
 ،2010يوتوبيا الصحافة، التي أنشئت في عام 
ضمن التمديد المباشر للحركة يوتوبيا .

 وه"""ي تنش"""ر تحلي"""ل ومقترح"""ات اللحرك"""ة ،
 ولكن أيضا الجمعيات والمثقفين،الب""احثين أو

السياسيين قريبة من المدينة الفاضلة.
 الخ""""ط التحري""""ري لليوتوبي""""ا ه""""و طبع""""ات

 ف""ي ال""بيئة السياس""ية وحرك""ة العدال""ة الراسية
 العالمي""""""ة. ف""""""ي نه""""""ج التعلي""""""م الش""""""عبي،

 والمنشورات لها
 السلوب التعليم""ي، وتق""دم إل"ى مع""دلت أق""ل

طواعية، لكي تكون في متناول أكث العدد

 المنظمة تنضم في باريس UTOPIA ،2005ومنذ عام 
. المؤتمرات للمواطنين  والمناطق دورة

 هدفهم هو لمواجهة انعكاسات والتحليلت والمقترحات
.    والجمعيات النقاباتمن المثقفين مع العالم السياسي،

 في باريس، ويتم تنظيم مؤتمرات شهرية في شراكة مع
القتصادية     ميديا بارت، والبدائل

 . يتم بث13مركز البحث في القتصاد، جامعة باريس 
ومتاحة في مباشر 

 (    موقعنا على النترنت
http://www.mouvementutopia.org(.

 المسرح، البطولت الربع، الكتابة على الجدران،
والتصوير الفوتوغرافي، والموسيقى، والسينما ...

 للتواصل مع جميع أشكال التعبير الفني كبيرة
المواطنين .

  في هذا المجال مع2011حاضرة منذ عام 
 مهرج����ان يوتوبي�����ا الس����ينمائي، تواص����ل

حركة لستثمار هذا مع
 حق�����ل جدي�����د للمش�����اركة والعم�����ل ال�����ذي
 يص���احب أفكارن���ا والمس���اهمة ف���ي ابتك���ار

عالم الغد متل
 ح����دث "طع����م الخ����ر"، بالش����راكة م����ع  

 المرحل�ة الوطني��ة م�ن قن�اة ال�ى ك�اليه م�ايو
2015

 ، حركة2011منذ عام 
 يوتوبيا بتنظيم مهرجان
 الفيلم يقدم ثلثة أيام من

العروض القصيرة
 والفلم الروائية (الروائية
 والوثائقية) ومناقشة حامية

 من قبل العديد من
المتدحلين

Utopia

Utopia

 الفرصة للباحثين والسياسيين
 والفنانين ... لمناقشة وتبادل

 وجهات النظر حول مواضيع
 مثل العمالة والطاقة

والمواطنة، والنظام البوي



فيفير على، فلسفة الحياة والتي يمكن ترجمتهاوبوين 
  الحياة والتي يمكن ترجمتها ب "حياة طيبة" أو

 "العيش بشكل جيد"، يمكن أن نسميه "يوم سعيد"،
كمبدأ

 النظ000000رة الش000000مولية للع000000الم
 والشعوب الصلية في منطقة

Andine.
 ه0000ذا البديل0000ة مفه0000وم التنمي0000ة

 ينتش000ر ت000دريجيا ف000ي أمريك000ا
 اللتيني0000ة ول000ه ول0000ه وص0000دى

أكثر
 عل000000ى نط000000اق أوس000000ع ف000000ي
 مؤسس00ات الفك00ر وال00رأي ف00ي

الدول الغربية.

.
 ةالمصلحة السياسيوالهدف هو دفع تفكيرنا مع أصحاب 

والمؤسساتية
 على المستوى المحلي. الوطني أو الدولي.

utopiaيساهم بنشاط في التقارب بين الحزاب والحركات 
 السياسية

هي جزء من نهج البيئة السياسية والعدالة العالمية.
 تبقى مستقلة عن الحزاب السياسية التي لتقبلutopia حركة 

أي دعم أو مساعدة.

 الساحة على  Kouka  رسم 
 ،2014 مايو 23من فندق سيتي 

 خلل الحتفال بالذكرى السنوية
لنشاء مكتب تعزيز الوحدة

 ، م���ع2011ف���ي ع���ام utopia خلق���ت 
 ,Ummaus         للحري���ات فرنس���ا 

 منظم�����������������ة) O .C.U ,الدولي�����������������ة
المواطنةالعالمية)

 الس���فر الع���المي ج���واز   ال���تي أنش���ت 
 للس��ماح بحري��ة  )PCU (     للمواطنة

التنقل الشخاص
P.C.U   ه���و أداة سياس���ية لل���دفاع ع���ن 

 تعزي���ز حري���ة التنق���ل وتنزيل���ه كق���انون
أساسي

جواز السفر 

O.C.U صممه

et Olivero Toscani
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utopia المنظمات غير الحكومية المعترف بها من
 utopia، Taslima Nasreen، Stéphaneبمبادرة من 

Hessel، Danielle Mitterrand، Antonio Perez 
Esquivel، traore Aminata

 ، وهي دعوة لنشاء فضاء سياسي2011أطلقوا مبادرة في عام 
عالمي جديد يجمع الدول من قارات مختلفة.

 ورسMMم الخطMMوط عMMن طريMMق وضMMع حقMMوق دسMMتورية جديMMدة، 
لتحاديات الفضاء السياسي العريضة

 للشعوب والدول التي تشMترك فMي الطمMوح والقيMم: الMبيئة كمقMوم
 النسMMMMانية المشMMMMتركة، وصMMMMول الجميMMMMع إلMMMMى السMMMMلم والحقMMMMوق

الساسية،
 السMMMيادة الغذائيMMMة، وحريMMMة التنقMMMل تسMMMوية وتطMMMوير المسMMMاحات

الديمقراطية الجديدة.
 وعلوة على ذلك، و بفضل

 موقعه في رومانيا
 وأوروغواي والكوادور

وموريتانيا، ...
 utopia تعطي

البعد الدولي لعملها.

 العلقة بين الحركات الجتماعية، والمجتمع
المدني، والسياسية والعالم الفكري،

utopia .يعرف بأنه اتحاد مدني وسياسي
 . فكرة مختبر والمنظمات غير الحكومية

  والتعليم الشعبي والتجاربحركة للمقاومة،
 هو كل هذاutopia .. العملية.

 مرجعية لحركتنا، البيان
utopiaثمرة تفكيرنا ، 
الجماعي،

  مقومات بناء مجتمع وتقدم
 Buenجديد، قريبة من فلسفة 

Vivir.
 utopia تصريحاتها تدافع عن 

 المناهضة للعولمة والدانات
 عن البيئية في منظور بعيد

…. الرأسمالية
 البيئة السياسية هو موضوع

نهجنا.

 يوتوبيا تطور أفكارها ومشاريعها بالشراكة مع الجمعيات
الخرى لتعبئة المواطن.

 موجودة في المجتمع المحلي
 (إدارة المياه، ورفض الفقر ...)

والحداث الكبرى
 ولجتماعات، يوتوبيا أيضا تحمل

 الرسائل أثناء مظاهرات ضد
 المشاريع الكبرى
والغيرالضرورية

 (نوتردام دي لندز مطار
 ، منجم الذهب من Sivens السد

روشيا مونتانا، رومانيا، ...)
.العامة  ألماكنوالدفاع عن

 وعلوة على ذلك، فإن الحركة
 المنتديات تدافع عن أفكارها في
.الوروبية والعالمية 

Edgar Morin

utopiaNGO


