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 الذي ، الدولي للتضامن مارتي خوسيه مشروع قبل من التخصصات والمتعدد التعددي للفكر العالمي المنتدى هذا يعقد
 للتربية األمريكية األيبيرية الدول منظمة من ؛ 2003 عام منذ والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة تدعمه

 .األخرى الدولية والهيئات ، والثقافة والعلوم

 االجتماعيين والنشطاء األساتذة مئات فيها يلتقي مهمة أكاديمية مساحات العالم لتوازن الدولية المؤتمرات أصبحت
 .الرئيسية المعاصرة المشاكل في للتفكير سنوات ثالث كل العالم في العرض خطوط جميع من عام بشكل والمثقفين

 خوسيه لميالد 170 للذكرى الكبير العالمي لليوم تتويًجا سيكون الذي ، العالمي االجتماع هذا يهدف ، المناسبة هذه في

 لمناقشات وامتداد مؤتمرات للحضارات العالمي الحوار استمرار إلى ، العالمي والمفكر كوبا استقالل رسول ، مارتي
 والعلوم للفلسفة الدولي والمجلس اليونسكو رعاية تحت ، بلجيكا ، لييج في عقد الذي اإلنسانية للعلوم العالمي المؤتمر

 .اإلنسانية

 والصحفيين والكتاب للمعلمين .للمشاركة والناشطين والسياسيين والفنانين والمثقفين الحسنة النوايا أصحاب كل ندعو

 العلمية المنظمات وأعضاء والدينيين والنقابيين السياسيين والقادة التضامن حركات وأعضاء االجتماعيين والنشطاء
 .واإلنصاف العدل مبادئ من بدافع ... الحكومية غير والبيئية والفالحية والشبابية والنسوية

 العام الرأي وعي زيادة في يساهم حيث سيناريو إلى التخصصات والمتعدد التعددي للفكر المنتدى هذا تحويل في نرغب
 .للخطر جنسنا وجود وتعريض اليوم البشرية تصيب التي الشرور ضد الوعي لخلق العالمي

 والمداخالت ، الرئيسية والمؤتمرات ، الشباب ومساحات ، والندوات ، العمل وورش ، العمل وحلقات ، اللجان خالل من
 .والحجم النوع هذا من حدث مع يتوافق بما ، األساسية القضايا تناول سيتم ، والنقاش التفكير أشكال من وغيرها الخاصة

:يتضمن شامل أعمال جدول االجتماع سيضع

-COVID جائحة من المستمدة الخبرات •

19. 

 .الثقافي والتنوع الحضارات حوار •
 .عنه والدفاع البيئي النظام •

 .االجتماعية الحركات وتحديات دور •
 .المعاصر العالم في للتضامن الحاجة •
 ونزع السالم أجل من العاجل الكفاح •

 .النووي السالح
 .جوانبها جميع من المياه مشكلة •

 .الجديدة المعلومات تقنيات وآمال مخاطر •

 والشبكات واألخالق الكاذبة األخبار •
 .االجتماعية

 .الراهن الوضع في الصحافة مسؤوليات •
 .الوطنية والهوية الثقافية السياسات •

 في ، الشعر سيما وال ، واآلداب الفنون •
 .مقاومة وثقافة روحانية تكوين

 عنها غنى ال كآلية األطراف تعددية •

 .العالمي التوازن لتحقيق
 :العالمية القوى بين الجديدة العالقة تحليل •

 الصاعدون الفاعلون
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 آسيا في اإلقليمي للتكامل جديدة نماذج •

 البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا وأفريقيا
 .الكاريبي

 .االجتماعية والعدالة المستدامة التنمية •
 .الغذائي واألمن الجوع •

 الحادي القرن في اإلنسان وحقوق التربية •
 .والعشرين

 .التمييز أشكال كافة محاربة •
 الحقيقي التعبير في الجنسين بين المساواة •

 .والحقيقي
 العولمة وسط العمالية النقابات •

 .النيوليبرالية
 .والروحانية والمسكونية الديني التنوع •

 .وتهريبها المخدرات تعاطي مشكلة •
 .وغدا اليوم :الجديدة واألجيال الشباب دور •
 ذلك في بما أشكاله بجميع اإلرهاب مكافحة •

 .الدولة إرهاب
 .وفعالة تشاركية ديمقراطية بناء •

 لصالح الدولية االتفاقيات احترام ضرورة •
 .السلمي التعايش

 .األخالقي العالم كشمس العدل •
 .المصير تقرير في الحق •

 .للشعوب التاريخية الذاكرة تنمية أهمية •

 بوليفار سيمون من ، الالتينية أمريكا فكر مساهمات
 األكثر المعاصرين المفكرين إلى ، مارتيه وخوسيه

 .بالموضوع صلة

 

 عامة معلومات

 اإلسبانية :هي للمؤتمر الرسمية اللغات ستكون ، كوبا ، هافانا في المؤتمرات مركز في عقده المقرر :واللغات المكان
 .العامة الجلسة في والروسية الفرنسية باللغتين فورية ترجمة أيًضا هناك ستكون بينما ، والبرتغالية واإلنجليزية

 ، 2022 نوفمبر 30 قبل المنظمة اللجنة في عملهم تسجيل المتحدثين وضع في المشاركين على يجب :األوراق تقديم
 السمعي الوسيط تحدد (Arial 12) كلمة 100 عن يزيد ال وملخص المؤلف وبيانات التقديمي العرض عنوان مع

 .لمعرضه مطلوب البصري

 واسعة شبكة وعلى الجامعات في توزيعه ليتم رقمي شكل في كتاب نشر سيتم ، المنتدى هذا نهاية في :الحدث ذكريات
 كمتحدثين يسجلون الذين أولئك من يُطلب ، السبب لهذا .مارتي خوسيه الدولي التضامن لمشروع االتصال جهات من

 .المنظمة اللجنة إلى بالكامل عملهم تقديم

 األكاديمية االعتمادات مع اعتماد دبلوم على يحصلون سوف كمتحدثين أو كمشاركين المسجلين المندوبين :االعتمادات
 .الدولية للمعايير وفقا ، المقابلة

 

 النقش

 أمريكي دوالر 120.00 المندوبين

 (الحالي الداعم المستند) أمريكيًا دوالًرا 70.00 البكالوريوس طالب

 أمريكي دوالر 50.00 الرفيق

 :للحدث الرسمي الموقع خالل من اإلنترنت عبر أو ، االعتماد وقت في ، المؤتمرات مركز إلى الوصول عند الدفع يمكن
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com  

 

  

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/
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 االتصال جهات

 :المؤتمر موقع
http://www.porelequilibriodelmundocub

a.com  

 المنظمة اللجنة
 :اإللكتروني البريد رسائل

hpardo@cubarte.cult.cu  و 
jmarti@cubarte.cult.cu  

Telefax (537) 833 9818 (537) أو / و 

 ؛ 4756 836
 2297/838 2233/838 838 (537) الهواتف

2298. 

 2 بين ، Calle Calzada No. 803 :الرئيسي المقر

 .10400 البريدي الرمز .كوبا ، هافانا ، فيدادو ، 4 و

 محترف مؤتمرات منظم
 MSc. Zósima López Ruiz .يسانس

   zosima@palco.cu :إلكتروني بريد
 7100 210 / 5199 208 (537) :الهواتف

 1105 تحويلة

 كوباتور سفريات وكالة
 Osleiby Berlanga المتخصص

 :اإللكتروني البريد
osleiby.berlanga@centra.cbt.tur.cu 

 2153743 (535)/ 4113 7835 (537) :الهواتف

 Yezenia Pérez المتخصص

 :اإللكتروني البريد
yezenia.perez@centra.cbt.tur.cu 

 4113 7835 (537) : الهواتف
 .Amistur Cuba S.A السفر وكالة

 مارتينيز ديلجادو يوري المدير
  comercial@amistur.cu :اإللكتروني البريد

 834 (537) و 1220 830 (537) :الهواتف

4544 ext. 120 

 .ثقافية سياحة Paradiso السفر وكالة
 Eduardo González المتخصص

 ;eventos4@paradis.artex.cu :اإللكتروني البريد

gerente_eventos@paradis.artex.cu  

  / 78365381(537) :الهواتف

(537)7 838 3908 

 هافانا مؤتمرات مركز شاملة حزمة
 الدولية المبيعات قسم

MSc. Elier Alonso Montano 
  promoevento@palco.cu :اإللكتروني البريد

 7100 210 (537) ؛ 8592 203 (537) :هاتف

 2786 5279 (53+) ؛ 1521 داخلي ،

 :الموقع
http://www.eventospalco.com/es/even

tos/  
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