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الالالب للالالالعوب العالالالالم مالالالن الايعالالالة العميالالالا لمجامعالالالة البااعيالالالة العالميالالالة، ،"السالالالالم العالالالالمح وعالالالد حالالال " بيالالالت العالالالدل  بيالالالان وهج 
 : الم العالمح، ويبدأ بكممات مفعمة باألمل والثقةعام الس  االحتفال ببمناسبة  ،األعظم 

يرالالرين مالالن البلالالر عبالالر القالالرون، وتب بنَّالالى بالالب جبوو الب الاليرة  إنَّ الس الالالم العظالاليم الالالجه اتَّجاالالت نحالالَو ِّمالالوب اللب
 بعالد ع الر، إنَّ  ابلر عمى الد وام ع الرا سة لمبعد جيل، ووعدت بب الكتب المقدَّ  والل عراء فح رؤاهم جيالا 

ل مالالر ة فالالح .  هالالجا الس الالالم العظالاليم هالالو اطن وبعالالد طالالول وِّالالت فالالح متنالالاول أيالالده أمالالم األرض ولالالعوباا فالالّو 
واحالالد إلالالى هالالجا الكوكالالب األرهالالح  بمسالالَر بكالالل  مالالا  منظالالارب الت الالاريأ أ الالب  فالالح إمكالالان كالالل  إنسالالان أن يتطم الال 

وحسالب، بالل ّإن الب أمالر  االس الالم العالالمح  لاليس ممكناالو  .واألجنالاس يحتوه من لعوب متعدردة ملتمفالة األلالوان
يمثرالالالل المرحمالالالة الت اليالالالة مالالالن مراحالالالل الت طالالالو ر التالالالح مالالالرَّ باالالالا هالالالجا الكوكالالالب  والالالالدلول فيالالالبال بالالالدَّ أن يتحق الالال ، 

، وهح المرحمة التح ي فاا أحد عظماء المفك رين بمناا مرحمة   . الجنس البلره   "كبوكبببة"األرهح 

إلالى السالكرتير العالام لّمالم  رسالمياال تعقيالدات تحقيال  السالالم عمالى هالجا الكوكالب، قالديم هالجا البيالان الالجه  يحم الت تم  لقد 
إلالى العديالد مالن ِّالادة الالدول دم ِّهالكمالا . نوفمبر الماهالح  /تلرين الثانح  ار فحكوي افير بيريز دهلالسيد  ،المتحدة

العديالالد مالالن  يتنالالاول البيالالان. ة المسالالتوياتين عمالالى كاف الالباإلهالالافة إلالالى عالالدد كبيالالر مالالن المسالالعولين الحكالالومي، فالالح العالالالم 
 ،الم العالالمح  الح وتحقيال  الس الالكامل لمس  العمومح و زع اا ِّبل أن نتمكن من تحقي  الن  الملاكل التح يجب عمينا حم  

مهّقالح  وروحالح  " ويعتبر ْمال ه مثالل هالجا  . أبنَّ الس الم فح جوهَر يبْنبه  من حالٍة تتبمور دالل اإلنسان يبالْدعبماا موِّال خ له ولب
وحح  هو ب ورة أساسي ة مالا سالو  يهمكرننالا مالن  مهّقح  والر  بعالين  البيالان كمالا يملالج . "الحمالول الن ااعي الةإيجالاد الموِّ  الله

عالالدم و  فرِّالالة الت   زمالالم تهعالالز  التالالح بادامتاالالا لمظ   األساسالالي ة ةة واإلِّت الالادي  الملالالاكل االجتماعي الال حالالل   يالالةأهم   االعتبالالار بالمثالالل
فة، والن زاعوالفوار  اللاسعة بين األغنياء والفقراء ،ةالعن ري  مثل  االتحاد  ويدعو البيان . الدينح   ، والوطنية المتطر 

 الممقالاة عمالى مسالؤولياتالويبحالث  ةعالمي ال مسالاعدةل الة   اعتمالادو  ،لمجميال  اللالامل إلى تحريالر المالرأة  والتعماليم اأيها 
  .مت حي  هجَ األوهاع فح العاللالحكومات واللعوب عات  

بيالان  فالان   ،فح الوِّالت الالجه يعبالر فيالب عالن االهتمالام الباالاعح الكبيالر بملالاكل الفالرد والمجتمال  فالح عالمنالا المعا الرو 
ام يقد   بب عمياا، ولكن  ال يللص فقط العواع  التح يجب الت م  " ح  وعدخ  الم العالمح  الس  " ة اِّتراحات، نعتقد عد  أيها

عمالى هالجا  االتفالا الم و الس   من وتقودنا نحو حالةمار ل الحرب والد  ظال تحت منتلرجنا تطبيقاا، سو   أنب لو تم  
يسالالتطي  فيالالب البلالالر التعبيالالر  اأن تبنالالح مجتمعاالال ولالالعوباا لحكومالالات العالالالم عنالالد جلالالك سالاليتي  هالالجا الوهالال . الكوكالالب

  .اميةالس   الكامل عن إمكاناتام النبيمة

تبتبلطَّى فيما تبْحّممب من بلاعر، ناايبة الحروب  ّإنا الت فاؤل الجه يهلاّلجنا م دَر رؤيا تبرتّسم أبمامنا،" وب
ليَّةا ...  وِّيامب الت عاون الد ولح عبر الايعات والوكاالت التح تهلكَّل لاجا ال رض ّإنَّاا رؤيا تتلطَّى ههْدنبةا أبوَّ

ْوفا  رة نبوبويَّة، وتتلطَّى سالما  اتهْفربض عمى العالم لب مب  اسياسيا  امن وِّوع مبْجزب الد ول المهتناّفسة تبْدله
لّمر الواِّ  بْ يبةب إحالل األمن  التسوية األمور يكون ّإجعانا  اوالمهتناّحرة وهح مهْرغبمة، وتتلطَّى ترتيبا 



 

2 

 

ن الد ولح تهمارد لاا اللطوات الس ابقة  اوالت عايهش الملترك، وتتلطَّى أيها  تجارب كثيرةا فح مجاالت الت عاوه
وهو  ، أبالارؤيا تتلطَّى جلك كم ب لتكل  لنا عن تاج األهدا  جميعا  انَّاا حقا إّ .  جميعاا وتجعماا مهمّكنةا 

 ".اترحاد لعوب العالم كم اا فح أهْسربٍة عالمي ة واحدة
 
 ،حدة نفسااالم إلى تاريأ تمسيس األمم المت  حدة بموهوع الس  ة فح األمم المت  ة العالمي  يرج  اهتمام الجامعة البااعي  و 

  .حكوميالالةالغيالالر واسالال  بالالين المنالالدوبين والمنظ مالالات بلالالكل "  المالبرنالالاما الباالالاعح لمس الال"توزيالال  بيالالان بعنالالوان  عنالالدما تالالم  
الالاألولالالى والثانيالالة لمجمعي الال اللا الالتين فالالح الجمسالالتين ،مالالؤلرااِّالالد لالالاركنا و هالالجا   7819الح سالالنة ة حالالول نالالزع الس الالة العام 

لالفاح  دهعينالا مالن لالالل كتي الب وبيالان  ،الحزع الس الالم ونالة حالول الس الظر البااعي الن  ال ات، ملاركين بوجا7891وسنة 
لقد تعاونت الجامعالة البااعيالة العالميالة . 7891سنة  ا المنعقدةة لّمم المتحدة فح جمستاة العام  أمام الجمعي   بإللقاع

ة بلالالمن نالالزع مالالات غيالالر الحكومي الالولالالاركت فالالح أعمالالال لجالالان المنظ   ،مالال  مركالالز األمالالم المتحالالدة للالالعون نالالزع السالالالح
  .المجان تاا تمكمنظ وكجلك فح مؤتمرات واجتماعات ،نيويورك وجني كلٍّ من فح السالح 

الال 7891عنالالدما أعمنالالت األمالالم المتحالالدة عالالام   أهالالدا   ، كمناسالالبة إلعالالادة التكالالريس لتحقيالال (IYP) لمس الالالم دولياالالا  اعاما
 مف المةمعمومالات ( IYP) سالر  مت الجامعة البااعية العالمية  إلى أمانالة ِّد   ،من ِّّالبل أعهاعاا ميثا  األمم المتحدة

عمى جاود الجامعة البااعية فالح العالالم لالالل  الم، باإلهافة إلى دالعلة بالس  ة اللا   عن التعاليم والمبادئ البااعي  
ة الكاممالة دت لمكتب األمم المتحدة الملاركة البااعية القمبي الوأك   ،هجا الاد  يزيد عن الماعة عام من أجل تحقي  ما

لالالالاركت الجامعالالالة البااعيالالالة العالميالالالة فالالالح جميالالال  النالالالدوات   ،عالالالاونوكلالالالاهد عمالالالى هالالالجا الت  . لمس الالالالم العالالالام الالالالدولحفالالالح 
مت بيانالالات وِّالالد   ،(IYP) تحهالاليراا لمعالالام الالالدولح لمس الالالم 7891اإلِّميميالالة األربالال   لّمالالم المتحالالدة التالالح عقالالدتاا سالالنة 

الالبالالين الس الال ِّالالاتمالالا يلالالص العالفي، وكالالجلك (سالالالمفالالى  محيالالاة لاإلعالالداد )لالالاممة فالالح مواهالالي  لنالالدوة   ،الحالم ونالالزع الس 
فالالح نيويالالورك  عقالالدت ة اجتماعالالاتة فالالح عالالد  ة العالمي الالباإلهالالافة إلالالى جلالالك، لالالاركت الجامعالالة البااعي الال. الم والتنميالالةوالس ال

العالالام  حكوميالالة حالالول برنالالامادة مالالن أجالالل التلالالاور مالال  المنظمالالات غيالالر الوأوروبالالا ِّامالالت بتنظيماالالا هيعالالة األمالالم المتحالال
  .(IYP) الدولح لمس الم

معربالة  ،فالح كوسالتاريكا(  جامعالة السالالم)بداية تمساليس ال ومن عن كثبا و أيها  تابعت الجامعة البااعية العالميةقد ل
الالالالمكر  عالالالن اهتماماالالالا وترحيباالالالا البالالالالس باالالالالجَ المؤسسالالالة  الالالة لتعمالالاليم الس  ة ة العالمي الالالالسالالالت الجامعالالالة البااعي الالالوِّالالالالد أس  . المسب

لممسالالاهمة فالالح  اتبطبمالال  ِّهالالدهما تو   ،المسالالؤولين فياالالامالال  الجامعالالة و  عمالالى السالالواء عالِّالالات ود يالالة ن فالالح كوسالالتاريكاو والباالالاعي
الة وهح تقوم بمداء رسالالتاا أعمال تمك المؤسسة ولبالرة ة وتجالارب البااعي المنظالور الكتابالات ة، مالن لالالل لمبلالري   الاام 

ا المجتم  البااعح     .أيها

الالا نظريبالالا لالاليس  الم ووحالالدة الجالالنس البلالالره  ة بالس الالة العالمي الالالتالالزام الجامعالالة البااعي الال إن   تطبيقالالب فالالح  يالالتم  بالالل  ،فقالالطالتزاما
السالالم العالالمح " هجا المقتط  مالن رسالالة كما يعب ر عنب ة فح حياة البااعيين ومجتمعاتام، موك واألفعال اليومي  س  ال

 ":وعد ح 

الال" الالم  .  توسرالال لمثالالل هالالجا االترحالالاد المه  اّإنَّ الت جربالالة التالالح تهمثرماالالا الجامعالالةه البااعي الالة يمكالالن اعتبارهالالا نبموججا وتبهه
مالن البلالر يبْنتبمالون أب الالا إلالى العديالد مالن الالد ول والث قافالات  االجامعة البااعي ة ثالثالة أو أربعالة ماليالين تقريباال

وحي الالة  والط بقالالات والمالالجاهب، ويلالالتركون فالالح سمسالالمة واسالالعة مالالن الن لالالاطات مهْسالالّامين فالالح سالالد  الحاجالالات الر 
فاح وحدةخ عههالوي ة اجتماعي الة تهمثرالل تنالو ع العاعمالة البلالري ة، .  ثيرةواالجتماعي ة واالِّت ادي ة للعوّب بالٍد ك

بالالفبْيض  فى لكل متساو جماعية ومعتزا نظم من مبادئ المبلهورة مقبوٍل ب ورةمن لالل وتهدير لؤوناا 
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ساام بلبالْحج فاجا كان لمتجربة البااعي ة أه حظٍّ فح اإل.... العظيم من الاداية اإللاي ة فح الت اريأ اإلنسانح  
، فّانَّنا نكون سعداءب بمن  ا نقدماا اطمال المتعم قة بوحدة الجنس البلره   ."لمد رس والبحثنبموججا

 

 : األصل االنجليزي
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