
 

 

 المؤتمر الرابع الدولي من أجل توازن العالم

2019يناير/ كانون الثاني  عام  31إلى  28هافانا، من   

 ثاني اخطار

 دعوة

 المؤتمر الرابع الدولي من أجل توازن العالم

2019يناير/ كانون الثاني  عام  31إلى  28من   

 قصر المؤتمرات، هافانا، كوبا.

الدولي، تحت اشراف اليونيسكو، ووضع إن المشروع هوسي مارتي للتضامن 

بعد الموافقة عليه بالمؤتمر العام لتلك المنظمة الدولية.تحظي بتأييد  2003بعام 

منظمة الدول اإليبيرو أمريكية  للتربية، العلم و الثقافة و مؤسسات دولية أخرى 

مت إلى هذا المشروع. يقوده هيئة  لالدارة الجماعية تتشكل بأكثر ضمتنوعة ان

مثقفين مشهورين و بارزين من مختلف البلدان و التي تشكل مجلسه  30من 

 العالمي. 

ينسق هذا المشروع مكتب البرنامج حول مارتي بكوبا  و يعتبر حاليا كالمبادرة  

الوحيدة  التي تتجاوز الحدود الوطنية و التي تشجع دراسةهذه الشخصية 

حياتها و أعمالها.  المرموقة  في مجال األفكار ، معرفتها و اذاعة  

منذ البداية، قد دفع مشروع هوسي مارتي حركة دولية كبيرة موجهة إلى توسيع 

تراث  البطل الوطني الكوبي، و هذا يمكن تقديره من خالل القدرة على الدعوة، 

بما فيها و عدد النشاطات المرتبطة به التي تتم  بمختلف المناطق و البلدان، 

هوسي مارتي لليونيسكو.   تقليد الجائزة العالمية  

توضع برامج عمل المشروع لمدد تستغرق ثالثة سنوات و تتوج بعقد منتدى 

بتعددية التفكير مثل الذي ندعو إليه هنا. عالمي   

بهذه المرة ، سيعقد المؤتمر الرابع  الدولي  من أجل توازن العالم ، بقصر 

.2019الثاني يناير/ كانون  31إلى  28المؤتمرات  في هافانا، من   



)انعقد بيناير/ "مع الجميع و من أجل خير الجميع"حضر المؤتمر الثاني الدولي 

. تم بلد من كل القارات 53(،أكثر من ألف مندوب من 2016كانون الثاني 

تجميع المداخالت و التأمالت و األبحاث التي قدمت بهذا المنتدى بكتاب رقمي  

أنحاء العالم، و سوف نعمل نفس الشيء تم توزيعه  بجامعات و مكاتب مختلف  

. 2019بعد هذا المؤتمر الذي ندعو إليه ليناير عام   

سوف  تعطى للمشاركين بهذا اللقاء العالمي  بتعددية التفكير شهادات اعتمادية  

 باالعتمادات األكاديمية المعنية.

و امتداد ، إضافة إلى ذلك، هالمؤتمر الرابع الدولي من أجل توازن العالمإن هذا 

 2017للحوارات  التي جرت بالمؤتمر العالمي لآلداب المنعقد بأغسطس/آب 

بمدينة لياها، البلجيك، تحت اشراف اليونيسكو و المجلس العالمي  للفلسفة و 

 العلوم االنسانية. 

 بين قضايا أخرى سيتم الحوار بهذا المنتدى  العالمي حول مواضيع مثل: 

.أهمية الحوار بين الثقافات  

 دور و تحديات الحركات االجتماعية الجديدة.

 النضال من أجل السالم.

 التضامن كقلعة للتعايش. 

 ضرورة ايقاف التدمير المتواصل للنظم البيئية الحيوية لبقاء االنسان.

و الوضع المتمثل بتقليل السكان بالمناطق مشكلة نقص المياه القابلة للشرب، 

 الريفية.

التكنولوجي و العلمي ، خصوصا مع التكنولوجيات مخاطر و آمال التطور 

 الجديدة لإلعالم.

الحصول على التربية و الثقافة لممارسة حقوق االنسان األساسية  بظرف القرن 

 الواحد و العشرين. 



بالجنس، العرق، العقيدة، العمر و الموقع  –مكافحة جميع اشكال التمييز 

تعتبر النضال من أجل  العدالة ع  الال مساواة و جالتي تش –االجتماعي 

 االجتماعية كجريمة.

 دور المنظمات االجتماعية  في التغير  االجتماعي. حقوق المرأة بالمجتمع.

 دور الشبيبة، الطالب و منظماتهم؛مشاركتهم بعمليات  التغيير. 

الحركة النقابية و دورها  في النضاالت من أجل عالم أفضل على ضوء 

ي تنتج عن األزمة الشاملة. الظروف الجديدة الت  

الضرورة إلى تصور و بناء اقتصاديات جديدة على أساس عالقات منسجمة 

، بغرض تحقيق التنمية المستدامة. بين الناس و بينهم و البيئة   

 التكامل و التضامن بأمريكا الالتينية و الكاريبي. امكانيات و أخطار. 

لسالم و للعالم الدنيوي الذي يتمناه المنظمات الدينية، المسكونية، مساهمتها ل

 الناس الذين لديهم حسن النية. 

السكان األصليون و األقليات اإلثنية: الضرورة إلى سياسات االنضمام و 

 الحترام أمام االستقصاء و التهميش. 

استهالك المخدرات و تجارة المخدرات:األسباب، النتائج و مواحهة هذه اآلفة 

 التي تعممت. 

لديمقراطية التشاركية كوسيلة لبناء المجتمعات الجديدة. ترويج ا  

 ضرورة مواجهة االرهاب بكافة اشكاله. 

 العادلة كقيمة عالمية للسالم. 

االطار االخالقي المرجعي  للعمل االجتماعي أمام األزمة، انطالقا من أفضل 

ى تحمساهمات التفكير األمريكي التيني، من سيمون بوليبار  و هوسي مارتي 

 أبرز مفكري القرن العشرين و مفكري أيامنا. 

نرحب بالتعرض لكل هذه المواضيع . يمكن و يجب القيام بذلك من خالل 

 المبادرات  المتعددة من قبل المهتمين. 



إلى جانب لجان العمل  المتخصصة  –سوف يتضمن  البرنامج العلمي للمؤتمر 

مداخالت خاصة،  –قدم بالقضايا، حيث سيتم الحوار حول األبحاث التي ت

ورشات حول قضايا دولية؛ ندوة حول األخالق الحيوية و التنمية؛  منتدى 

 شبابي موسع و أنماط أخرى للتأمل. 

ندعو جميع المثقفين التقدميين في العالم، األساتذة، الفنانين، الكتاب و 

األحزاب الصحفيين؛ندعو المناضلين االجتماعيين، المسؤولين النقابيين، زعماء 

السياسية ، المنظمات الشبابية ، النسائية، الفالحية، السكان األصليين، 

ات غير الحكومية  التي تتمسك بمبادىء العدالة و المساواة؛ ظمالمهنيين،و المن

علمية، دينية و ثقافية ؛ ندعو تربوية ،  أخرى  ندعو الجامعات و مؤسسات

ندعوهم جميعهم إلى اذاعة   نةالحكومات  المتكونة من أصحاب االرادة الحس

هذا منتدى الذي ندعو إليه على ضوء تفكير هوسي مارتي و المشاركة في هذه 

إلجاد  الندوة التي تسعى إلى بذل الجهود حتى يتحسس الرأي العام العالمي

الوعي العالمي  ضد اآلفات التي  تؤثر على االنسانية  اليوم و التي تضع  

بشري. بوضع خطير بقاء نوعنا ال  

 شراكة التسجيل

ن الممكن الدفع عن طريق الموقع الرسمي في الشبكة العنكبوتية  للندوة:م  

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com 

 أو مباشرة  عند الوصول إلى قصر المؤتمرات، حينما يتم االعتماد .

 30ال بد للمشاركين بأبحاث من تسجيل أعمالهم  بللجنة التنظيمية قبل يوم 

من خالل ايصال عنوان البحث، المعلومات حول المؤلف و  2018نوفمبر عام 

و يتم تحديد أي  12كلمة  بحرف ألاير  100خالصة فيها ليست أكثر من 

وسائل سماعية مرئية يتطلب للعرض. في حالة وصول الخالصة بعد هذا 

 التاريخ ، ال يضمن أن تظهر خالصة  البحث منشورة  في برنامج الندوة. 

للحصول على معلومات اضافية و لالتصال مع اللجنة التنظيمية يمكن     

 االتصال من خالل العناوين االلكترونية التالية: 

hpardo@cubarte.cult.cu , jmarti@cubarte.cult.cu 

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/
mailto:hpardo@cubarte.cult.cu
mailto:jmarti@cubarte.cult.cu


8339818( 537ن االتصال عن طريق الفاكسات: )أيضا يمك  

و عن طريق الهواتف: 8364756(537)  

(537)8382233 ( ،537)8382297 (،537)8382298  

أو من الممكن اجراء االتصال مباشرة بمقام اللجنة التنظيمية بشارع كالثادا، 

  10400، فيدادو، هافانا، كوبا. صندوق بريد: 4و  2بين شارعين:  803رقم: 

و أيضا للحصول على معلومات اضافية و المزيد من التفاصيل حول مجاالت 

اللوجيستيك المتعلقة باالقامة ، الحجز في الفنادق و خيارات سياحية أخرى ، 

يمكن االتصال بالسيد نيلسون راموس ميسا، أخصائي بوكالة األسفار كوباتور. 

 الهاتف:

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

   

 

 


