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تاريخ النشر :تشرين األول/أكتوبر 2016
البرنامج1527 :
المدة3:44 :
اللغات :العربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية

اليوغا ألجل التنمية المستدامة
المشهد

السرد

ذات صباح في (تايمز سكوير) بمدينة
نيويورك

الراوي:
إنها السابعة صباحا في ميدان (تايمز سكوير) بمدينة
نيويورك .يسود الهدوء هذا المكان في هذا الوقت من النهار
قبل أن يتملئ بالسواح والموظفين)9( .

أفراد يمارسون اليوغا في الميدان

(موسيقى :أغنية لباري دانيليان ،أغان متنوعة)
أما في هذا اليوم فقد امتلئ بالمئات من ممارسي اليوغا\\.
ولليوغا معاني روحية عميقة في كثير في ثقافات العالم.
()11

لقطات لمبنى األمم المتحدة

وفي كل عام ،يحتفل العالم باليوم الدولي لليوغ في  21من
شهر حزيران/يونيه)7( .
واعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذه المناسبة الدولية
في عام  2014بإجماع الدول الـ 193األعضاء فيها)12( .

لقطات من اعتماد الجمعية العامة
أحد قراراتها

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي هو الذي اقترح
فكرة المناسبة في خطابه أمام الجمعية العامة ()7

لقطات من خطاب مودي في الجمعية
العامة

ناريندا مودي( :رجل يتحدث باالنكليزية)
"ليست اليوغا تمرينا وحسب ،بل إنها سبيل للتعرف على
الوحدة بين ذاتك والعالم والطبيعة .فلنعمل معا العتماد يوما
دوليا لليوغا)21( ".
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أقيمت في عام 2015
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الراوي:
واكتشف األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي – مون ،فوائد
اليوغا ،وبخاصة قدرتها على تعزيز الصحة الجسدية
والروحية)10( .
األمين العام( :رجل يتحدث باالنكليزية)
"إنها جيدة للصحة .وهي جيدة للنفس .واليوغا ال تفرق،
فالجميع يمكنهم – بدرجات متفاوتة – ممارستها بغض
النظر عن القوة والعمر والقدرة)16( ".

لقطة لصادغورو والسيدة بورشون -لينش
في أثناء دخلوهما قاعة المجلس االقتصادي
واالجتماعي

لقطات من جمهور صادغورو

الراوي:
و ُدعي في هذا العام فردين من أبرز معلمي اليوغا ،جاقي
فوسوديف المعروف بـ "صادغورو" ،والسيدة تاو بورشون
– لينش ،للتحدث عن اليوغا وأهداف التنمية المستدامة.
()13
صادغورو( :رجل يتحدث باالنكليزية)
"أول شيء هو رفع الروح اإلنسانية .وعندما ينجز ذلك،
يصبح تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعها إليها األمم
المتحدة وغيرها من األمم أمرا يمكن تحقيقه)12( ".

بورشون  -لينش متحدثة للكاميرا
بورشون – لينش( :امرأة تتحدث باالنكليزية)
"عندما تعلم اليوغ ،فأنت تعلم نفخة الحياة في داخلك .وتشغل
ما وُ ضع في داخلك)7( ".
الراوي
ويعرف نادي األمم المتحدة لليوغا  --وهو أحد أقدم وأشهر
المجموعات التي يشرف عليها نادي ترفيه الموظفين –
فوائد اليوغا)9( .

جيرمان متحدثا للكاميرا
جيرمان( :رجل يتحدث باالنكليزية)
"تخيلو ما سيجنيه العاملون في هذا المنظمة التي تبدو أحيانا
مثل مستشفى المجانين .يمكن لليوغا أن تساعدك في
السيطرة على نفسك .وعندما تصبح أنت من تتحكم بذاتك،
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فلن يتحكم بك أحد)20( ".

لقطات لطالب يمارسون اليوغا
لقطات رسمية من االحتفال باليوم

لقطات من ممارسات الموظفين لليوغا

شعار األمم المتحدة

الراوي
في مقر األمم المتحدة ،يمارس المئات من موظفي األمم
المتحدة اليوغا تحت حرارة الشمس)6( .
(موسيقى :من حفل موسيقي)

الراوي:
في اللغة السنسكريتية ،مفردة "يوغا" تعني "المشاركة" أو "
االتحاد" \\ ولم تزل هذه الممارسة تخلب ألباب الناس وترفع
من عزامئهم مما يشجع على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة)13( .
.
أعدت هذا التقرير لألمم المتحدة هيسا كومبوري

