المؤتم الخامس الدولي
من أجل توازن العالم
مع الجميع و من أجل خير الجميع
 28-25يناير 2022
هافانا كوبا

قبل من المؤتمر تنظيم
الدولي للتضامن مارتي خوسيه مشروع
المتحدة األمم منظمة  ،اليونسكو عليه تشرف الذي  ،الدولي للتضامن مارتي خوسيه مشروع تطوير تم
الذي  ،الدولية المنظمة لتلك العام المؤتمر عليه وافق أن بعد  2003عام في  ،والثقافة والعلم للتربية
لهذه واإلنسانية االجتماعية العلوم قطاع من الدعم تلقت  ،الحين ذلك ومنذ .والثالثين الثانية للمرة عقد
مكتب من بتنسيق  ،المشروع هذا تصميم أظهر أن منذ عا ًما عشرين من يقرب ما مر لقد .المنظمة
والبلدان المناطق مختلف في والعمل التعبئة على للغاية ملموسة قدرة  ،كوبا في مارتي خوسيه برنامج
تهدف كبرى دولية حركة قاد  ،أنشطته خالل من .مارتي خوسيه اليونسكو جائزة تقديم ذلك في بما ،
المجال يفسح الوقت نفس وفي  ،االستقالل بطل هو الذي  ،الكوبي الوطني البطل تراث توسيع إلى
.اليونسكو أولويات لتعزيز

الحالي اإلصدار
المناضلين الصحفيين؛ندعو و الكتاب ،الفنانين ،األساتذة  ،حسنة نيتهم الذين الناس جميع ندعو
،الفالحية  ،الشبابية ،النسائية المنظمات  ،السياسية األحزاب زعماء ،النقابيين المسؤولين ،االجتماعيين
إلى نتوجه المساواة؛ و العدالة بمبادىء تتمسك التي الحكومية غير المنظمات و العلمية و الدينية
هم الذين جميعهم ندعوهم شسعوبهم يخدمون الذين الصالحين و الشرفاء من المتكونة الحكومات
المساويء ضد ملموس بشكل العالمي العام الرأي توعية في نساهم حيث مشهد إلى لتحويل مستعدون
الذي هذا التفكير ملتقى  .البشري نوعنا وجود بمخاطر تضع التي و اإلنسانية على اليوم تؤثر التي
خوسيه تفكير ضوء على إليه ندعو الذي منتدى هذا اذاعة إلى  ،عديدة مجاالت يشمل و تعددي هو
إلجاد العالمي العام الرأي يتحسس حتى الجهود بذل إلى تسعى التي الندوة هذه في المشاركة و مارتي
نوعنا بقاء خطير بوضع تضع التي و اليوم االنسانية على تؤثر التي اآلفات ضد العالمي الوعي
 31إلى  28من دولة  63من مندوب ألف من يقرب ما المؤتمر جمع  ،السابقة النسخة في .البشري
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توازن أجل من الدولي الخامس المؤتمر عقد إلى ندعو  ،المرة بهذه .كوبا  ،هافانا في  2019يناير
 ،العالم
مواليد من ستين و تسع و المائة الذكرى بمناسبة سيعقد الذي )"الجميع خير أجل من و الجميع مع“(
و لالمبريالية معادية و عميقة إنسانية قناعات لديه كانت الذي الكبير العالمي المفكر ،مارتي خوسيه
على تؤثر شاملة مشاكل ألخطر فيها التعرض يتم سوف .االجتماعية بالعدالة متمسكا و أخالقية
 2022.يناير  28إلى  25من  ،هافانا في المؤتمرات قصر .أكثر الملحة و الراهن الوقت في اإلنسانية
المؤتمر في جرت التي للحوارات امتداد أيضا هو العالمي التوازن حول الخامس الدولي المؤتمر هذا
والمجلس اليونسكو إشراف تحت  ،بلجيكا  ،ليه في  2017أغسطس في عقد الذي لألدب العالمي
.اإلنسانية والعلوم الفلسفة العالمي
والتأمالت  ،الشباب ومنتديات  ،واللجان  ،الخاصة والتدخالت  ،المدرسين مؤتمرات خالل من
وستتعرض  ،بالتعددية يتميز ومنتدى لقاء إلى باإلضافة  ،مختلفة لموضوعات ستتعرض  ،األخرى
.البعد هذا وفي النوع هذا من  ،المجاالت من للعديد
سيكون عند المؤتمر جدول شامل يتضمن:
تنمية مستدامة و مساواة اجتماعيةo .
 COVID-19وباء من دروس o
الجوع و األمن الغذائيo .
التربية و حقوق االنسان في القرن الواحد و o
العشرين.
مكافحة جميع اشكال التمييزo .
المساواة الجنسية بتعبيرها الحقيقي و و o
الواقعي.
النقابات وسط العولمة الليبيرالية الجديدة o .
التنوع الديني ،المسكونية ،و الروحيةo .
استهالك المخدرات و تجارة المخدراتo .
دور الشبيبة ،الطالب و األجيال الجديدة  :اليوم o
و غدا.
مكافحة االرهاب بكافة اشكاله ،بما فيها إرهاب o
الدولة.
ترويج الديمقراطية التشاركية و الفعليةo .
العدالة كشمس العالم األخالفيo .
مساهمات التفكير األمريكي التيني ،من سيمون o
بوليبار و هوسي مارتي حتى أبرز مفكري
العصر المعاصر.

الحوار و التنوع الثقافيo .
دور و تحديات الحركات االجتماعية o .
ضرورة التضامنo .
النضال من أجل السالم الذي هو غير قابل o
للتأجيل و نزع السالح النووي.
مشكلة المياه و معالجتها من كافة المجاالتo .
مخاطر و آمال التكنولوجيات الجديدة o
لإلعالم(.تيكس)
أخبار مزيفة  ،األخالق و الشبكات االجتماعيةo .
مسؤوليات الصحافة في الوقت الراهنo .
النظم البيئي و الدفاع عنه o .
سياسات ثقافية و الهوية الوطنيةo .
الفنون و اآلداب و على وجه الخصوص o
الشعر في تكوين الروحية و ثقافة المقاومة.
تعددية األطراف كآلية ال بد منها لتحقيق o
ىالتوازن العالمي.
التكامل كضرورة لمواجهة تحديات العالم o
المعاصر.
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عامة معلومات

االتصال جهات
:اإللكتروني البريد
hpardo@cubarte.cult.cu،
jmarti@cubarte.cult.cu
: (537) 8339818 (537) 8364756الفاكس
: (537) 8382233 ، (537) 8382297 ،الهاتف
(537) 8382298
بين  803رقم  ،كالتادا شارع في المنظمة اللجنة مقر يقع
:ب.ص .كوبا  ،هافانا  ،غيدو  ،شوارع وأربعة شارعين
10400
:متوفر أيضا
.تمارغو ميسا ميريا السيدة
: 5372086176-2026011هاتف
: mireya@palco.cuاإللكتروني البريد

 ،هافانا في المؤتمرات قصر في المؤتمر سيُعقد :المكان
.كوبا
والبرتغالية واإلنجليزية اإلسبانية :للمؤتمر الرسمية اللغات
فورية ترجمة هناك ستكون الكاملة االجتماعات وفي ،
.والروسية بالفرنسية
مع اعتماد شهادات على المشاركون سيحصل :االعتمادات
.المقابلة األكاديمية االعتمادات
تسجيل البحث في المشاركين على يجب :األوراق تقديم
خالل من  2021نوفمبر  30قبل المنظمة اللجنة في عملهم
ال وملخص المؤلف عن ومعلومات البحث عنوان توصيل
 12.ارييل الحرف مع كلمة  100من أكثر على يحتوي
:التسجيل شراكة
سي يو سي :120.00المندوبون
سي يو سي :70.00الطالب
سي يو سي : 50.00المرافقون
(*) إن الطالب الذين يعملون دورات ما بعد التخرج ينبغي
عليهم التسجيل كمندوبين ب
من الممكن الدفع عن طريق الموقع الرسمي في الشبكة
العنكبوتية للندوة:
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com
أو مباشرة عند الوصول إلى قصر المؤتمرات ،حينما يتم
االعتماد .
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