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هيئة "مفكري العالم" نحو مستقبل بشري متآزر ومستديم
الناس في جميع أنحاء العالم ضد ثقافة العنف والحرب .وهم مع ثقافة الصداقة والتض\\امن
والتسامح والسلم .و)حسب القرار  13/52من العقد  2001حتى  2010نودي بالمجماع
" عقد عالمي لثقافة السلم ول للعنف ضد أطفال الع\\الم" وه\\ذا ك\\ان ص\\ادر ع\\ن المجل\\س

العام للمم المتحدة(
By: Prof. Dr. Timi Ecimovic
Timi Ecimovic
On 15th August 2011 the World Thinkers’ Forum, Ansted University, Sir
Prof. Dr. Major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malaysia, SEM Institute
for Climate Change, Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Slovenia,
Prof. Dr. Dana Marie Barry (USA) and Organisation for Protection of
Children Rights, Hon. Ricaardoe Di Done, Montreal, Canada, Ambassador
Dato’ Dr. Ang Ban Siong (Malaysia), Dr. Nixon Yap (Malaysia), Professor
Tang Shui Yuan, Chairman of the ‘1st International Conference on Protect
the Earth and Ocean in Xiamen, China and Dr. Garfield Brown, South
Africa, proposed founding the panel as follows:

إن منتدى مفك\\\ري الع\\\الم عبارة ع\\\ن هيئة عامل\\\ة مفتوح\\\ة تس\\\مي "هيئة مفك\\\ري الع\\\الم
لمستقبل بشري متآزر ومستديم" وهي تحمل التختصار التالي ""WTP-SFH

إن عدد كبير من أصحاب الرادة الطيبة من الكاديميون والعلم\\اء والسياس\\يون والعم\\ال
ومسئولون حكوميون والعديد ممن يؤيدون هذا التصريح ومن بينهم أعضاء لجنة مفكري
العالم.
إن الخلفية النظرية والعلمية لهذا البيان توجد في العديد من أعمال "التنمي\\ة المس\\تديمة" "
والمس\\تقبل البش\\ري المتآزر" حي\\ث عملت ه\\ذه المؤسس\\ات والعلم\\اء عل\\ى تخدم\\ة الج\\انب

النظري له\\ذا البيان ف\\ي الق\\رن الواح\\د والعش\\رون ويمك\\ن مش\\اهدة ه\\ذا م\\ن تخلل الراب\\ط
التاليwww.institut-climatechange.si :
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إن أعضاء ومؤي\\دو ه\\ذا البي\\ان ل يتقاض\\ون أمجرا إن كل م\\ن المم المتح\\دة ،الحكوم\\ات
الوطنية ،التعاون الدولي ،المعاهد الدولية والوطني\\ة ومعاه\\د التعلي\\م وأخري كله\\ا م\\دعوة
للعمل في هيئة "مفكري العالم"
إن ه\\ذا البي\\ان يعط\\ي حق\\وق ويتطل\\ب مس\\ؤوليات اجتماعي\\ة وشخص\\ية ،إن ع\\دد أعضاء
المجتمع العالمي النساني " 7000000000شخص"

إن الهدف هو الوص\\ول إلي دع\\م ع\\المي للمجتم\\ع النساني الع\\المي وال\\دعم الع\\المي ه\\و
تحول من أساليب التنمية الجتماعية الداعمة إلي الساليب المجتمعية المستقبلية الداعمة،

المم المتحدة والهيئات تخصوصا  UNEPهي مدعوة للتعاون للهدف العام.

إن حياتنا الشخصية قصيرة وقيمتها ومعناها توجد التآزر وف\\ي الحقيق\\ة أننا ج\\زء أساسي
"ف\\ي المش\\روع النساني" ويج\\ب إن تؤي\\د استمرارية الجن\\س البش\\ري وه\\ذا الس\\بب أننا

بش\\\كل أساسي بش\\\ر ل ننفص\\\ل ع\\\ن الس\\\تمرارية ،اس\\\تمرارية تش\\\مل س\\\للتنا وأمجيالنا
المستقبلية وكبشر نحن مسئولون عن بعضنا البعض وعن مستقبل أمجيالنا.

إن هيئة مفك\\\ري الع\\\الم ،نح\\و مس\\\تقبل بش\\\ري متآزر ومتماس\\\ك ت\\\زود بمنص\\\ة أو من\\\بر
للخشخاص المهتمين ب )الفن\\ون ،النش\\اطات العلمي\\ة والثقافي\\ة ومش\\اريع الس\\لم( ليتقابلوا

ويعملوا سويا ،إن الهدف الساسي لهذا المنبر ه\\و تخل\ق مس\توي م\ن الفه\\م والتس\امح بي\\ن

المم المختلف\\ة وان تس\\اهم ف\\ي دع\\م الس\\لم الع\\المي .ونح\\ن نرح\\ب بجمي\\ع الخشخاص
والمجموعات بغض النظر عن العرق والجنس واللغة والدين.
إن عمل هيئة مفكري العالم نحو مستقبل بشري متآزر ومستديم مبنية على احترام حق\\وق
النسان والحريات الساسية لجمي\ع الن\\اس ف\\ي الع\\الم وه\\ذا مرتب\\ط مباش\رة م\\ع الحض\\ور
النشط لمشروع "اليونسكو" "ثقافة السلم"

إن هيئة مفك\\ري الع\\الم نح\\و مس\\تقبل بش\\ري متآزر ومس\\تديم ه\\ي منت\\دي لجمي\\ع المعاه\\د
الغير حكومي\\ة وال\\وزارات ،والمنظم\\ات الثقافي\\ة والعلمي\\ة ،المنظم\\ات والجمعي\\ات .وه\\ي
أيضا للخشخاص الذين يغرزون النشاطات الثقافية العلمي\\ة والفن\\ون الش\\عبية ،وال\\ي ج\\انب

نظام العمل والنشاطات العالمية للمنظمة وفوق كل العم\\ل العلم\\ي الثق\\افي ،علين\\ا نح\\ن إن
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نقابل نظام سياسي ثقافي أنساني اجتم\\اعي ،إن العدي\\د من\\ا تعل\\م وترب\\ي كعضو ف\\ي "هيئة
مفكري العالم لمستقبل بشري متآزر ومستديم"

إن الستدامة للمجتمع البشري الع\\المي ه\\ي عب\\ارة ع\\ن عملي\\ة التح\\ول م\\ن طريق\\ة تقني\\ة
التنمي\\\ة المجتمعي\\\ة لتحقي\\\ق الس\\\تدامة إلي طريق\\\ة تقني\\\ة للمس\\\تقبل المجتمع\\\ي لتحقي\\\ق

الس\\\\تدامة والتآزر .إن المم المتح\\\\دة ) (UNوالوك\\\\الت الدولي\\\\ة وتخاص\\\\ة )(UNE

واليونس\\كو ) (UNESCOترح\\ب بالتع\\اون إلي ه\\دف ع\\ام ه\\و دع\\م مس\\تقبل الجن\\س
البشري .وهذه التنمية ستستمر إلي مناطق أخري م\\ن الع\\الم .حي\\ث ك\\انت تش\\ايمن منطق\\ة

العلن الول.

نحن نعتق\\د إن المس\\اعدة ه\\ي مس\\ؤولية ك\\ل ف\\رد عن\\دما تحتاجه\\ا العدي\\د م\\ن المؤسس\\ات

الكبيرة مث\\\ل المؤسس\\\ات الثقافي\\\ة والتقني\\\ة والعلمي\\\ة )س\\\واء عل\\\ى المس\\\توي المحل\\\ي أو
العالمي( سوف تقدم الدعم لتنمية المصالح العامة.
نعتقد إن هيئة مفك\\ري الع\\الم ل\\دعم مس\\تقبل الجن\\س البش\\ري ل تس\\اهم فق\\ط ف\\ي التحص\\يل
والتدريب على هذه الحقوق ولكن أيضا إن مفهوم )الثقافات المتعددة( يلعب دورا ف\\ي ح\\ل
بعض المشاكل في المجتمع الحديث ،إن تأسيس هيئة مفكري العالم لتنمية الجنس البشري

ق\\\د أسست تص\\\نيفات لعم\\\ل مفك\\\ري الع\\\الم وه\\\ذه التص\\\نيفات )مدون\\\ة بالسفل حس\\\ب
الوصف( مهمة جدا للهيئة لتحقيق إدراكها على المستوي العالمي.
التصنيفات:
 -1خصائص الثقافة التقليدية.
-2

أخلقيات الثقافة التقليدية في المجتمعات الحديثة.

 -3الثقافة التقليدية والتنوع الثقافي.

 -4الثقافة التقليدية والحقوق الثقافية.
 -5الثقافة التقليدية والتعدد الثقافي.

5

هناك تخط\\ط لترقي\\ة الثقاف\\ة التقليدي\\ة م\\ن تخلل دراس\\ة منظم\\ة للثقاف\\ة التقليدي\\ة والتب\\ادل
المنظ\\م بي\\ن الثقاف\\ة التقليدي\\ة والهيئات القليميةواللتصال المنتظ\\م بي\\ن الندية التابع\\ة
للثقافة التقليدية وبين التنمية الثقافية الصناعية التي أقيمت على أساس الثقافة التقليدية.

 -1خصائص الثقافة التقليدية:
الثقافة التقليدي\\ة ه\\ي طريق\\ة أو نظ\\ام حي\\اه يمارس\\ها الن\\اس لع\\دة أمجيال .للثقاف\\ة التقليدي\\ة

ملمح تتجلي فيها الصداقة النسانية حيث يتعامل النسان مع الوجود ومع الطبيع\\ة حي\\ث

يك\\ون الف\\رد اق\\ل غرب\\ة عن\\د الخرين وعن\\دما تتجل\\ي الثقاف\\ة الروحاني\\ة أكثر م\\ن الثقاف\\ة
المادية.
 -2أخلقيات الثقافة التقليدية في المجتمعات الحديثة:
منذ ظه\\ور مفه\\وم التح\\ديث أو التص\\نيع ق\\د وامجه مجتمعن\\ا الح\\ديث ع\\ددا م\\ن العقب\\ات
والمش\\اكل مث\ل تحطي\م النظ\ام ال\\بيئي بس\بب الس\\يطرة الج\ائرة ب\\دون تميي\ز عل\\ى الطبيع\ة
فحدثت كوارث طبيعية تخطي\\رة ووج\\ود التن\\افس ف\\ي السواق العالمي\\ة ف\\ي توزي\\ع ال\\ثروة
بشكل غير مت\\وازن وانتش\\ار الحساس بالغربة والتساق إلي القي\\م المادي\\ة عل\\ى حس\\اب

القيم الروحانية وأصبح صعبا جدا قيادة حياه النسان وفي هذا السياق فان للثقافة التقليدي\\ة
اس\\\تخدام ك\\\بير لح\\\ل مش\\\كلت المجتم\\\ع الح\\\ديث وعل\\\ى ومجه الخص\\\وص ف\\\ان الثقاف\\\ة

الكونفوشيوسية في شرق أسيا تعتقد اعتقادا كبيرا بالتقوى وطاعة البناء والح\\ترام ال\\تي
ه\\ي مح\\ور القي\\م وال\\تي ه\\ي ذات ج\\دارة وأهمية عظيم\\ة لزالة ع\\دم الثق\\ة والع\\داء بي\\ن

المجيال والتي تساعد على إحياء عزه وكرامة النسانية.
 -3الثقافة التقليدية والتنوع الثقافي:

الثقافة التقليدية هي نتاج التواصل والتفاعل بين المجناس البشرية الذين دفعوا أنفسهم إلي
التكيف في البيئة الجغرافية والمنطق البيئي أفضل ما يمكن قولة إن الثقاف\ة التقليدي\\ة تح\دد
التنوع في العالم وتحدد الثقافات القليمية.

 -4الثقافة التقليدية والحقوق الثقافية:
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تعتمد مقومات أي امة على حياتها الجتماعية والسياسية والثقافية .ويجب إن يك\\ون ل\\ديها
الحقوق لممارسة الحرية وقبول ثقاف\ة الحاض\ر والماض\ي .إن الثقاف\ة التقليدي\\ة ف\ي ال\وقت

الحاض\\ر ل تتلءم م\\ع ثقاف\\ة الماض\\ي والتج\\اه الس\\ائد ،ول\\ذلك فإنها ل تحظي ب\\الترحيب
والتق\\دير والح\\ترام .ولك\\ي يت\\م تلبي\\ة الحتياج\\ات الثقافي\\ة ينبغ\\ي إن يت\\م تحدي\\د وممارس\\ة

السياس\\ات الثقافي\\ة ك\\ي تحظ\\ي الثقاف\\ة التقليدي\\ة بحري\\ة الوص\\ول إليها ف\\ي أي مك\\ان وأي
وقت.
 -5الثقافة التقليدية وتعدد الثقافات:
إن اتصالنا وتفاعلنا بثقافات المم المختلفة يمكننا من فهم ثقافات هذه المم .وبالتالي فإننا

نتوصل إلي فهم الديان المختلفة وشعوبها والمس\\اعدة ف\ي الوص\\ول وبل\\وغ اله\دف يعتم\\د
على الثقافة التقليدية.
 -6خطط لتعزيز الثقافة التقليدية:

إن للثقافة التقليدية أهمية ذات معن\\ي كم\\ا أسلفنا ولص\\يانتها وتعزيزه\\ا فق\\د اقترحن\\ا بع\\ض

الخطط أدناه .ومن الموصي به بشدة إن تقوم الحكومات والمجتمع وعامة الناس بالتعاون
وبذل الجهد لتحقيق ذلك:
 -1تنظيم تبادل الثقافة التقليدية والتعاون القليمي :إن تبادل الثقافة التقليدية له قيم\\ة ف\\ي
تعزيز تعدد الثقافات لقد تم تبادل الثقافات التقليدية حتى يومن\\ا ه\\ذا بطريق\\ة عخشوائية غي\\ر

نظامية وهذا ل\\م يمك\\ن الن\\اس م\\ن حري\\ة الوص\\ول إلي الثقاف\\ات التقليدي\\ة التخ\\رى .ولك\\ي
يمارس المجتمع حقوقه الثقافية بص\\ورة متس\\اوية فأنة يج\\ب التأكيد دس\\توريا عل\\ى زي\\ادة
التبادل والتعاون القليمي .ويج\\ب عل\\ى الحكوم\\ات والمجتمع\\ات وعام\\ة الن\\اس إن يولوه

اهتماما لهذا المر.
-2

الدارة المنظمzzة للمنتدى المتعلzzق بالثقافzzة التقليديzzة :يج\\ب انعق\\اد المنتدى بش\\كل

دوري لتعزيز فهم الثقافات التقليدية في المناطق ،للسهام والوصول إلي الس\\لم الع\\المي
ولحف\\ظ تن\\وع الثقاف\\ات عالمي\\ة النتش\\ار وبالت\\الي قب\\ول تع\\دد الثقاف\\ات ك\\ي تنه\\ض المة

والمجتمع وتدرك أهمية الثقافة التقليدية.
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-3

تطور الصناعة الثقافة علzzzzzى أساس الثقافة التقليديzzzzzة :لتك\\\\\ون الثقاف\\\\\ة التقليدي\\\\\ة

متماس\\كة وحيوي\\ة ف\\ي الحياة الحديث\\ة ،يج\\ب إن يص\\ان فيه\\ا روح التن\\افس والمفي\\د وان
تتماس\\ك بحياة المجتم\\ع ،وم\\ن المتطلب\\ات أيضا إن يت\\م تط\\وير ص\\ناعة الثقاف\\ة مث\\ل الف\\ن
الش\\عبي والف\\ن الخزف\\ي م\\ع أصول الثقاف\\ة التقليدي\\ة .إن ص\\ناعة الثقاف\\ة ت\\ؤثر عل\\ى الحي\\اة

الحديث\\ة وب\\ذلك ف\\ان الثقاف\\ة التقليدي\\ة ال\\تي تنفص\\ل ع\\ن أصول الثقاف\\ات التخ\\رى يج\\ب إن
تساهم تلبية متطلبات ثقافة المجتمع.
هذا التص\\\ريح )العلم( ج\\وهري أكثر م\\ن النتاج المهن\\ي .أنة يعك\\س الوض\\ع الح\\الي
المحف\\\وف بالخطار لمجتمعن\\\ا الع\\\المي والحاج\\\ة ماسة لمس\\\تقبل أفضل متس\\\م بالمعرف\\\ة

والتعزي\\ز ال\\بيئي الع\\المي يج\\ب إن يك\\ون ه\\ذا العلن )التصريح( بداي\\ة للطري\\ق نح\\و
مس\\تقبل متماس\\ك حق\\ا للجن\\س البش\\ري وانس\\جام الحي\\اة البش\\رية ض\\من حق\\ائق المحي\\ط
الحي\\وي لك\\وكب الرض .ويج\\ب إن يك\\ون ه\\ذا مس\\اهمة نح\\و حي\\اة أمجيالنا القادم\\ة يج\\ب
على المم المتح\\دة والحكوم\\ات القومي\\ة إن يتس\\موا ويتعاونوا لتحقي\\ق متطلب\\ات البش\\رية
وتعزيز مستقبلها .نحن بحاجة إلي منظور كوكبي وسيادة كوكبية وقيم كوكبية.

يمجب إن يكون وقتنا الحاضر غنيا بالعمل الفعال نحو مستقبل متماسك وقوي ونحن أيضا
بحاجة إلي قيادة مجتمع بشري عالمي تحت ش\\روط مس\\ئولية اجتماعي\\ة جماعي\\ة وفردي\\ة.

ويج\\ب علين\\ا إن ن\\دعم عل\\وم الطبيع\\ة والعل\\وم النسانية العلمي\\ة الدقيق\\ة .وعلين\\ا أيضا إن
ندعم ونعزز الحترام والسلم والخلق والحكمة.

أتمني إن أري التعزيز والرقي العالمي للفكار ومس\\تقبل بش\\ريا قوي\\ا ومتماس\\كا م\\ن ه\\ذا
العلن.

الستاذ الدكتور :تيمي اكموفيك.
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