

حّدث تنّاغم بّين العمّم جمّوع البشّر، وأن يمشاركة  ءمان يسيكون من الءرور     ،إلخ....البيئةو ان السك  و لغ ا  المتعمقة با
 قتتعم ّوالثانيّة  ةلمبشّري   الجسّماني  الوجّود  تخّ   ى األولّ: ن لحقيقّة واحّدةيكّوجية ييّم طبيعتيمّا األساسّي  خالل ين، من والد  
ين بّّدون الفيّم الواءّح لمبّّدأ وحّدة الّّد   ونجّد أن ّ ،مّّن خّالل تجربتنّّاو . مغزاىّا لمحيّاةأعطّّت  ،التّاريخ عمّّى مّر   ،التّيقيم بّال
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ّّّالمجتمّّّ و الفّّّرد وعّّّي يّّّى  ورسّّّوخو العمّّّمو  القّّّيم الباليّّّة التّّّي تحّّّول دون قبّّّول يل اجتثّّّاث العّّّادات و ، يمّّّن يكّّّون مّّّن الس 
 ."مة لمعمم والتكنولوجياالتطورات القي  

 
ّّ ىّّ ه خّّالل" عّّام السّّالم العّّالمي"، نقتّّرح أن تعمّّل أمانّّة سّّر اختاًمّّ ّّ نة عمّّى تشّّجي  عمميّّة إعّّادة تقيّّيمالس  ين ة لمّّد  لمطبيعّّة الحقيقي 

 م العنصّر األساسّي  ين يقّد  الّد   قناعتنا أكيدة بّأن   إن  . المعاصرةوطريق نحو تحقيق الوحدة يي الحياة  موك البشر ليداية الس  كمستودع 
يّي و . يي تحقيّق السّالموبالتالي االقتصادية واالجتماعية،  الت نميةيي المساىمات التي تقدميا العموم والتكنولوجيا يي  ليشاركة لمبشري  

الوحيد يكمّن يّي  الحل   ن عدم جدو  الحروب، يإن  وحيث تبي  ، اسنساني ةالمشاكل  زاعات ىي طريق مسدود لحل  الن   عالم، ثبت ييو أن  
ة، ميمّّا كّّان البشّّري   الفئّّات يئّّة مّّن ةسّّعادة أي ّّولّّيس  -إعّّادة اكتشّّاه العمميّّة التّّي مّّن خالليّّا يمكّّن تحقيّّق سّّعادة البشّّرية جمعّّا 

 .إلى جنب اين والعمم جنبً ويي ى ا المجال، يجب أن يسير الد  ... أساس اختيارىا
 
 

 :نجميز اال األصل
Peace and Development  
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