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  تحــديات األلفيــة
  التصالح

  
  من 

  تايون. و فلرامو
   رئيس /ة عضو مجلس إدار

  الشؤون الدولية و شؤون االمم المتحدة
  ظمات الغير حكوميةنالرئيسي للم المفوض

    S.E.Rمؤسسة الخبرة الذاتية و البحث 
  

  لعربيةلترجمة 
  من اللغة االلمانية

  
نتيجة االنبهار  جعله مندفعايمما . ال يمكن أشباعهاالعلم واالكتشاف  الجامحة الى رغبة االنسان

يغامر في المجاالت الماورائية الفوق ، الداخلي لحل رموز الجانب الخفي للعالم المادي والحيوي
طبيعية من أجل استغالل المؤثرات الفضائية لالجرام السماوية إلى الحد االبعد وتسخيرها 

  .لخدمته
  

فهو يمضي قدما في دهليز النفس يبحث عن البناء الروحي . الموت هنا ال يبقى متوقفاغير أن 
لتوسع لبهذا تبدأ عملية جديدة . ، بين التجاهل والغبطة و بين الحياة والموتبين النور والظالم

  . عملية الضمور المرتبطة بقوة الروح: االنساني حيث تنتهي عملية التطور
  

 ،بأنه ليس مجرد تسجيل لالزمنة الحالية والماضي الُمعاش ،من التاريخلقد تعلمت االنسانية 
  .وبين االفكار االنانية والنماذج المنيرةسخاء لكنه يمثل صراعا بين الحماقة وال

  
المتنوع فحسب، بل الغني و وبهذا فإن الروح االنسانية لم تفك رموز االرث الثقافي االنساني

قاد الى الصراعات والمواجهات في قد لهائل والمتنوع أيضا كيف أن هذا العدد اأدركت 
  .المجاالت الخاصة والعامة

إدراكا لهذه الحقيقة، فقد أدخلت طرقا ووسائل من أجل اجتياز العوائق مثل اللون والجنس 
  .ولجعل هذا االرث مصدرا للقوة الفطرية نوعوال

ذلك  ةمستهجن. السلبي للحقيقة كتحديفيما بعد أخذت الروح االنسانية المتحركة ذلك االندفاع 
التأثير االيجابي الهائل المتكون من خالل شبكة جماعية متضامنة، أدت الى صيانة المجهود 

   .االنساني نحو الحقيقة والعدالة واالحترام الذاتي والكرامة
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من  حمورابيللملك  مجموعة القواعد القانونية( التاريخية كتلك لرموز حمورابي بعض الوثائق 
حثت على  وكذلك وثيقة حقوق االنسان لالمم المتحدة،.) م. ق 1750الى  1810بابل من سنة 

  .العدالة والسعادةالحرية و من أجلالحكمة الشخصية العلم الموضوعي وحق الحصول على 
  

. غير قابلة العادة الهيكلة أعمالوتؤدي الى  ة إن الحاجة لمواصلة التعلم واالكتشاف مستمر
إقتصادية وسياسية فعالة -من هذه الحقائق التاريخية، كونت االنسانية أنظمة إجتماعيةتعلما و

  .ترقى بنوعية حياة االنسان الى العال و تمضي بها الى االماملومتجددة 
بعد أن نفضت  االمم المتحدة لقد أخذت. إن االمم المتحدة هي رمز هذا المجهود الذي ينضب

  .انية تجسد عائلة كل االممعنها غبار الحرب العالمية الث
  

ومن هذا المنطلق خاضت متاهات الدبلوماسية وصراع القوى، وهي تعلن على مر السنين 
تبحث عن وسائل وطرق من أجل تأمين العالمية في العالقات الخارجية و معايير للتصرفات

المختلفة، إستعمال االشكال واالساليب  ذلك من خالل،السالم العالمي والحياة االنسانية 
  .كالوساطة واالحكام القضائية، المفاوضات، االتفاقيات الدولية والمعاهدات

  
عاما للتصالح  2009علنت الجمعية العامة لالمم المتحدة  سنة أ 2006في شهر تشرين الثاني 

االقتراب االممي الجديد نحو تحقيق  "دأ بهذا يب. لفن الدولي والقيادةأنه تعبير رنان ل. االممي
  ." السالم

  
أو حث لكل  ةأجدر أن يكون دعو هو ليس نداءا وطنيا و ال عقائديا، بل هوإن هذا االعالن 

الرجال و النساء الذين لديهم الرغبة الصادقة لتسخير أنفسهم من أجل الكرامة الفكرية، 
  .مستلهمين من الحكمة و الحقيقة الحية القدرة على المحافظة على الُمثل االنسانية

غير قابلة للمصادرة في الحياة إن البشر جميعهم متساوون في الخلقة، منحهم الخالق حقوقا " 
  ."الحرية والسعي نحو السعادة و
  

في حل صدامات التصالح هو نداء من أجل الحوار على مستوى فكري راق من أجل المساهمة 
  .يقة الحيةبين الوهم بأشكاله والحقو  المصالح والقيم بين االفكار والمعتقدات،

  
ق الحلم ييهيب بكل منظمات المجتمع المدني أن تسمو الى رؤيا راقية هي تحق هذا االعالن

  .االنساني بحياة ملؤها السالم والوئام واالخوة مع التنوع
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  :إن أهداف التصالح هي دعم مشاريع هيئة االمم المتحدة و اهداف تطوير االلفية الثمانية
  
تعيش في وطن واحد هو كوكب  نسانية المختلفة كعائالتالمجتمعات االالتقريب بين  .1

 .االرض

شرف والتبادل االنساني والثقافي لحل الصراعات موضع القواعد االخالقية للحوار ال .2
 .والخالفات على المستوى المحلي والدولي واالممي ولوضع قاعدة للسالم الدائم والنظام

المساواة في االمكانيات كأعمدة على اُسس الكرامة ن وزيز حقوق االنسان وسلطة القانوتع .3
 .االنسانية والتفاهم

تعزيز التبادلية و العيش المشترك في كل المجاالت والجهود التي القصد منها تقدم البشرية  .4
واالمم سواء في النواحي الفنية والعلمية أم االجتماعية االقتصادية والسياسية وكذلك حقول 

 .المعرفة

 .سمى للعائلة البشريةأنحو تقدير مثالية والتكاملية الوجودية والسعي تصورات التطوير ال .5

  

  :التطبيقات االستراتيجية للتصالح

 له طابع مرن .1

 له خصائص الشهامة .2

 له طبيعة مكملة .3

 له استعماالت سهلة وعملية .4

  :حدةتإقتراح لترشيد إصالحات االمم الم

المتحدة يجب أن تكون قابلة للتطبيق، ويجب أن يكون االصالحات الهيكلية والغير هيكلية لالمم  .1
 .لها تأثيرا جامعا و مقويا دون أن يجلب ذلك أعباءا مالية إضافية

 .تطلب شفافية صادقةت: قواعد المسؤليات .2

يجب متابعتهم لدعم التصالح كوسيلة ضامنة لكبح صدامات العنف ولتجنب : السالم واالمن .3
 .منها والدولية أو االمميةفات واالنقسامات المحلية الخال

 .حسن إدارة قيم المذاهب الدينية .4

لحد بهدف ا مشاريع من أجل خفض مستوى الفقر ذو الطابع االنساني واالجتماعي االقتصادي .5
 .التسولمن 

  

   :في الختام 

عقدا للتصالح االممي  2008نقترح أن تقرر الجمعية العامة لالمم المتحدة بعد عام التصالح العالمي 
 . 2020الى  2010 من فترة الزمنيةلل


