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 اي غیر رسمی و غیر نهائی ازترجمه

با موضوع تغییرات  سازمان ملل متحداب به کنفرانس خطجامعۀ جهانی بهائی  بیانیۀ
 1در لیما، پرو اقلیمی

 
 2014نوامبر  30 -لیما، پرو

 لیما ، پرو در ییدر کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا خطاب به حاضرین
 
 
 

 اي پایدارهمکاران گرانقدر در ساختن آینده

 
 یامدهايپحقیقتی است که این دارد.  یک سرنوشت مشترك بشري در سرزمینی جهانی امروزه خانوادة

 و، دینی یگان دولتنماینده ب فرصت کنونی که بنابراین ما ازغفلت قرار گیرد. بیش از این مورد  نباید آن ضمنی
یاره سمعی یعنی مانت جبه این اوظایفشان نسبت  چه موثرتر دهد که در مورد انجام هراین امکان را می مدنی جامعۀ

 کنیم. استقبال می بحث و گفتگو کنند مشترکمان
 

 دت و تولیدر صنع ل توجههاي قابپیشرفت با ییبر شرایط آب و هوا یتتاثیر روزافزون بشر، از نظر تاریخی
به نیز مداوم  هايپیشرفتبراي  شناختی پایدارتربومر هایی از نظبنیان ساختن فراهمداشته است.  ارتباط نزدیک

 رایش چشمگیافزمستلزم  مورد نیاز هايمیزان نوآوري .دارد نیازفکرانه روشنمبتکرانه و اي به همان اندازه روحیه
 طتوس ، بلکهخبنتهاي معیتاز جمبرخی  توسط هایی که نه تنها، تالشاست علم تکنولوژي وا در زمینۀ هتالش

توسط همۀ  دانش شارو انت بکارگیريتولید،  ،هاي پیش روچالشصورت پذیرد. نی جها هاي جامعۀمی بخشتما
 کند.ایجاب می آینده مشترك جهان در پرتو ساکنین کرة زمین را
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براي  ییبه تنهاا ، اماقلیمی جهانی حیاتی هستندتغییرات  تبراي حل معضاللم، اطالعات و دانش عچه  اگر

 براي ود.بخواهد  نیز ضروري کندها و اخالقیاتی که ترویج میشدین به همراه ارزخواهند بود. نکافی  این منظور
فداکاري مندي انتوجمعی،  با ارادةآن حرکت به سوي مشترك و بینشی ایجاد مندي توان هدف و کار پیش رو

 از طریقهایی منديتوانچنین ضروري خواهند بود.  نسبت به دیگران دریغیو بخشش ب اعتماد عموم،سعادت براي 
 ونی انسانه و حس عمیق دربلکه باید از انگیزحاصل نخواهند شد.  محیطیزیستی رایعملگ صرفاً سیاسی و یا  اقدام

 ارند.وایی دهتغییرات آب و  حل معضل ضروري در ها نقشد. بنابراین جوامع دینی و رهبران آننسرچشمه بگیر
 

 بردو  هرآورند. فراهم می جمعی وزندگی فردي دهی شکلبراي هایی مکمل یکدیگر بصیرتو علم  دین
 هستند. ورد نیازامور بشري م براي انتظام پایدار و عادالنۀدو  گذارند و هرتاثیر میها اولویت ها وانتخاب

 
. است انانس رايب معطوف به فراهم کردن یک زندگی اًنهایت نی آب و هواتغییرات جها پرداختن به مسئلۀ

تواند یک نقطۀ یدارند و در نتیجه مگرامی میآن را سراسر جهان ها و ادیان این هدفی است که مردمان، فرهنگ
 هاينیانبواند اوردهاي این کنفرانس بتمحسوب گردد. براي اینکه دست پیش رو ي حمایت از کاربرا وحدت موثر

نه دعا د صمیماننهاي آینده فراهم کنسل حاضر و نسلدر بشریت سعادت رتر رفاه و مستحکمی براي تحقق هرچه موث
 کنیم.می

 
 شور و مشورتاین با آرزوي موفقیت شما در 

 
 ئیجهانی بها ۀجامع

 


