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"الشأن العام" خطة  

.المتحدة مون األمين العام األمم كي الى السيد بان  

 

 الديمقراطييييةاداة  مييي " الثالثييية األلفيييية حضيييا ة" لبنيييا  الوقييي  حيييان قيييدلاألميييين العيييام   السييييد        

 هيي ا لمواجهيية فييي قبضيية يييدنا   شييي  كيي  اليونييان فييي تظهيير سييو  هيياأن فييي شيي  ال المنجيي ة التييي 

                                                                          .والكرامة للحرية المنق  الرج فلتكن . جيلنا تحدي ال ي و هو التحدي 

 الحروب ضد تطعيم هو                         المقترح من طر     "الشأن العام" خطةإن      
 عن للتعبير وسائ الشعب  إلعطا  الدول  ؤسا  تشجي  وينبغي. لتنفي ا نسبيا السه  من واالنحطاط

                                                                           .نكون  توعيتهم ب ل  أن بعد أنفسهم 
  .. 

هيمنيية ف. الحييرب مييا تولييد  نالبيياعيين سياسيياد الييدفاب الغربييية     يييدافعونعلييى الييرنم ميين أن قادتهييا      

تأشيييير علييييى مسييييتقب  كوكييييب اال      المضييييغوطة  جماعييييادال بعييييض النظيييير عيييين  ضغييييسياسيييية بال

فالمنظميييياد الدولييييية تعيييياني  و بهيييي   الطريقيييية ال يمكيييين ان تولييييد بشييييك  مسييييتق  و تحقيييي    .  بأكمليييي 

                                                                        .    انخفا  حقيقي للصراعاد

 وبييييدي    خطيييية األميييية العالمييييية حيييي    و المحيييييح الحيييييوي اقتييييرح كيييي  ميييين     9191منيييي  عييييام       

هييييو حقييييا . لتوجييييي  مسييييتقب  البشييييرية إلييييى حقبيييية ميييين السيييي م والتقييييدم لجمييييي  الشييييعوب   مصييييداقية

و مييي   لييي   . االنسيييانية تيييأتي فيييي مرحلييية حاسيييمة مييين تطو هيييا   . الوقييي  المناسيييب لبيييد  اإل ييي حاد 

مييين . مييين العامييية  فانييي  ال يمكييين منييي  اسيييتمرا   تيييدهو  الوضييي  االقتصيييادي لف ييية هيييي دائميييا اكبييير         

فيييي الطبقييياد االجتماعيييية  تييي داد عيييددا كييي  ييييوم  حتيييى ا تبييياط اليييدول التيييي           التشييينجاد السياسيييية  

تبيييدو  حضيييا اتنا حتميييا.    تسيييتفيد مييين التقيييدم التكنوليييوجي فيييي عصيييرنا هييي ا هيييي فيييي موضييي  تسييياؤل

ان بنيييا  مجتمييي  جدييييد  او عليييى االقييي      و لييي ا فمييين الضيييرو ي   . مييية فيييي دوا عليييى وشييي  السيييقوط  

عاميييا  02تحليييي  االحيييدال العالميييية التيييي نجحييي  منييي       . نجيييدد عميقيييا و ليييو مجتمعنيييا الييي ي نعيشييي       

                                                                                 .تستطي  تع ي  ه ا التصميم

ي ليييين مييين مهامهيييا   تيييالتيييي تشيييك  عيييدد كبيييير السيييكان  ال    األجييي ا فهيييم   إليييينحييين بحاجييية          

هنالييي  طيييرء لبنيييا  هييي ا المجتمييي  و الشيييروب فيييي هييي   العمليييية         . معالجييية و بنيييا  مجتمييي  شيييقي    

                                                                                                     .هو ضرو ي اآلن

و التيييييي تتبييييي  الخطيييييوط العريضييييية لهييييي ا " المحييييييح الحييييييوي للغيييييد" كيييييي ا هيييييي اقتراحييييياد        

مييين المحتمييي  المشيييا كة فيييي والدة هييي ا العصييير الجدييييد  المنتظييير منيييد  لييييالي طيييوال لتقيييديم         .الييينه 

                                                       .ث ثة استفتا اد أهمها  تخص الس م و مستقب  البشرية
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ييييتم  لييي  اال   أنو ال يمكييين . النيييا  و اليييدفاب عييينهم   ألميييندة نقبييي   ؤيييية جديييي   أنيجيييب علينيييا        

اقترحيييييي  ان يولييييييد نظيييييييام   "  العالمييييييية  األميييييية خطييييييية "   إن. ميييييين خيييييي ل المةسسيييييياد القائميييييية    

و ميييين هيييي ا المنطليييي    الحلييييول المبتكييييرة يمكيييين ان تسيييياعد كثيييييرا  . امني ديمقراطييييي عييييالمي شييييام 

                                                                             .في ح  الن اعاد و تجنبها

          

 يكونس بعدها. القديمة العاداد من اوال تخلصن يجب ولكننا  يتطلب مجهوداد الجرأة ه   انتصا  فإن 

 أنحا  جمي  في للفرد والتنمية التقدم لتع ي  العادلة التجا ة أسن لوض  حان قد المناسب الوق 

 العسكري اإلنفاء من التد يجي التحول عن الناتجة  باحلأل مصاحب اإل  ح ه ايكون وس. كوكبنا

 مشروب فإن المثال  سبي  على  التكف  أخرى  ناحية من. السكان  فا  وزيادة ل ستثما اد المفرط

 التكنولوجياد تحوي  في المشا كة أ ضنا دول جمي  من بأكمل  المجتم  قب  من قهركوكب المريخ 

 مفيدة حفاظ ععدهم   بان يجعلوها م  المدنية األنشطة تجا  سلبية أشيا الي  حاليا المستخدمة العالية

                                                                                                     .اليومية لحياتنا

                                                                                      ".العالمية خطة االمة" م        

 نفن اختا د التي الدول من ائت   قب  من حدودها وأمن لألمة الحيوية المصالح تقدم عموما "     

. المتحدة لألمم العام األمين سلطة تح  وسائلها  في يشا ك والجمي    فرديا نفسها عن لدفابل نظام

 مسةوال يكون أن األحوال من حال أي فييحق  امن عسكري  أن اختا  ال ي لشعبل يمكن ال وهك ا 

   "  .الدولي المجتم  جانب من تلقائية استجابة دون هاجمي أن أو شعب   او آخر  بلد ضد العدوان عن

                 

 

 :   االقتراح ه ا ادمخططه   هي     

 :البلد الموق  يلت م ب    

 .حرة انتخاباد وإجرا  السكان قطاعاد حوا  ديمقراطي فو ي بين جمي      

 ونيرها البي ة  واحترام الس ح ون ب والتعليم  اإلنسان  حقوء: ب المتعلقة االتفاقاد جمي  احترام    

 سو . الدولية للمجموعة المالية يعادل ما إلى والعودة الصفر إلى العسكرية مي انيتها خفض     

 .العهد على وقع  التي الدول من تتأل  تنفي ية لجنة قب  من المتحدة األمم في يمثلها

واحد  سلبي صودل إال يمكن ال. السكان من األق  على الثلثين بنسبة االتفاء أحكام جمي  اعتماد     

 .بالمث  المعاملة ه   إلغا  في ضمن نفن النسب
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 :على المقاب  في الدولي المجتم  يتف  سو        

 في أو األنلبية مبدأ من ستفيدت  افإن. االتفاء على وقع  للحكومة التي معينة لفترة الشرعية       

 .المنتخبة المجالن

 في المسلحة القواد األمر  ل م إ ا باستخدام  خا جي أو داخلي مهاجم أي ضد الب د س مة ضمان      

 ..العالم امام امسةوليته إطا 

 .الشعب يد التي هي في حوزة الحرب سلحةا على التام القضا  ضمان     

٪ 5 م  الخفض منها ب مناسبا ترا  ما إدا ةها يمكن أنها كما. لب دل بأكمل  الجيش مي انية تتولى أن     

 .سنويا

 فو يةال  حتياجاتهما تتتب  اللجنة قب  من  المي انية ه   على اعتمادا الموظفين مهام تحديد وسيتم      

 مث  العامة األشغال أو اللجنة تقر   عسكري عم  في تشا ك أن يمكن. األج  طويلةال أهدافهم  أو

 سياسيا منطلق  كان ومهما واحد   ود لدي  سيكون بلد ك . بلد أي في ه ا يطب و...  والتعليم البنا 

 ..اديمونرافي أو اقتصاديا أو

تمث   دائمة استشا ية هي ةب االعترا  م  للغاية جيد بشك  يمكن ان يتماشى الديمقراطيةمرك       

 .حاليا القائمة السلطاد

 

 :النتائ 

 .بسرعة ثرا  األق  البلدان في المعيشة مستوى زيادة     

 . السكان من نلبيةمن طر  األ  االتفاء قبول ينبغي مصداقية   اد تكونو ل     

  ل  الوعي في ترسو سو  و هك ا  .األشكال من شك  أي في دخ للت مساحة األخرى القوى وإبقا      

 .طوي  لمستقب  العا مة ختيا ال الوطني

 ..التكالي  جمي  في الدولي المجتم  بها تعهد التي االلت اماد احترام ينبغي المقاب   في     

 سو االمر   الستعادة والحماية التدخ  من النظام ه ا الختيا  فيها شعبال قر التي  لحظةو من ال     

 .بلد أي مصالح أو النية حسن على تعتمد تعد لم انها. تلقائيا يتلقون النتائ 

 النا  من الكثير أن لد جة. هو بعيد ك  البعد ان يكون مثال تقدما األكثر الديمقراطياد تشغي       

و  الديمقراطية تةيد  المقترحة اإل  حاد فإن. سياسي نظام أفض  هي الديمقراطية أن في يشكون

 .مستقبلهملضمان  تطلبا األكثر حاجياد المواطنين تلبيةل نبي  هد لقيام بل وقتا تخصص
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              “Biosphère pour demain “ 
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