الجامعة البهائية العالمية :تاريخ من التعاون الب ّناء مع األمم المتحدة

مقدمـــة
إنّ ّالجامعة ّالبيائية ّالعالمية ّىي ّمنظمة ّغير ّحكومية ّتضم ّفي ّعضويتيا ّالبيائيين ّفي ّجميع ّأنحاء ّالعالمّ
خمسةّماليينّرجلّوامرأةّيمثمونّأكثرّمنّّ0022مجموعةّعرقيّةّتكادّأنّ
ّ
وتمثميمّفيّآنّمعاّ ّ.وتضمّأكثرّمنّ
تكونّشاممةّلجميعّالجنسياتّوالطبقاتّاالجتماعيةّوالمينّوالوظائفّوالحرفّ.ىنالكّجامعاتّبيائيةّمعتبرةّفيّ
قميماّ ،منيا ّّ 080جامعة ّتنتظم ّبشكل ّىيئات ّمركزية ّ(أو ّإقميمية)ّ،وأكثر ّمنّّ00222
أكثر ّمن ّّ 032دول ّةً ّوا ًّ
جامعةّمحميةّمنظمةّ.وكمنظّمة ّغيرّحكوميةّفيّاألممّالمتحدةّ،فننّ ّالجامعةّالبيائيّةّالعالميّةّىيّعبارةّعنّ

اطياّ ّوتّعرفّباسمّالمحافلّالروحانيّةّالمركزيّةّ.
مجموعةّمنّالييئاتّالمركزيةّذاتّالسمطةّالمنتخبةّ ًّ
انتخاباّديمقر ً
لمجامعة ّالبيائية ّتاريخ ّطويل ّمن ّالعمل ّمع ّالمنظّمات ّالدوليةّ .فقد ّتأسّس ّ"المكتب ّالبيائي ّالعالمي" ّفي ّمقرّّ
عصبة ّاألمم ّفي ّجنيف ّعام ّّ .0201وخدم ّىذاّالمكتب ّكمركز ّلمبيائيين ّالذين ّيشاركون ّفي ّنشاطات ّعصبةّ
األممّ.وحضرّمندوبونّعنّالبيائيينّ ّتوقيعّميثاقّاألممّالمتحدةّفيّسانّفرانسيسكوّعامّّ.0292وفيّعامّ
ّ0298جرىّتسجيلّالجامعةّالبيائيّةّالعالميّةّكمنظّمةّعالميةّغيرّحكوميّةّلدىّاألممّالمتّحدةّ،وفيّعامّّ0292
منحياّوضعا ّاستشارًّيا ّ(تّدعىّاآلنّالوضعّاالستشاريّ"الخاص") ّمعّالمجمسّاالقتصاديّواالجتماعيّلألممّ
ًّ
تمّ ّ
وتالّذلكّوضعا ّاستشارًّيا ّمع ّمنظمةّاألممّالمتحدة ّلمطفولةّ(اليونيسيف)ّعامّّ،0291
ًّ
المتحدهّ(ّ .)ECOSOC

ّومع ّصندوق ّاألمم ّالمتحدة ّاإلنمائي ّلممرأة ّ(اليونيفيم) ّعام ّّ .0282كما ّتمّ ّتأسيس ّعالقات ّعمل ّمع ّمنظمةّ
أيضاّ.وعمىّمدىّسنواتّ،عممتّالجامعةّالبيائيةّالعالميةّعنّقربّمعّ
الصحةّالعالميةّ(ّ)WHOعامًّ ّ 0282

برنامجّاألممّالمتحدةّلمبيئةّ(ّ،)UNEPومفوضيةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسان ومنظمةّاألممّالمتحدةّ
لمتربيةّوالعممّوالثقافةّ(اليونيسكو)ّ،وبرنامجّاألممّالمتحدةّاإلنمائيّ(ّ.)UNDP
لدى ّالجامعة ّالبيائية ّالعالمية ّمكاتب ّفي ّاألمم ّالمتحدة ّفي ّكل ّمن ّنيويورك ّوجنيفّ ،وتمثيل ّفي ّلجان ّاألممّ
المتحدة ّاإلقميميّة ّومكاتب ّأخرى ّفي ّأديس ّأباباّ ،وبانكوكّ ،ونيروبيّ ،وروماّ ،وسانتياغوّ ،وفييناّ .وفي ّالسنواتّ
األخيرةّتمّّتأسيسّمكتبّلمبيئةّومكتبّلمنيوضّبالمرأةّكجزءّمنّمكتبياّفيّاألممّالمتّحدةّ.
مقره ّفي ّالمركز ّالبيائي ّالعالميّ ّفي ّحيفا ّولو ّفرع ّفي ّباريسّ ،بنشرّ
يقوم ّمكتب ّالمعمومات ّالعامّة ّالذي ّيقع ّ ّ
معموماتّعنّالدّينّالبيائيّفيّجميعّأنحاءّالعالمّويصدر ّنشرة ّإخباريةّفصميّة ّ(وطنّواحدّّ)One Country
بالمغاتّاإلنجميزيةّوالفرنسيّةّوالصينيّةّوالروسيّةّواإلسبانيةّواأللمانيّةّلمقراءّفي ّماّيزيدّعنّّ 092دولةّ ّ ،وتغطّيّ
أخبارىا ّمشاريعّالتنميةّاالجتماعيّةّواالقتصاديّةّ،والعالقاتّمعّمنظومةّاألممّالمتّحدةّ ّ،والقضاياّالعالميّةّالتيّ
تيمّّصانعيّالقرارّّ.

األهداف والنشاطاتّ:
تنيمكّالجامعاتّالبيائيّةّفيّسائرّأرجاءّالعالمّفيّنشاطاتّتساعدّعمى ّتحقيقّاألىدافّاإلنسانيّةّواالجتماعيةّ
واالقتصاديّةّالتيّينصّّعميياّميثاقّاألممّالمتحدةّ.وتتضمّنّىذهّالنشاطاتّعمىّسبيلّالمثالّالّالحصرّ:تعزيزّ
المشاركة ّفي ّمبادرات ّالتنمية ّالمستدامة ّعمى ّمستوى ّالقاعدة ّالشعبيّةّ ،وتحسين ّوضع ّالمرأةّ ّ ،وتربية ّ ّوتعميمّ
األطفالّ،والقضاءّعمىّتعاطيّالمخدراتّ،ومحوّالتعصّبّالعرقيّّ ّ،وترويجّثقافةّحقوقّاإلنسانّ.ىناكّأكثرّمنّ
ّ 0122مشروعّتدار ّمنّقبلّالجامعاتّالبيائيةّفيّمختمف ّأنحاء ّالعالمّ،منّبينياّماّيقربّمن ّّ 322مدرسةّ
يممكياّأوّيديرىاّبيائيونّ،باالضافةّالىّماّالّيقلّعنّّ922مدرسةّقرويّةّ.
يعمل ّمكتب ّالجامعة ّالبيائيّة ّالعالميّة ّفي ّاألمم ّالمتحدة ّكمنظّمة ّغير ّحكوميّةّ ،فيتبادل ّالخبراتّ،ويشارك ّفيّ
الجمسات ّالعادية ّلبعض ّىيئات ّاألمم ّالمتحدة ّمثل ّمفوضية ّحقوق ّاالنسانّ ،ومفوضية ّوضع ّالمرأة ّومفوضيةّ
وطبقًا ّآلخر ّتقرير ّيصدر ّكل ّأربع ّسنوات ّقدم ّإلى ّالمجمسّ
التنمية ّاالجتماعيةّ ،ومفوضية ّالتنمية ّالمستدامةّ ّ .
االقتصاديّواالجتماعيّلألممّالمتحدةّ(ّ،)ECOSOCفقدّشاركتّالجامعةّالبيائيةّالعالميةّفي ّماّيقاربّمنّ
الً ّبرعاية ّاألمم ّالمتحدة ّخالل ّالفترة ّمن ّكانون ّالثانيّ /يناير ّّ 0229حتى ّكانون ّاألولّ/
اجتماعا ّمشموّ
ًّ
ّ 022
بياناّتتعمقّبمجموعةّواسعةّمنّالمسائلّ.
ديسمبرّّ،0229قدمتّخاللياّماّيزيدّعنًّّ ّ82

كما ّشارك ّمكتب ّالجامعة ّالبيائية ّالعالمية ّفي ّاألمم ّالمتحدةّ ،إلى ّجانب ّعدد ّمن ّىيئاتيا ّالمركزية ّمشاركةّ
كاممةّ ،في ّسمسمة ّالمؤتمرات ّالعالمية ّاألخيرة ّلألمم ّالمتحدة ّحول ّالمسائل ّالعالمية ّالممحةّ ّ ،وفي ّالنشاطاتّ
الموازيةّلياّفيّالمنظماتّغيرّالحكوميةّ.وضمّتّىذهّالمؤتمراتّ:القمّةّالعالميةّلمطفل ّعامّّ،0222ومؤتمرّ
األممّالمتحدةّلمبيئةّوالتنميةّ(مؤتمر ّقمّةّاألرضّ)ّفيّريوّديّجانيروّعامّّّ،0220والمؤتمرّالعالميّلحقوقّ
اإلنسان ّفي ّفيينا ّعام ّّ ،0223والمؤتمر ّالعالمي ّلدول ّالجزر ّالصغيرة ّالذى ّعقد ّفي ّبربادوس ّعام ّّ،0229
والمؤتمرّالدوليّلمسكانّوالتنميةّفيّالقاىرةّعامّّ،0229ومؤتمرّالقّمةّالعالميّلمتنميةّاالجتماعيةّفيّكوبنياجنّ
ّ،ومؤتمرّاألممّالمتحدةّالرابعّحولّالمرأةّفيّبكينّعامّّ،0222ومؤتمرّاألممّالمتحدةّلممستوطناتّ
ّ
عام0222
البشرية ّ(مؤتمرّالموئلّالثانيّ)ّفيّاسطنبول ّعامّّ،0221ومؤتمرّقمّةّالغذاءّالعالميّفيّروماّعامّّ.0221
وحظيتّمنتدياتّالمنظماتّغيرّالحكوميةّالمصاحبةّليذهّالمؤتمراتّبطيفّمنّالمشاركةّالنشطةّالواسعةّمنّ
قبلّالبيائيينّمنّمختمفّأرجاءّالعالمّ.
حدهّ،تروجّالجامعةّالبيائيّةّالعالميّة ّوتدعم ّالمبادئّالتيّيمكن ّأن ّيبنىّعمييا ّالسّالمّ
ّ
فيّعالقاتياّمعّاألممّالمتّ
الدائمّ.


وحدةّالجنسّالبشريّ:إنّاالعترافّبوحدةّالجنسّالبشريّىوّاألساسّلمسّالمّوالعدلّوالنّظامّفيّالعالمّ،
إنوّينطويّعمىّتغييرّعضويّفيّبنيةّالمجتمع.
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ّالرجل ّوالمرأةّ :إنّ ّتحرير ّالمرأة ّمطمب ّأساسي ّلتحقيق ّالسّالمّ .ولن ّيستقر ّالمناخ ّاألخالقيّ
مساواة ّ
والنفسي ّالذي ّسوف ّيتسنى ّلمسّالم ّالعالميّ ّالنمو ّفيوّ،إالّ ّعندما ّتدخل ّالمرأة ّبكلّترحاب ّإلىّسائرّ
يكةّكاممةّلمرجلّ.
ّ
ميادينّالنشاطّاإلنسانيّكشر



المقياسّالعالميّ ّلحقوقّاإلنسانّ :الّيمكنّفصلّحقوقّاإلنسانّعنّ ّالمسؤولياتّ،فنذا ّماّأريد ّتحقيقّ
السالمّوالتقدّمّاالجتماعيّواالزدىارّاالقتصاديّ،يجبّاالعترافّبحقوقّاإلنسانّوحمايتوّمحميّاّووط ًّنياّ

عالمياّ .وعالوة ّعمى ّذلك ّيجب ّتعميم ّاألفراد ّمن ّأجلّأن ّيتعرفوا ّعمى ّحقوقيمّوحقوق ّاآلخرين ّّوأنّ
ّو ً
يحترموىا.



العدالة ّاالقتصادية ّوالتّعاونّ :إن ّالرؤية ّالخاصّة ّباالزدىار ّبكل ّما ّفي ّالكممة ّمن ّمعنى ّ–أي ّالتّنبوّ
ستكونّالمحركّلإلرادةّالجماعيّةّ
ّ
إلمكانيّاتّالخيرّوالصالحّالروحانيّ ّوالماديّ ّلجميعّسكّانّالكوكبّ -
منّأجلّالتغمّبّعمىّعوائقّّتحقيقّالسّالمّمثلّالتّفاوتّالمفرطّبينّالغنيّّوالفقير.



بيةّوالتّعميمّالعموميّ :حيثّأنّ ّالجيلّىوّالسّببّالرئيسّفيّانييارّالشّعوبّوسقوطياّوفيّتغذيةّ
التر ّ
الّ
التعصّباتّوبقائياّ ،فالّيمكنّأليّدولةّتحقيقّالنجاحّمالمّتتاحّالتربية ّّوالتّعميمّلجميعّمواطنييا ّرجا ًّ
ونساءّ.وينبغيّلمتربيةّوالتّعميمّأنّتعززّالوحدةّالجوىريّةّبينّالعممّوالدّين.
ًّ



عالمياّعمىّلغةّواحدةّ
لغةّعالميّوّمساعدةّ:معّزيادةّترابطّوتداخلّالعالمّبعضوّببعضّ،يجبّاالتفاقّ ً

وخط ّواحد ّوتبنييما ّ ّوتدريسيما ّفيّجميعّمدارسّالعالمّكمغةّثانيوّمساعدةّفيّكلّبمدّ.إنّ ّتبنّىّمثلّ
ىذه ّالمغة ّسيساعد ّفي ّتحسين ّاالتّصال ّبين ّاألممّ ،وسيخفف ّمن ّوطأة ّالمصاريف ّاإلدارية ّويعززّ
الوحدةّبينّالشعوبّواألقوام.
ّ

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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