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 ....مجتمع جديد حان الوقت لبناء 

 

 ، سياسة التقدم المتناسقة و القوية عالمياو عدم إحراز  .اإلنسانية في مرحلة حاسمة من تطورها تأتي

حتى الحد  مهم أكثر عرضة ليست لديه .تدهور في الحالة االقتصادية لعدد متزايد من الناسيكون نتيجته 

يفاقم االقتصادية واألخالقية والروحية الحالة  ل قارة اضطراب في كان  . األدنى لحياة كريمة، وهذا،

 .تدهور ال محالة هيبدو أنحيث الوضع 

وسائل كما ان . اكتشفوا، فقط االن ، ان رؤيتهم للعولمة لم تنتشر بين الكل بعض القادة السياسيين

 .ك مجاال كبيرا للمقترحاتفإنها تتر .متحدين قليى نتائج متحيزة، حتى لو كانواتتخذ  ، نفسهااإلعالم، 

هي التغيرات فقط   ومع ذلك،  .ملموس على األجزاء األساسية من المجتمعالخاصة إذا كانت معدة للعمل 

 .للبشرية ككل الوحيدة القادرة على تحقيق عصر التقدم

يش فيه الذي نع و هو  لتحقيق هذه األهداف، ال بد من بناء مجتمع جديد، أو على األقل تجديد عميق واحد

جماعات البشرية األكثر للدينامية الحركة قوية يمكن أن تلهم أكثر القوى ب النهوض لهذا يجب علينا  .اآلن

 .تنوعا

من خالل العمل المتواصل، وفي ، 9191عام  منذ" المحيط الحيوي للغد"هذا هو الهدف الذي يسعى 

 .جميع المجاالت

نحن بحاجة إلى فهم، في أجزاء  .تعزيز هذا التصميمبآلن يمكن تحليل األحداث العالمية التي تنجح فقط ا

سنقوم  .مجتمع الشقيقالمن عدد كبير من السكان على نحو متزايد، ليس من الواقعي معالجة مهمة بناء 

 .ةخطوات نحو الدفاع عن المصلحة العامة وتنمية الفرد بالتخلي عن ردود الفعل القديمببعد ذلك 

 

 .عالم والوسائل االقتصادية إلعطاء ارتفاع السريع لمثل هذه المبادرة القويةالغرب لديه وسائل اإلان  

مؤسسات للنظر قصر  لها األنانية قوة .اقدم الديمقراطيات اغراءولكن حتى اآلن، فإن الوضع ال يكاد 

جتمع مر عن القوى التي ترغب في توجيه اإلصالح لليتعبال يمنع التعدد هذا .و المؤثرة في الدول الغربية

 .للتقدم على نطاق واسعو 

 

بين  منسق العمل البناء، الإذا كان الغرب هو صهر لهذه الحالة الذهنية، فمن الممكن تماما أن              

الغربية مع الحركة األكثر ديناميكية يمكن  ية المجموعات اإلنسانببلدان جنوب " منيروا"قادة الاإلعالم و

 .بدء هذا التجدد العميق 

 

 .هو أساسا سليم لبدء هذه المناقشة التي ال غنى عنها اآلن" للغدالمحيط الحيوي "ترحات مق

 

هذا و .إضافة إلى أنه يمكن أن تتكيف مع الجنوب .تنفيذ دولة غربية مثل فرنساب سيبادريصفون عملية 

  .حقوقلل ظحافمن شأنه أن يكون صحيحا حتى بالنسبة ألولئك الذين يعملون مع نظام آخر على أنه غير 

 .كال النظامين، ونتائج تفوق كل النماذج القائمة حاليا للديمقراطية و هذا بوجع ايجابيات 
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 .والفكرة هي لبناء إجراءات جديدة، وغالبا في سياق المؤسسات القائمة على أفضل مثل األمم المتحدة

كتاب من شأنه أن يولد كخطوة أولى، نظام " للغدالمحيط الحيوي "قدمت بالتفصيل في " الشأن العام" ان 

االختيار وبالطبع، فإن ب قاموا ضمان سالمة الناس الذينلفإنه بالتأكيد  .أمني شامل وديمقراطية وعالمية

عتمد على إنتاج األسلحة الموجهة تفإن إمكانات هذه الصناعة  .جميع الجماعات العرقية التي تشكل لهم

يجب على النساء استخدام  .العالم في األجر المعيشي لهتأكد من أن كل مواطن تدريجيا نحو إنتاج السلع لل

واألمين العام لألمم  .هذه الفرصة التخاذ الدور الذي ينبغي أن يكون لهم في إدارة الشؤون السياسية

تتطور مع مرور الوقت إلى التي  شك في هذه المنظمةا بدون ادنى بارز ا وؤدي دورا مفيديالمتحدة 

 .مة عالمية حقيقية تحول نحو التقدمحكو

 

 .حفلة االممتتناول السياسة يجب أن تكون في التي  هذا من شأنه أن يسمح للبلدان النامية أن 

 

  .، فإن الطريق سيكون مفتوحا لتحسين جذري في النظام االقتصادي الحاليحين نعبر الخطوة االولى 

إقامة عالقات عادلة بين جميع الشركات والدول في  من  تمكن"يتعويضالضريبة التقدم "تجاريا فإن اما 

 :تحقيق التوازن بين جميع التقارير في ثالثة مجاالت

 .استخدام العمل -         

 .الحماية االجتماعية -         

 .حماية البيئةال -         

 شعبلصالح  ريحص وسيكون موضع استخدامها بالكامل .وهذا النظام ينطبق على المنتجات المصدرة

الجانب السلبي الذي قد يكون ضريبة ألنه سيكون عامال من عوامل  لن تكونوهذه الضريبة  .هذا البلد

 .فإن التنظيم له فائدة إضافية تتمثل في تشجيع العمال من خالل العمل اآلالت .التنمية

لجمعية المستقبل من الخطوط العريضة ل سترسم أنها .ويمكن تنفيذ هذه القرارات في وقت مبكر بسرعة

 .شأنها أن تضمن سيادة الفرد في المنظمة، ووضع الناس في مركز اهتماماتها

السماح لهم بمغادرة الجمود المؤسسي  و لهذه التطورات اإليجابية أيضا االدول الغنية سوف تجد حساباته

 .تقدم هو تحد لجيلنااإلنسانية في حقبة من السالم والمسيرة  تقدم  .الذي يهدد بشكل خطير ا مصيرهم

 .يجب أن نواجهها

 

 9191" للغدالمحيط الحيوي "

 

 .بناة فقطالهي شركة من  للغد المحيط الحيوي

 قباس وقت لتمكين المواطنين من  فهذا تذكير لتصرفات بعض المنظمات أو األفراد، قمنا بإذا أحيانا 

 .إلى االستثمار على الفور م المهمة، وفهم الحاجة

 .لوسائل وال الرغبة في تحقيق أي حكم أو الشروع في أي إجراء ضد أي شخصفعلنا، ال ا

 هدفنا الوحيد هو جمع كل اإلرادات، بغض النظر عن تاريخهم الشخصي أو األصل،

 "إن جمعية األلفية الثالثة: "متواضعة ، وبناء دار البلدية التي هي الذين يرغبون في جلب الحجر،

"Biosphère pour Demain" 1989 
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