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المقدمة
 - 1أوصى اجمللس التنفيذي يف دورته الثانية بعد املائتني املؤمتر العام بتعيني السيد ميالن مارتن كونفيت (سلوفاكيا) يف
منصب رئيس جلنة العلوم الطبيعية.
 - 2ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  7تشرين الثاين/نوفمرب  2017على االقرتاحات اليت قدمتها إليها
جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية لشغل مناصب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر .وانتخب هلذه املناصب بالرتحيب العام
األشخاص التالية أمساؤهم:

الرئيس:

السيد ميالن مارتن كونفيت (سلوفاكيا)

نواب الرئيس:

السيد مريال أوزغوتش (تركيا)
السيدة كلودين دي كردانييل (سانت فنسنت وغرينادين)
السيد ُُمد ذولكيفي ُممد (ماليزيا)
السيدة إميوالتريكس جينغوس-أونيغبو (ناميبيا)

املقرر:

السيد محود فهد عبد اهلل القشعان (الكويت)

 - 3مث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة 39م/جلنة  1/SHSمؤقتة.
 - 4وخصصت اللجنة أربع جلسات عقدت يف الفرتة املمتدة من  7إىل  9تشرين الثاين/نوفمرب  2017لدراسة البنود
العشرة املدرجة يف جدول أعماهلا.
المناقشة 1
 - 5درست اللجنة ،يف جلستها األوىل اليت عقدت يف  7تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017بنداً واحداً هو البند :5-4
نتائج منتدى الشباب.
 - 6ولدى النظر يف البند  ،5-4تناول الكلمة ممثلو  34دولة عضواً ومراقب واحد.
المناقشة 2
البند 5-4

نتائج منتدى الشباب

 - 7واصلت اللجنة ،يف جلستها الثانية اليت عقدت يف  8تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017النظر يف البند  :5-4نتائج
منتدى الشباب ،مث انتقلت إىل النظر يف البند  :2-3دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة 2021-2018
(39م )5/فيما خيص املسائل اليت تتعلق بالعلوم االجتماعية واإلنسانية ،وأحاطت علماً ٍ
بعدئذ بالتقارير الصادرة عن خمتلف
اللجان احلكومية ونظرت يف البند  :11-4املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية :التحديات واملسؤوليات يف عامل متغري.
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 - 8ومل جتر أي مناقشة إضافية بشأن البند  .5-4وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة
 2من الوثيقة 39م 19/بصيغتها اليت ع ردهلا فريق العمل غري الرمسي املؤلف من الدول األعضاء الذي اجتمع على هامش
اللجنة ملناقشة هذا البند .وفيما يلي نص القرار:

إ رن املؤمتر العام،
وقد درس الوثيقة 39م،19/
وإذ يذ ركر باسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب ( )2021-2014اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته
السابعة والثالثني بوصفها إطار العمل التشغيلي ألنشطة اليونسكو يف جمال الشباب،
وقد اطرلع على الوثيقتني 39م/إعالم  ،20و201م ت 4/إعالم ،2
وإذ يشكر املديرة العامة على جهودها الرامية إىل حتسني عمل اليونسكو يف جمال الشباب وال سيما عن طريق تعزيز
مشاركة الشباب نساءً ورجاالً،

 - 1يدعو املديرة العامة إىل اختاذ املزيد من التدابري املالئمة لتعزيز نوعية التزام اليونسكو بالشباب نساءً ورجاالً
ومبنظمات الشباب ،وذلك باالستناد إىل نتائج الدورة العاشرة ملنتدى الشباب ومنتديات أخرى لليونسكو
ختص الشباب؛
 - 2ويدعو املديرة العامة إىل أن تضمن ،بالتعاون مع الدول األعضاء ،متابعة توصيات منتدى اليونسكو للشباب
وتنفيذها تنفيذاً جمدياً؛

 - 3ويدعو الدول األعضاء إىل دعم هذه اجلهود بالتعاون مع الشباب ومنظمات الشباب ،مبا يتماشى مع خطة
حتث الشباب على
التنمية املستدامة لعام  ،2030ويرحرب يف هذا السياق باملبادرات اليت ترتبط هبا واليت ر
املشاركة ،بدءاً باملستوى احمللي ووصوالً إىل املستوى العاملي؛

 - 4ويدعو املديرة العامة إىل تنظيم منتدى الشباب يف موعد مبكر حبيث يتسىن له اإلسهام يف الوثيقتني م4/

ويفضل أن يكون موعده قبل انعقاد املؤمتر العام بسنة ،على أن تشارك منظمات الشباب الوطنية
وم ،5/ر
واإلقليمية ،مبا يشمل ممثلي الشباب ،مشاركةً فعالة يف إعداد الشكل الذي سيتخذه منتدى الشباب.

البند 2-3

دراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية للفترة 39( 2021-2018م)5/

 - 9ولدى النظر يف البند  ،2-3تناول الكلمة ممثلو  23دولة عضواً ومراقبان.

39 C/73 – page 3

 -10وأ وصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار الوارد يف الفقرة  04000من اجمللد األول للوثيقة 39م 5/بشأن
الربنامج الرئيسي الثالث :العلوم االجتماعية واإلنسانية مع مراعاة التعديالت اليت أدخلت عليها وفقاً ملا يلي:
( )1توصيات اجمللس التنفيذي الواردة يف الفقرتني الفرعيتني  6و 7من الفقرة  7من الوثيقة 39م ،6/والفقرة 4
من القسم دال من الوثيقة 39م 6/ضميمة؛
( )2االعتمادات املع ردلة املخصصة للربنامج الرئيسي الثالث وفق ما يرد يف الوثيقة 39م/جلنة /JMم ق .1
وفيما يلي نص القرار:

إن املؤمتر العام
 - 1يأذن للمديرة العامة مبا يلي:
(أ)

العمل ،خالل الفرتة  ،2021-2018على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالربنامج الرئيسي الثالث اليت
املوضوعني له ،مع الرتكيز بوجه
وُموري العمل التاليني
َ
تنتظم بنيتها حول اهلدف االسرتاتيجي التايل َ

خاص على أفريقيا واملساواة بني اجلنسني وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية ،وكذلك
على الشباب والشرائح االجتماعية األضعف حاالً ،ومنها الشعوب األصلية؛

(ب) اللجوء أيضاً ،أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالربنامج الرئيسي الثالث ،إىل التعاون فيما بني بلدان
اجلنوب وال تعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الربنامج ،ومواصلة
إقامة وتطوير الشراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملؤسسات البحثية واألوساط األكادميية،
وال سيرما مع كراسي اليونسكو اجلامعية ،وكذلك مع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها
من املنظمات الدولية ،يف مجيع مراحل إعداد الربنامج ،من أجل حتقيق ما يلي:
الهدف االستراتيجي السادس :دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز احلوار بني الثقافات من أجل

حتقيق التقارب بينها وترويج املبادئ األخالقية

( )1حشد املعارف وترسيخ احلقوق واألخالقيات من أجل تيسري اإلدماج االجتماعي وتيسري إقامة
جمتمعات منصفة وحتقيق ذلك ،عن طريق ما
•

يلي:

تعزيز الروابط بني البحوث واملمارسات ووضع السياسات استناداً إىل املعارف املتوفرة يف
جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية ،وتعزيز ثقافة االستناد إىل البيرنات الختاذ القرارات،
والتشجيع على اإلحاطة بكيفية استشراف املستقبل فيما خيص التحديات االجتماعية
واألخالقية اجلديدة واملستجدة؛
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•

•

إشراك الدول األعضاء واألطراف األخرى املعنية يف تعزيز حقوق اإلنسان واملساواة بني
اجلنسني والشعور باملواطَنة العاملية ،وال سيرما عن طريق وضع السياسات واختاذ التدابري
الالزمة لذلك على الصعيد احمللي؛
املساعدة على إنشاء اهليئات واملؤسسات ووضع السياسات الالزمة على الصعيد الوطين
لتمكني البلدان النامية من مواجهة التحديات األخالقية اليت تواجهها ،وال سيرما يف جمال
أخالقيات البيولوجيا؛

•

•

إسداء املشورة بشأن السياسات يف املراحل التمهيدية من أجل وضع سياسات عامة
مشرتكة وشاملة ،أو مراجعة السياسات العامة املوجودة ،وتعزيز املعارف الرامية إىل املساعدة
على وضع السياسات؛
املساعدة على وضع سياسة للرياضة الشاملة للجميع والرتبية البدنية اجليدة ،والذود عن
النزاهة يف جمال الرياضة ،وال سيرما من خالل مكافحة تعاطي املنشطات عن طريق تنفيذ
االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة؛

•

حتليل السياسات وإسداء املشورة بشأهنا ورصدها يف ميادين احلوار بني الثقافات والتاريخ
والذاكرة؛

( )2تعزيز احلوار بني الثقافات وإشراك الشباب ،نساءً ورجاالً ،يف إنشاء جمتمعات تشاركية مساملة،
عن طريق ما يلي:
•

إشراك الشابات والشبان على أكمل وجه يف املساعي الرامية إىل إحداث التغيريات املنشودة
بوصفهم أطرافاً فاعلة يف التغيري؛

•

•

ترويج وتعزيز احلوار بني الثقافات عن طريق تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالعقد الدويل للتقارب
بني الثقافات ،اليت تضع إطاراً شامالً للعمل على االرتقاء بنتائج احلوار ونشرها وتقييمها؛
تعزيز التفاهم واحلوار بني الثقافات عن طريق نشر وترويج ما تشرتك فيه الثقافات من
عناصر التاريخ والذاكرة والرتاث ،وربط هذا األمر ربطاً وثيقاً بتعزيز العلوم اإلنسانية؛

(جـ) ختصيص اعتمادات مالية قدرها  68 622 000دوالر للفرتة  2019-2018من امليزانية املوحدة
اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛
 - 2ويطلب من املديرة العامة القيام مبا

يلي:
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(أ)

تنفيذ خمتلف األنشطة اليت يأذن هبا هذا القرار بطريقة تضمن أيضاً حتقيق مجيع ما خيص الربنامج الرئيسي
الثالث من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني اجلنسني؛

(ب) موافاة اهليئتني الرئاسيتني دورياً ،يف إطار التقارير النظامية ،مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي اعتمده
املؤمتر العام وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية:
محور العمل  :1حشد املعارف وترسيخ احلقوق واألخالقيات من أجل تيسري اإلدماج االجتماعي
وتيسري إقامة جمتمعات منصفة وحتقيق ذلك
( )1تعزيز وضع السياسات العامة يف الدول األعضاء استناداً إىل األدلة العلمية ،واملعارف القائمة
على العلوم اإلنسانية ،واألخالقيات ،وأُطر حقوق اإلنسان؛
( )2تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية الوطنية على كل املستويات من أجل إنتاج املعارف وإدارهتا
وتطبيقها لتحقيق التنمية املنصفة والشاملة للجميع والقائمة على القيم األخالقية وحقوق اإلنسان؛
محور العمل  :2تعزيز احلوار بني الثقافات وإشراك الشباب ،رجاالً ونساءً ،يف إنشاء جمتمعات
تشاركية مساملة
( )3إتاحة االضطالع بأنشطة يتوىل إدارهتا الشباب على كل املستويات ،من املستوى احمللي إىل
املستوى العاملي ،من أجل مواجهة التحديات اجملتمعية وتوطيد السالم؛
( )4إبراز التزام الدول األعضاء باخلطط العاملية الرامية إىل إقامة جمتمعات مستدامة ومساملة وشاملة
للجميع عن طريق محالت الرتويج ومبادرات التوعية اهلادفة.
(جـ) تضمني التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج احملققة يف جمال تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام
استعراضاً حملاور العمل ونتائجها املنشودة ،مبا يف ذلك االقرتاحات احملتملة لإلبقاء عليها أو إعادة
توجيهها أو لوضع اسرتاتيجيات للخروج منها أو إلهنائها ،واالستناد يف كل هذه األمور إىل معايري
تقييم واضحة ،واالستناد فيها أيضاً ،عند االقتضاء ،إىل عمليات التقييم واملراجعة اليت جيريها مرفق
اإلشراف الداخلي ،وتقدمي هذا االستعراض إىل اجمللس التنفيذي يف دورته التاسعة بعد املائتني؛
(د) إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن حتليالً شامالً جلميع جوانب التعبئة االسرتاتيجية للموارد لدى
اليونسكو ،وتقدمي هذا التقرير إىل اجمللس التنفيذي يف دورته التاسعة بعد املائتني.
 -11وأحاطت اللجنة علماً بالتقارير التالية :تقرير املديرة العامة عن أعمال اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا واللجنة
الدولية احلكومية ألخالقيات البيولوجيا (( )2017-2016الوثيقة 39م/تقرير ،)15/وتقرير اجمللس الدويل احلكومي عن
أنشطة برنامج إدارة التحوالت االجتماعية (موست) لفرتة ( 2017-2016الوثيقة 39م/تقرير ،)16/وتقرير اللجنة الدولية
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احلكومية للرتبية البدنية والرياضة (سيجبس) لفرتة ( 2017-2016الوثيقة 39م/تقرير )17/وتقرير املديرة العامة عن األعمال
اليت أجنزهتا اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية (( )2017-2017الوثيقة 39م/تقرير/18/مع ردلة).
 -12ولدى النظر يف البند  ،11-4تناول الكلمة ممثلو  23دولةً عضواً.
المناقشة 3
البند  11-4المؤتمر العالمي للعلوم اإلنسانية :التحديات والمسؤوليات في عالم متغير
 -13واصلت اللجنة ،يف جلستها الثالثة اليت عقدت يف  8تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017النظر يف البند  :11-4املؤمتر
العاملي للعلوم اإلنسانية :التحديات واملسؤوليات يف عامل متغري ،مث انتقلت إىل النظر يف البند  :4-4إنشاء معاهد ومراكز
من الفئة  2تعمل حتت رعاية اليونسكو (اجلزءان العاشر واحلادي عشر) ،والبند  :17-4تعديل النظام األساسي للمجلس
الدويل احلكومي لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية ،والبند  :3-7التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام
 1974اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي ،والبند  :15-4متابعة نتائج املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار
املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،والبند  :16-4تعاون اليونسكو مع مدينة أوروفيل الدولية يف اهلند ،والبند
 :2-6مشروع إعالن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغري املناخ.
 -14ومل جتر أي مناقشة إضافية بشأن البند  .11-4وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف
الفقرة  11من الوثيقة 39م 50/بصيغتها اليت ع ردهلا فريق العمل غري الرمسي املؤلف من الدول األعضاء الذي اجتمع على
هامش أعمال اللجنة ملناقشة هذا البند .وفيما يلي نص القرار:
إن املؤمتر العام،
وقد درس الوثيقة 39م،50/

وإذ ِّ
يذكر بالقرار 187م ت،45/
ويستحضر إعالن بوسان املعنون "فلسفة إنسانية جديدة للقرن احلادي والعشرين" ،الذي اعتمده املنتدى العاملي
األول للعلوم اإلنسانية املعقود يف بوسان ،جبمهورية كوريا ،يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب ،2011
ويضع نصب عينيه االسرتاتيجية الشاملة لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية ،اليت وافق عليها اجمللس التنفيذي يف
القرار 199م ت،7/
رحب هبا
وحييط علماً خبط ة العمل املوضوعة لتنفيذ االسرتاتيجية الشاملة لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية ،اليت ر
اجمللس التنفيذي يف القرار 201م ت،8/

وحييط علماً أيضاً بالقرار 201م ت،37/
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 - 1يؤكد أمهية العلوم اإلنسانية ،إىل جانب العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية ،يف فهم التحديات النامجة عن
حتول عاملنا يف القرن احلادي والعشرين وتعزيز القدرات للتصدي هلذه التحديات؛

 - 2ويرحرب بنتائج املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية ،الذي عقد يف مدينة لييج ببلجيكا ،يف الفرتة املمتدة من 6
إىل  11آب/أغسطس  ،2017والذي مت التحضري له عرب إقامة مشاورة واسعة النطاق على الصعيد العاملي؛

 - 3ويطلب من املديرة العامة ،اختاذ اخلطوات املناسبة يف إطار تنفيذ الربنامج للفرتة  ،2021-2018ومن خالل
اترباع النهج املشرتك بني القطاعات ،من أجل إبراز نتائج املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية وتشجيع متابعة
تنفيذها عملياً ،وال سيما على املستويني اإلقليمي والوطين ،مع ما يلزم من مراعاة لألولوية املتمثلة يف أفريقيا؛

 - 4ويرحب أيضاً يف هذا الصدد باملبادرات اإلقليمية املقرتحة ملتابعة املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية؛
تشجع على إنشاء شبكات إقليمية من أجل إثراء العلوم اإلنسانية بأكرب قدر
 - 5ويطلب من املديرة العامة أن ر
ممكن من املسامهات املتنوعة ،وال سيما بالتعاون مع االحتاد األفريقي والوكاالت املتخصصة يف القارة األفريقية
والشتات األفريقي ،والعمل مع الدول األعضاء من أجل تعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية الالزمة هلذا الغرض،
دعماً إل نشاء شبكة باسم "شبكة عموم أفريقيا للعلوم اإلنسانية" ،وتنظيم منتدى كل عامني للعلوم اإلنسانية
األفريقية ،طبقاً ملا دعا إليه املؤمتر األول للعلوم اإلنسانية األفريقية الذي عقد يف باماكو يف الفرتة املمتدة من

 28حزيران/يونيو إىل  1متوز/يوليو 2017؛

 - 6ويرحب فضالً عن ذلك يف هذا الصدد مببادرة مجهورية كوريا الرامية إىل عقد املنتدى العاملي اخلامس للعلوم
اإلنسانية يف بوسان ،بالتعاون مع اليونسكو ،يف الفرتة املمتدة من  31تشرين األول/أكتوبر إىل  2تشرين

الثاين/نوفمرب 2018؛
 - 7ويدعو اجمللس الدويل احلكومي لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية إىل أخذ نتائج املؤمتر العاملي للعلوم
اإلنسانية بعني االعتبار يف أثناء املراجعات الدورية خلطة العمل املوضوعة لتنفيذ االسرتاتيجية الشاملة لربنامج
إدارة التحوالت االجتماعية بغية ضمان إسهام العلوم اإلنسانية يف فهم التحوالت االجتماعية وإدارهتا،
وال سيما من خالل املبادرات الوطنية ذات األهداف احملددة.
 - 8ويناشد الدول األعضاء واملنظمات الدولية املعنية ،وال سيما يف سياق العقد الدويل للتقارب بني الثقافات،
أن تبذل كل ما يف وسعها لالعتماد على إمكانيات العلوم اإلنسانية من أجل تعزيز التبادل بني الثقافات
والتفاهم والتعلم وتعايش الشعوب والثقافات والتصدي للتحديات اليت تواجهها البشرية.
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البند 4-4

إنشاء معاهد ومراكز من الفئة  2تعمل تحت رعاية اليونسكو

 -15ودرست اللجنة البند  4-4من دون مناقشته.
 -16وأوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرارين املقرتحني يف الفقرة  3من الوثيقة 39م 18/اجلزء العاشر ،والفقرة 3
من الوثيقة 39م 18/اجلزء احلادي عشر .وفيما يلي نص القرار:
الجزء العاشر

إ رن املؤمتر العام،
إذ يذ ركر باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املع ردلة ملعاهد ومراكز الفئة  2اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ،اليت وافق
عليها املؤمتر العام يف القرار 37م ،93/وكذلك بالقرار 202م ت-18/عاشراً،

وقد درس الوثيقة 39م 18/اجلزء العاشر،
 - 1يرحب باقرتاح حكومة كازاخستان إنشاء مركز دويل للتقارب بني الثقافات يف أملايت بكازاخستان بوصفه مركزاً
من الفئة  2يعمل حتت رعاية اليونسكو ،وفقاً للمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز
اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  )2بصيغتها الواردة يف الوثيقة 37م 18/اجلزء األول اليت وافق عليها
املؤمتر العام يف القرار 37م93/؛
 - 2ويوافق على إنشاء مركز دويل للتقارب بني الثقافات يف أملايت بكازاخستان بوصفه مركزاً من الفئة  2يعمل حتت

رعاية اليونسكو ،وفقاً ملا أوصى به اجمللس التنفيذي يف دورته الثانية بعد املائتني (القرار 202م ت-18/عاشراً)؛

 - 3ويأذن للمديرة العامة بتوقيع االتفاق بني اليونسكو وحكومة كازاخستان املعد لغرض إنشاء مركز دويل للتقارب
بني الثقافات بوصفه مركزاً من الفئة  2يعمل حتت رعاية اليونسكو.

الجزء الحادي عشر

إن املؤمتر العام،
إذ يذ ركر باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املع ردلة ملعاهد ومراكز الفئة  2اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ،اليت وافق
عليها يف قراره 37م ،93/وكذلك بالقرار 202م ت-18/حادي عشر،
وقد درس الوثيقة 39م 18/اجلزء احلادي عشر،
 - 1يرحرب باقرتاح حكومة النمسا إنشاء مركز دويل لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي واإلقليمي ،يف
غراتز بوالية سترييا بالنمسا ،بوصفه مركزاً من الفئة  2يعمل حتت رعاية اليونسكو ،وفقاً للمبادئ واخلطوط
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التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  )2بصيغتها الواردة يف الوثيقة
37م 18/اجلزء األول اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 37م93/؛
 - 2ويوافق على إنشاء مركز دويل لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي واإلقليمي ،يف غراتز بوالية سترييا
بالنمسا ،بوصفه مركزاً من الفئة  2يعمل حتت رعاية اليونسكو ،وفقاً ملا أوصى به اجمللس التنفيذي يف دورته
الثانية بعد املائتني (القرار 202م ت-18/حادي عشر)؛

 - 3ويأذن للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املع رد لغرض إنشاء مركز دويل لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدين
احمللي واإلقليمي بوصفه مركزاً من الفئة  2يعمل حتت رعاية اليونسكو.
البند  17-4تعديل النظام األساسي للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية
 -17ونظرت اللجنة يف البند  17-4من دون مناقشته.
 -18وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار الذي اقرتحته اللجنة القانونية يف الفقرة  4من الوثيقة 39م،85/
والذي تقرتح فيه إدخال تعديالت على القرار الوارد يف الفقرة  7من الوثيقة 39م .58/وفيما يلي نص القرار:

إن املؤمتر العام،
إذ يذ ركر بالقرار 202م ت،11/
وقد درس الوثيقة 39م،58/
 - 1يوافق على التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام األساسي لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية (موست)
واملبيرنة يف ملحق هذه الوثيقة.

 -19ويتضمن امللحق  1هلذا التقرير التعديالت اليت أدخلت على النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لربنامج
إدارة التحوالت االجتماعية (موست) وفق ما يشري إليه القرار الوارد يف الفقرة  4من الوثيقة 39م ،85/والذي يقرتح فيه
إدخال تعديالت على الفقرة  7من الوثيقة 39م ،58/والذي أوصت اللجنة بأن يعتمده املؤمتر العام.
البند 3-7

التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  1974الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث
العلمي

 -20ونظرت اللجنة يف البند  3-7من دون مناقشته.
 -21وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار الذي اقرتحته اللجنة القانونية يف الفقرة  3من الوثيقة 39م،82/
والذي يقرتح فيه إدخال تعديالت على القرار الوارد يف الفقرة  19من الوثيقة 39م 26/مع ردلة .وفيما يلي نص القرار:
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إن املؤمتر العام،
إذ يذ ركر بالقر َارين 37م 91/و202م ت-24/رابعاً،
وقد درس الوثيقة 39م 26/معدلة،
وإذ يأخذ بعني االعتبار التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو واملادة 17
املوجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 4
من النظام اخلاص بالتوصيات َّ
من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي،
نص على تنقيح توصية عام  1974اخلاصة بأوضاع
ويذ ركر أيضاً بأن املؤمتر العام قد اعتمد القرار 37م 40/الذي ر
املشتغلني بالبحث العلمي حبلول عام ،2017

ِّ
ويذكر فضالً عن ذلك بأن املشاورة الدورية للدول األعضاء بشأن تطبيق توصية عام  1974اخلاصة بأوضاع
املشتغلني بالبحث العلمي ترمي إىل متكني املنظمة من تقييم مدى تطبيق الدول األعضاء هلذه الوثيقة التقنينية
والعقبات اليت تواجهها يف هذا الصدد،
رداً على االستبيان الذي أرسلته األمانة إليها؛
 - 1حييط علماً بقيام  40دولة من الدول األعضاء بتقدمي تقارير ر
 - 2ويطلب من املديرة العامة أن تدعم جهود الدول األعضاء يف إعداد تقاريرها عن تطبيق توصية عام 1974
اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي؛
 - 3ويوصي بأن تُعد األمانة وثيقة توجيهية جديدة لرصد تطبيق توصية عام  1974يف املستقبل ،تشمل صيغة
منقحة لالستبيان واملبادئ التوجيهية ،حبيث تراعي تلك الوثائق القرار الذي اختذه املؤمتر العام يف دورته التاسعة
والثالثني بتعديل توصية عام  1974اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي.
البند  15-4متابعة نتائج المؤتمر الدولي السادس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
 -22ونظرت اللجنة يف البند  15-4من دون مناقشته.
 -23وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الوثيقة 39م/جلنة /SHSم ق  ،1والذي اقرتحه
االحتاد الروسي بصيغته املعدلة شفهياً .وفيما يلي نص القرار:
إن املؤمتر العام،
وقد درس الوثيقة 39م/إعالم ،14
وإذ يذ ركر بالقرارين 37م 38/و38م،43/
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واقتناعاً منه بأن جودة الرتبية البدنية وانتفاع اجلميع بالرياضة والنشاط البدين ُميثالن شرطني أساسيني مهمني لضمان
تنمية األفراد واجملتمعات ،ويسهمان بصورة أساسية يف عملية التعليم ،وميثالن حافزاً اجتماعياً اقتصادياً بالغ
األمهية ،وجسراً لتعزيز السالم والتفاهم بني الشعوب،
وإذ يعرتف بأن املؤمترات الدولية للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة اليت نظمتها اليونسكو يف

باريس ( ،)1976وموسكو ( ،)1988وبونتا ديل إيسيت ( ،)1999وأثينا ( ،)2004وبرلني (،)2013
وقازان ( )2017متثل أهم منتدى عاملي إلعداد سياسات دولية يف جمال الرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين،

ويشيد بالتدابري اليت اختذهتا اليونسكو وجلنتها الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة والدول األعضاء فيها من
أجل تنظيم املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،الذي عُقد يف
قازان من  13إىل  15متوز/يوليو  ،2017بدعم سخي من االحتاد الروسي،
ويعرب عن تقديره ملا أفضت إليه عملية متابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية
البدنية والرياضة ،وكذلك عملية التحضري للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية
البدنية والرياضة ،فيما خيص تنشيط وتعزيز التشاور والتعاون على الصعيد الدويل بني احلكومات واجلهات
املعنية غري احلكومية بشأن السياسات اخلاصة بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة،

ويرحب خبطة عمل قازان اليت اعتمدها املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية
والرياضة يف  15متوز/يوليو  ،2017بوصفها مرجعاً طوعياً شامالً لتعزيز التقارب الدويل بني واضعي

السياسات يف ميادين الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،وبوصفها أيضاً أداة لتحقيق االتساق بني
السياسات الدولية والوطنية يف هذه امليادين وخطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  ،2030وإعالن
برلني الذي اعتمده املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة يف

عام  ،2013وامليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة،
ويشدد على أن متابعة نتائج املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة
وتنفيذ خطة عمل قازان سيمثالن مرحلة أساسية يف حتويل النوايا السياسية إىل خطوات قابلة للقياس،
 - 1يؤيد إطار متابعة السياسات الرياضية املعروض يف خطة عمل قازان بوصفه أداة طوعية لتعزيز وتقييم التقدم
احملرز يف تنفيذ السياسات الوطنية والدولية يف ميادين الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة؛
 - 2ويدعم اإلجراءات اخلمسة املعروضة يف خطة عمل قازان بوصفها حوافز للتعاون بني اجلهات املعنية املتعددة
على الصعيدين الدويل والوطين؛

 - 3ويدعو الدول األعضاء إىل تنفيذ خطة عمل قازان وحتديد ومتويل أنشطة معيرنة من خطة العمل ،حيثما
يقتضي األمر ذلك ،استناداً إىل األولويات الوطنية ،والدعوة إىل تنفيذ خطة العمل على الصعيد اإلقليمي؛
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 - 4ويطلب من املديرة العامة أن تضمن اضطالع اليونسكو بدور رائد يف تنسيق متابعة خطة عمل قازان بوصفها
أولوية من أولويات برنامج اليونسكو اخلاص بالرياضة؛
 - 5ويشجع اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة على دعم عملية متابعة خطة عمل قازان ورصد
تنفيذها وإدراج هذا البند يف جدول أعمال اجتماعها املقبل؛

 - 6ويطلب من املديرة العامة موافاة املؤمتر العام إبان دورته األربعني بتقرير مرحلي عن تنفيذ خطة عمل قازان.
البند  16-4تعاون اليونسكو مع مدينة أوروفيل الدولية في الهند
 -24ونظرت اللجنة يف البند  16-4من دون مناقشته.
 -25وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الوثيقة 39م/جلنة /SHSم ق  ،2والذي اقرتحته
مجهورية اهلند .وفيما يلي نص القرار:
إن املؤمتر العام،
إذ يذ ركر بإنشاء مدينة أوروفيل الدولية يف جنوب اهلند يف  28شباط/فرباير  ،1968ومبشاركة شباب من  124دولة
عضواً يف االحتفال بإنشاء املدينة آنذاك بوضع تراب من ثرى بلداهنم يف جرة التأسيس رمزاً اللتئام مشل أمم العامل،

ويأخذ بعني االعتبار أنه اعتمد باإلمجاع ،يف عام  1966وعام  1968وعام  1970وعام  ،1983قرارات أبدى
فيها دعمه ملدينة أوروفيل ،ودعا فيها الدول األعضاء واملنظمات الدولية غري احلكومية إىل املشاركة يف تنمية
مدينة أوروفيل بوصفها مدينة ثقافية دولية مصممة للجمع بني قِيم خمتلف الثقافات واحلضارات يف بيئة

يسودها الوفاق ويتمتع فيها اإلنسان مبستوى معيشة يليب حاجاته اجلسدية والروحية،
وينوه بأهداف مدينة أوروفيل املتمثلة يف تعزيز التفاهم الدويل ،ونشر السالم ،وتوفري التعليم القائم على االبتكار،
وإنشاء جمتمع التعلرم ،وحتقيق التنمية املادية والروحية الشاملة من أجل النمو املتناسق للفرد واجلماعة ،ويقر
بإسهام هذه األهداف يف بلوغ غايات اليونسكو ،وال سيرما فيما خيص احلوار بني احلضارات ،واحلوار بني
الثقافات ،واحلوار بني األديان ،والتنوع الثقايف ،والثقافة بوصفها عامالً من عوامل التنمية،

ويعرب عن تقديره لقيام احلكومة اهلندية باعتماد قانون مؤسسة أوروفيل يف عام  1988من أجل محاية مدينة أوروفيل
والتشجيع على تنميتها،

ويعرب عن تقديره أيضاً إلنشاء مراكز دولية معنية مبدينة أوروفيل يف الكثري من بلدان العامل بوصفها مراكز تسعى إىل
وسبل
إطالع الشباب يف تلك البلدان على أهداف مدينة أوروفيل ُ
ومثلها ،وتيسري االنتفاع بفرص التدرب ُ
اإلقامة بغرض التطوع وبربامج البحوث األكادميية يف املدينة،
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ويقر أيضاً بأن مدينة أوروفيل أصبحت مركزاً للخربة يف جمموعة كبرية من اجملاالت ،ممرا يعود بالنفع على اهلند ،ويرى
النجاح الذي حققته املدينة يف نشر جتربتها واملساعدة على حتقيق التنمية لصاحل سكان املناطق الريفية اجملاورة هلا،

وحييط علماً بأن مدينة أوروفيل تدعو كل أمم العامل إىل املشاركة يف تنميتها ،وال سيرما يف تنمية منطقتها الدولية اليت
ويبني مسات كل ثقافة،
تُعترب حرماً تربوياً يضم أجنحة ثقافية لكل األمم أو جمموعات األمم ر

ستحل يف  28شباط/فرباير ،2018
ويأخذ بعني االعتبار أيضاً أن الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء مدينة أوروفيل
ر
مضي  50عاماً
ويقر فضالً عن ذلك بأن مدينة أوروفيل مشروع منوذجي ناجح وفريد يثبت قدرة مجاعة دولية ،بعد ر
على وجودها ،على مواصلة االلتزام بـ ُمثلها األساسية األولية املتعلقة بالسالم والوفاق الدويل واملندرجة يف
ِعداد قِيم اليونسكو ومبادئها ،وكذلك يف ِعداد أولوياهتا الرئيسية،
 - 1يدعو املديرة العامة إىل تعزيز تعاون اليونسكو مع مدينة أوروفيل وتنظيم أنشطة لالحتفال بالذكرى السنوية
اخلمسني إلنشائها ،وكذلك إىل دعوة الدول األعضاء جمدداً ،يف هذه املناسبة املميزة املتمثلة يف الذكرى
السنوية اخلمسني إلنشاء مدينة أوروفيل ،إىل املشاركة يف املساعي الرامية إىل مواصلة العمل على تنميتها.

البند  2-6مشروع إعالن المبادئ األخالقية المتعلقة بتغيّر المناخ
 -26ولدى النظر يف البند  ،2-6تناول الكلمة ممثلو  31دولةً عضواً.
 -27وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة  8من الوثيقة 39م 22/مع ردلة .وفيما يلي

نص القرار:

إن املؤمتر العام،
إذ يذ ركر بقراره 38م ،42/وبقرارات اجمللس التنفيذي 199م ت-5/أوالً-باء و200م ت-5/أوالً-جيم
و201م ت-5/أوالً-باء و 202م ت،10/

وقد درس الوثيقة  202م ت 22/معدلة،
 - 1يعتمد إعالن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغري املناخ الوارد يف ملحق هذه الوثيقة بصيغته املعدلة مبوجب القرار
 202م ت10/؛

 - 2وحيث الدول األعضاء على اختاذ التدابري املالئمة لرتويج هذا اإلعالن وتيسري تطبيقه؛
 - 3ويدعو املديرة العامة إىل اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة نشر اإلعالن ومتابعة تنفيذه ،وخاصة من جانب
الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية املختصة.
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بتغري املناخ ،الذي أوصت اللجنة بأن
-28
ويتضمن امللحق  2هلذا التقرير النص األويل إلعالن املبادئ األخالقية املتعلقة ر
ر
يعتمده املؤمتر العام.

المناقشة 4
البند  4-7التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  1974الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث
العلمي
 -29درست اللجنة يف جلستها الرابعة اليت عقدت يف  9تشرين الثاين/نوفمرب  2017البند .4-7
 -30ولدى النظر يف البند  ،4-7تناول الكلمة ممثلو  33دولةً عضواً.
 -31وأوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار الوارد يف الفقرة  4من الوثيقة 39م 23/كما عدله فريق العمل غري
تضمن توصيات اللجنة
الرمسي املؤلف من الدول األعضاء الذي عقد اجتماعاً على هامش اللجنة ملناقشة هذا البند ،الذي ر
القانونية اليت وردت يف الوثيقة 39م .83/وفيما يلي نص القرار:
إن املؤمتر العام،
إذ يذ ركر بأنه اعتمد التوصية اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي إبران دورته الثامنة عشرة (يف عام ،)1974
ويذ ركر أيضاً بالقرار 37م 40/والقرار 38م 45/اللذين دعا فيهما املديرة العامة إىل موافاته إبران دورته التاسعة
والثالثني مبشروع نص منقح للتوصية اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي لتع ررب عن التحديات األخالقية
والتنظيمية املعاصرة فيما يتعلق بإدارة العلوم والعالقة بني العلوم واجملتمع،

ويشدد على أمهية احلوار بني أصحاب املعارف العلمية وأصحاب االبتكارات واملمارسات املعرفية للمجتمعات
األصلية واحمللية املتعلقة بصون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام ،وحتقيق االستدامة وإكساب

القدرة على الصمود ،وإجراء ما يلزم من مشاورات فيما بينهم،
ويضع يف اعتباره التفاعل الدائم بني التأمل املنهجي والتصور املنهجي والتفهم املنهجي خدمةً للبحوث العلمية،
ويشجرع الشراكات الثالثية بني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوب يف البحوث العلمية،
ويسلرط الضوء على أمهية إشراك الشباب يف البحوث،
ويذ ركر بسياسة االنتفاع احلر ومبادرات اليونسكو األخرى لدعم االنتفاع احلر،
وقد درس الوثيقة 39م،23/
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 - 1يعتمد التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي اليت حتل ُمل توصية عام  1974اخلاصة بأوضاع
املشتغلني بالبحث العلمي؛

 - 2ويوصي الدول األعضاء بتطبيق أحكام التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي عن طريق اختاذ
التدابري املناسبة لذلك ،ومنها التدابري التشريعية الالزمة ،وفقاً لإلجراءات الدستورية والبُىن اإلدارية اخلاصة
بكل دولة ،من أجل وضع املبادئ املنصوص عليها يف التوصية موضع التطبيق يف أراضيها؛

 - 3ويوصي أيضاً الدول األعضاء بإطالع السلطات واهليئات الوطنية املسؤولة عن العلم والتكنولوجيا والبحوث،
والرتبية والتعليم ،على التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي؛

 - 4ويدعو الدول األعضاء واألمانة إىل تعزيز تطبيق التوصية وإعداد التقارير عنها والرتويج هلا بالرتكيز على عشرة
موضوعات رئيسية هي :النهوض باملثل العليا لألمم املتحدة؛ والعالقة بني العلوم واجملتمع؛ ورسم السياسات
الوطنية؛ ودور العلوم يف اجملال العام؛ والشمول وعدم التمييز؛ وحقوق اإلنسان؛ واحلريات واحلقوق
واملسؤوليات؛ واألخالقيات؛ ورأس املال البشري؛ والظروف املؤاتية (انظر امللحق)1؛
 - 5ويدعو األمانة إىل تقدمي إرشادات جديدة إىل الدول األعضاء بشأن متابعة تطبيق التوصية يف املستقبل،
مسرتشد ًة باملوضوعات الرئيسية املذكورة آنفاً ،ومتعاونةً مع اللجان الوطنية وكراسي اليونسكو اجلامعية؛

 - 6ويقررر أن تق ردم الدول األعضاء تقاريرها الدورية عن التدابري اليت تتخذها من أجل تطبيق هذه التوصية ،كل
أربع سنوات؛

 - 7ويدعو الدول األعضاء إىل تضمني تقاريرها عن تطبيق هذه التوصية بيانات عن ظروف عمل املشتغلني
بالبحث العلمي ،ويستحسن تصنيف هذه البيانات حبسب اجلنس؛

 - 8ويدعو املديرة العامة إىل موافاة املؤمتر العام يف دورته احلادية واألربعني بأول تقرير جامع عن تطبيق التوصية
اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي ،ويقررر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته احلادية واألربعني.

1

انظر ملحق الوثيقة 39م/جلنة /SHSم ق .3
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ANNEX I
AMENDMENTS TO THE MOST STATUTES
CURRENT TEXT

NEW TEXT

Statutes of the Intergovernmental Council
and the Scientific Steering Committee for the
international social science programme
entitled ‘Management of Social
Transformations’ (MOST)

Statutes of the Intergovernmental Council and
the Scientific Advisory Committee of the
Management of Social Transformations (MOST)
programme

Adopted at the 27th session of the General
Conference in 1993, in accordance with
27 C/Resolution 5.2 and amended in 1995 by
28 C/Resolution 22.

Adopted at the 27th session of the General
Conference in 1993, in accordance with
27 C/Resolution 5.2 and amended in 1995 by
28 C/Resolution 22 and in 2017 by
39 C/Resolution XX.

Article I

Article I

An Intergovernmental Council and a Scientific
Steering Committee for the international social
science programme entitled ‘Management of
Social Transformations’ (MOST) is hereby
established
within
the
United
Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO).

An Intergovernmental Council and a Scientific
Advisory Committee for the international social
science programme entitled “Management of Social
Transformations” (MOST) are established within the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO).

Article II – The Intergovernmental Council

Article II – The Intergovernmental Council

1.
The Council shall be composed of 35
Member States of UNESCO, elected by the
General Conference taking into account the need
to ensure equitable geographical distribution and
appropriate rotation, and the strength of their
commitment to the MOST programme.

1.
The Intergovernmental Council shall be
composed of 35 Member States of UNESCO,
elected by the General Conference taking into
account the need to ensure equitable geographical
distribution and appropriate rotation, and the
strength of their commitment to MOST.

2.
The term of office of members of the
Council shall extend from the end of the ordinary
session of the General Conference during which
they are elected until the end of its second
subsequent ordinary session.

2.
The term of office of members of the
Intergovernmental Council shall be of four years,
which shall start immediately after the elections at
the ordinary session of the General Conference and
expire following the elections at the second ordinary
session thereafter of the General Conference.

3.
Notwithstanding the provision of paragraph
2 above, the term of office of 16 members
designated at the first election shall cease at the
end of the first ordinary session of the General
Conference following that at which they were
elected. These members shall be chosen by lot
by the President of the General Conference after
the first election. Each retiring member shall be
replaced by a member belonging to the same
regional group.
4.
Members of the Council
immediately eligible for re-election.

shall

be

5.
The Council may make recommendations
to the General Conference concerning its own
membership.

3.
Members of the Intergovernmental Council
shall be immediately eligible for re-election.
4.
The Intergovernmental Council may make
recommendations to the General Conference
concerning its own membership.
5.
It would be desirable that the persons
appointed
by
Member
States
as
their
representatives on the Intergovernmental Council
be competent in the fields covered by MOST.
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6.
It would be desirable that the persons
appointed by Member States as their
representatives on the Council be competent in
the fields covered by the programme.
7.
Each representative of a State that is a
member of the Council may be assisted by
advisers, a list of whom shall be communicated to
the secretariat of the programme.
Article III – Sessions
The Council shall meet in regular plenary session
once every two years, preferably in connection
with the ordinary sessions of the General
Conference. However, the Council may meet in
extraordinary session at the request of the
Director-General, of the majority of its members,
or by decision of the Bureau.

Article III – Sessions of the Intergovernmental
Council
The Intergovernmental Council shall meet in
ordinary session once every two years. The
Intergovernmental
Council
may
meet
in
extraordinary session at the request of the DirectorGeneral, or at the request of the majority of its
members, or by decision of its Bureau.

Article IV – Voting

Article IV – Voting

The Council shall endeavor to arrive at its
decisions by consensus. In the event of a vote
being taken, each member of the Council shall
have one vote.

The Intergovernmental Council shall endeavor to
arrive at its decisions by consensus. In the event of
a vote being taken, each member of the
Intergovernmental Council shall have one vote.

Article V – Expenses

Article V – Costs and expenses

The servicing expenses of the Council shall be
covered by an appropriation adopted for this
purpose by the General Conference of UNESCO.
Member States shall bear the expenses of the
participation of their representatives in sessions
of the Council. However, UNESCO shall, if the
financial situation allows it, bear all, or parts of,
the expenses for the participants of
representatives, when circumstances require it,
particularly representatives of the leastdeveloped countries.

The servicing costs and expenses of the
Intergovernmental Council shall be covered by
UNESCO. Member States shall bear the expenses
of the participation of their representatives in
sessions of the Intergovernmental Council.
However, UNESCO shall, if the financial situation
allows it, bear all, or parts of, the expenses for the
participation of representatives of the leastdeveloped countries and small island developing
States.

Article VI – Rules of Procedure

Article VI – Rules of Procedure

The Council shall adopt its own Rules of
Procedure.

The Intergovernmental Council shall adopt its own
Rules of Procedure.

Article VII – Functions

Article VII – Functions of the Intergovernmental
Council

The Council shall guide and supervise the
planning and implementation of the MOST
programme. This shall, in particular, include:
(a)

considering proposals on the
development and adaptation of the
MOST programme;

(b)

defining the broad substantive areas
of the MOST programme and
recommending the broad lines of

The Intergovernmental Council shall guide and
supervise the planning and implementation of
MOST in accordance with its comprehensive
strategy and action plan. This shall, in particular,
include:
(a)

considering
proposals
on
the
development and adaptation of MOST;

(b)

defining the broad substantive areas of
MOST and recommending the broad
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action that the programme could
take;

lines of action that the programme could
take;

(c)

reviewing and assessing the
activities and achievements of the
MOST programme, as well as
defining the basic areas requiring
increased international co-operation,
on the basis, inter alia, of the report,
submitted by the Scientific Steering
Committee;

(c)

reviewing and assessing the activities
and achievements of MOST, as well as
defining the basic areas requiring
increased international co-operation, on
the basis, inter alia, of the report,
submitted by the Scientific Advisory
Committee referred to in Article XII
below;

(d)

promoting participation of Member
States in the MOST programme;

(d)

promoting participation
States in MOST;

(e)

seeking the necessary resources for
the implementation of the MOST
programme;

(e)

seeking the necessary resources for the
implementation of MOST;

(f)
(f)

facilitating the establishment of
MOST programme activities at the
national
level
and
also
communication between them.

facilitating the establishment of MOST
activities at the national level and also
communication between them.

of

Member

In exercising its functions, the Intergovernmental
Council may consult the Scientific Advisory
In exercising its functions, the Council may Committee, and all appropriate international and
consult the Scientific Steering Committee, and all regional social and human science organizations
appropriate international and regional social with which UNESCO maintains official relations.
science organizations with which UNESCO
maintains official relations. The International
Social Science Council (ISSC) and its affiliated
professional associations and organizations may
give advice to the Intergovernmental Council.
Article VIII – Bureau

Article VIII – Bureau

At the beginning of its first session and
subsequently whenever the membership of the
Council is modified by the General Conference in
accordance with Article II above, the Council shall
elect a President, six Vice-Presidents and a
Rapporteur.

1.
Whenever
the
membership
of
the
Intergovernmental Council is modified by the
General Conference in accordance with Article II
above, the Intergovernmental Council shall elect,
among its members, a President, four VicePresidents, and a Rapporteur, on the basis of
equitable geographical representation, which shall
together constitute its Bureau.
2.
The election of the Bureau shall take place
during an extraordinary session of the
Intergovernmental Council to be convened by the
Director-General during the ordinary session of the
General Conference at which they are elected or as
soon as possible thereafter.
3.
The term of office of members of the Bureau
shall expire in any event upon expiry of their term of
office in the Intergovernmental Council.

Article IX – Observers

Article IX – Observers

1.
Members States and Associate Members
of UNESCO which are not members of the

1.
Member States and Associate Members of
UNESCO which are not members of the
Intergovernmental Council may attend, as
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Council may send observers to all meetings of the
Council.

observers, all sessions of the Intergovernmental
Council.

2.
Representatives of the United Nations and
other organizations of the United Nations system
may be invited to take part, as observers, in all
meetings of the Council.

2.
Representatives of the United Nations and
other organizations of the United Nations system
may be invited to take part, as observers, in all
sessions of the Intergovernmental Council.

3. The Council shall lay down the conditions
under which other international governmental or
non-governmental organizations may be invited
to attend its proceedings without the right to vote.
The Council shall also lay down the conditions
under which certain specialists might be
consulted on matters within its competence.

3.
The Intergovernmental Council shall lay down
the conditions under which other international
governmental or non-governmental organizations as
well as non-Member States of the Organization may
be invited to attend its sessions, as observers.

4.
The Council may invite non-Member States
of UNESCO to send observers to its meetings
Article X – Invited Experts
The Intergovernmental Council may request the
Director-General to invite experts to its sessions to
advise on issues of relevance to MOST.
Article X – Reporting

Article XI – Reporting

The Council shall submit reports on MOST
programme activities to the General Conference
of UNESCO at each of its ordinary sessions and,
as appropriate, to the Executive Board.

The Intergovernmental Council shall submit reports
on MOST activities to the General Conference of
UNESCO at each of the latter’s ordinary sessions
and, as appropriate, to the Executive Board.

Article XI – The Scientific Steering Committee

Article XII – The Scientific Advisory Committee
(SAC)

1.
The Committee shall be composed of no
more than nine regular members, who will be
appointed by the Director-General in their
personal capacity, in consultation with the
regional and international intergovernmental and
non-governmental social science organizations.
2.
The President of the Council will ex officio
be a member of the Scientific Steering
Committee.
3.
Members of the Committee shall be
recognized specialists and active researchers in
the fields of the MOST programme, and will
represent various disciplines in the social
sciences.

1.
The SAC shall be composed of no more than
nine members, who will be appointed by the
Director-General in their personal capacity, taking
into account the need to ensure equitable
geographical distribution, in consultation with the
National Commissions, and regional and
international
intergovernmental
and
nongovernmental
social
and
human
science
organizations.
2.
The Bureau of the Intergovernmental Council
may designate one of its members that shall attend
meetings of the SAC as observer..
3.
Members of the SAC shall be recognized
specialists and active researchers in the fields of
MOST, and shall represent various disciplines in the
social and human sciences.
4.
The SAC shall advise the Bureau and
Intergovernmental Council on the MOST Action Plan
in advance of each of their meetings and sessions,
respectively. Furthermore, the SAC shall advise the
Intergovernmental Council or the Bureau, on their
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request, on any matter of scientific importance with
respect to which its expertise is required.
5.
The SAC shall maintain the high scientific
standards of MOST activities through its advice to
the Intergovernmental Council and UNESCO. It
shall be a forum for the exchange of ideas and
experience. The SAC shall, in particular, ensure
high scientific standards for all publications
produced within MOST.
6.
The SAC shall regularly consult relevant
social and human science bodies and their
members in the implementation of its functions.
Article XII – Sessions
The Committee shall preferably meet twice a
year. However, the Committee may meet in
extraordinary session at the request of the
majority of its members in agreement with the
Director-General.

7.
Meetings of the SAC are convened by the
Director-General after consultation with the
President of the Intergovernmental Council and the
Chairperson of the SAC. The SAC shall meet at
least once a year. The meetings of the SAC may
also be conducted by electronic means, at the
request of the majority of its members.

Article XIII – Voting
The Committee shall endeavour to arrive at its
decisions by consensus. In the event of a vote
being taken, each member of the Committee,
including the ex-officio member shall have one
vote. In case of an even vote, the vote of the
Chairperson shall be decisive.

8. The SAC shall endeavour to arrive at its decisions
by consensus. In the event of a vote being taken,
each member of the SAC shall have one vote. In
case of an even vote, the vote of the Chairperson of
the SAC shall be decisive.

Article XIV – Rules of Procedure
The Committee shall adopt its own Rules of
Procedure.

Article XV – Functions
1.
The Committee shall maintain the high
scientific standards of the MOST programme.
This shall, in particular, include:
(a)

assessing the scientific quality of
projects
submitted
to
the
programme;

(b)

accepting only those
proposals
which conform with the general
orientation of the programme and
meet
the
required
scientific
standards.

2.
The Committee may consult the
International Social Science Council (ISSC) and
its members and all other relevant social science
bodies in the implementation of its functions.

9.
The SAC shall adopt its own Rules of
Procedure, after consultation with the Bureau of the
Intergovernmental Council.
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Article XVI – Terms of office
The term of office for members of the Committee
shall extend from the moment they are appointed
by the Director-General for a term of three years.
They shall be eligible for a maximum of two
consecutive terms.

10. The term of office for members of the SAC
shall be of three years starting from the moment they
are appointed by the Director-General. Outgoing
members of the SAC may be re-appointed. No
member of the SAC shall serve more than two
consecutive terms.

Article XVII – Officers
At the beginning of each meeting, the Committee
shall elect a Chairperson and two ViceChairpersons.

11. At the beginning of its first meeting in each
calendar year, the SAC shall elect a Chairperson
and two Vice-Chairpersons to serve until the
opening of the first meeting in the following calendar
year. No Chairperson shall serve more than three
consecutive terms.

Article XVIII – Reporting
The
Committee
shall
report
to
the
Intergovernmental Council at each of the
Council’s ordinary sessions. The Committee shall
also report to the Director-General of UNESCO
after each of the Committee’s sessions.

12. The SAC shall report on its work and its
recommendations to the Intergovernmental Council
at each of the Intergovernmental Council’s ordinary
sessions. The SAC shall also report to the Bureau of
the Intergovernmental Council and to the DirectorGeneral of UNESCO after each of its meetings.
13. The servicing costs and expenses of the SAC
shall be paid by UNESCO. The expenses of the
participation of members in Committee meetings
shall also be paid by UNESCO.

Article XIX – Secretariat

Article XIII – Secretariat

1.
The Director-General of UNESCO shall
provide the staff and other means required for the
operation of the secretariat of the MOST
programme.

1.
The Director-General of UNESCO shall
provide the staff and other means required for the
operation of the MOST Secretariat. The DirectorGeneral shall appoint a UNESCO staff member as
Executive Secretary of MOST.

2.
The secretariat shall provide the necessary
services for the sessions of the Council and the
Committee.

Article XX – Expenses
The servicing expenses of the Committee shall be
covered by an appropriation voted for this
purpose by the General Conference of UNESCO.
Expenses for meetings of members of the
Committee shall be paid by UNESCO.

2.
The MOST Secretariat shall provide the
necessary services for the sessions of the
Intergovernmental Council and meetings of its
Bureau and the SAC.
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ANNEXE I
AMENDEMENTS AUX STATUTS DU PROGRAMME MOST
TEXTE ACTUEL

NOUVEAU TEXTE PROPOSÉ

Statuts du Conseil intergouvernemental
et du Comité directeur scientifique du
Programme international de sciences
sociales intitulé « Gestion des
transformations sociales » (MOST)

Statuts du Conseil intergouvernemental
et du Comité consultatif scientifique du
Programme Gestion des transformations
sociales (MOST)

Adoptés à la 27e session de la Conférence
générale en 1993, conformément à la
résolution 27 C/5.2 et modifiés en 1995 par
la résolution 28 C/22

Adoptés à la 27e session de la Conférence
générale en 1993, conformément à la
résolution 27 C/5.2 et modifiés en 1995 par la
résolution 28 C/22 et en 2017 par la
résolution 39 C/XX

Article premier

Article premier

Il est constitué au sein de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO) un Conseil
intergouvernemental et un Comité directeur
scientifique du Programme « Gestion des
transformations sociales » (MOST).

Un Conseil intergouvernemental et un Comité
consultatif scientifique du Programme
international de sciences sociales intitulé
« Gestion des transformations sociales »
(MOST) ont été établis au sein de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Article II – Conseil intergouvernemental

Article II – Conseil intergouvernemental

1.
Le Conseil se compose de 35 États
membres de l’UNESCO, élus par la
Conférence générale compte tenu de la
nécessité d’assurer une répartition
géographique équitable et une rotation
appropriée, ainsi que de l’importance de leur
engagement en faveur du Programme
MOST.

1.
Le Conseil se compose de 35 États
membres de l’UNESCO, élus par la Conférence
générale compte tenu de la nécessité d’assurer
une répartition géographique équitable et une
rotation appropriée, ainsi que de l’importance
de leur engagement en faveur du Programme
MOST.

2.
Le mandat des membres du Conseil
prend effet à la fin de la session ordinaire de
la Conférence générale au cours de laquelle
ils sont élus et se termine à la fin de la
deuxième session ordinaire suivante de la
Conférence.

2.
Le mandat des membres du Conseil
intergouvernemental, d’une durée de quatre
ans, débute immédiatement après l’élection
tenue à la session ordinaire de la Conférence
générale et prend fin à l’issue de l’élection
tenue à la deuxième session ordinaire suivante
de la Conférence générale.
3.
Les membres du Conseil sont
immédiatement rééligibles.

3.
Nonobstant la disposition du
paragraphe 2 ci-dessus, le mandat de
16 membres désignés lors de la première
élection expirera à la fin de la session
ordinaire de la Conférence générale suivant
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celle de leur élection. Ces membres seront
tirés au sort par le Président de la
Conférence générale après la première
élection. Chaque membre sortant sera
remplacé par un membre appartenant au
même groupe régional.
4.
Les membres du Conseil sont
immédiatement rééligibles.

4.
Le Conseil intergouvernemental peut
adresser des recommandations à la
Conférence générale au sujet de sa propre
composition.

5.
Le Conseil peut adresser des
recommandations à la Conférence générale
au sujet de sa propre composition.

5.
Il serait souhaitable que les personnes
désignées par les États membres pour les
représenter au Conseil intergouvernemental
soient compétentes dans les domaines du
Programme MOST.

6.
Il serait souhaitable que les
personnes désignées par les États membres
pour les représenter au Conseil soient
compétentes dans les domaines du
programme.
7.
Chaque représentant d’un État
membre du Conseil peut être assisté de
conseillers dont la liste sera communiquée
au secrétariat du programme.

Article III – Sessions
Le Conseil se réunit en session plénière
ordinaire une fois tous les deux ans, de
préférence en conjonction avec les sessions
ordinaires de la Conférence générale. Il peut
toutefois se réunir en session extraordinaire
à la demande du Directeur général, de la
majorité de ses membres, ou par décision du
Bureau.

Article III – Sessions du Conseil
intergouvernemental
Le Conseil intergouvernemental se réunit en
session ordinaire une fois tous les deux ans. Il
peut se réunir en session extraordinaire à la
demande du Directeur général ou de la majorité
de ses membres, ou sur décision du Bureau.

Article IV – Votes

Article IV – Votes

Le Conseil s’efforce de prendre ses
décisions par consensus. En cas de vote,
chaque membre du Conseil dispose d’une
voix.

Le Conseil intergouvernemental s’efforce de
prendre ses décisions par consensus. En cas
de vote, chaque membre du Conseil
intergouvernemental dispose d’une voix.

Article V – Frais

Article V – Dépenses et frais

Les frais afférents au service du Conseil
sont couverts par un crédit voté à cet effet
par la Conférence générale de l’UNESCO.
Les frais de participation de leurs
représentants aux sessions du Conseil sont

Les dépenses et frais afférents au service du
Conseil intergouvernemental sont couverts par
l’UNESCO. Les frais de participation de leurs
représentants aux sessions du Conseil
intergouvernemental sont à la charge des États
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à la charge des États membres. Toutefois, si
la situation financière le permet, l’UNESCO
supporte, en totalité ou en partie, lorsque les
circonstances l’exigent, les frais de
participation des représentants, notamment
des représentants des pays les moins
avancés.

membres. Toutefois, si la situation financière le
permet, l’UNESCO prend en charge, en totalité
ou en partie, les frais de participation des
représentants des pays les moins avancés et
des petits États insulaires en développement.

Article VI – Règlement intérieur

Article VI – Règlement intérieur

Le Conseil adopte son propre règlement
intérieur.

Le Conseil intergouvernemental adopte son
propre règlement intérieur.

Article VII – Fonctions

Article VII – Fonctions du Conseil
intergouvernemental

Le Conseil guide et supervise la planification
et la mise en œuvre du Programme MOST.
À cet effet, il s’acquitte en particulier des
fonctions suivantes :

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

étudier les propositions concernant
l’élaboration et l’adaptation du
Programme MOST ;

1.
Le Conseil intergouvernemental guide et
supervise la planification et la mise en œuvre
du Programme MOST conformément à sa
Stratégie globale et à son Plan d’action. À cet
effet, il s’acquitte en particulier des fonctions
suivantes :
(a)

étudier les propositions concernant
l’élaboration et l’adaptation du
Programme MOST ;

(b)

définir les grands domaines de fond du
Programme MOST et formuler des
recommandations concernant les
grandes lignes d’action qui pourraient
être adoptées ;

(c)

promouvoir la participation des
États membres au Programme
MOST ;

examiner et évaluer les activités et les
résultats du Programme MOST, et
définir les domaines fondamentaux
exigeant une coopération
internationale accrue, sur la base
notamment du rapport soumis par le
Comité consultatif scientifique visé à
l’article XII ci-dessous ;

(d)

promouvoir la participation des États
membres au Programme MOST ;

solliciter les ressources nécessaires
à la mise en œuvre ;

(e)

solliciter les ressources nécessaires à
la mise en œuvre du Programme
MOST ;

(f)

faciliter la mise en place des activités
du Programme MOST au niveau

définir les grands domaines de fond
du programme et formuler des
recommandations concernant les
grandes lignes d’action qui
pourraient être adoptées ;
examiner et évaluer les activités et
les résultats du programme, et
définir les domaines fondamentaux
exigeant une coopération
internationale accrue, sur la base
notamment du rapport soumis par
le Comité directeur scientifique ;

faciliter la mise sur pied des
activités du Programme MOST au
niveau national, ainsi que la liaison
entre ces activités.
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Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil
intergouvernemental peut consulter le
Comité directeur scientifique ainsi que toutes
les organisations internationales et
régionales compétentes spécialisées dans
les sciences sociales avec lesquelles
l’UNESCO entretient des relations officielles.
Le Conseil international des sciences
sociales (CISS) et les associations et
organisations professionnelles qui lui sont
affiliées peuvent fournir leur avis.

national, ainsi que la liaison entre ces
activités.
2.
Dans l’exercice de ses fonctions, le
Conseil intergouvernemental peut consulter le
Comité consultatif scientifique et toutes les
organisations internationales et régionales
compétentes spécialisées dans les sciences
sociales et humaines avec lesquelles
l’UNESCO entretient des relations officielles.

Article VIII – Bureau

Article VIII – Bureau

Au début de sa première session, puis
chaque fois que sa composition est modifiée
par la Conférence générale en application
des dispositions de l’article II ci-dessus, le
Conseil élit un président, six vice-présidents
et un rapporteur.

1.
Chaque fois que sa composition est
modifiée par la Conférence générale en
application des dispositions de l’article II cidessus, le Conseil intergouvernemental élit,
parmi ses membres, sur la base d’une
répartition géographique équitable, un
Président, quatre Vice-présidents et un
Rapporteur qui forment ensemble son Bureau.
2.
L’élection des membres du Bureau a
lieu lors d’une session extraordinaire du
Conseil intergouvernemental convoquée par le
Directeur général pendant la session ordinaire
de la Conférence générale au cours de laquelle
ils sont élus ou dès que possible après cette
dernière.
3.
Le terme du mandat des membres du
Bureau expire en tout état de cause lors de
l’expiration de leur mandat au sein du Conseil
intergouvernemental.

Article IX – Observateurs

Article IX – Observateurs

1.
Les États membres et les Membres
associés de l’UNESCO qui ne sont pas
membres du Conseil peuvent envoyer des
observateurs à toutes les réunions du
Conseil.

1.
Les États membres et les Membres
associés de l’UNESCO qui ne sont pas
membres du Conseil intergouvernemental
peuvent assister à toutes les sessions de ce
dernier, en qualité d’observateur.

2.
Des représentants de l’Organisation
des Nations Unies et des autres
organisations du système des Nations Unies
peuvent être invités à prendre part, en
qualité d’observateurs, à toutes les réunions
du Conseil.

2.
Des représentants de l’Organisation des
Nations Unies et des autres organisations du
système des Nations Unies peuvent être invités
à prendre part, en qualité d’observateur, à
toutes les sessions du Conseil
intergouvernemental.
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3.
Le Conseil fixe les conditions
auxquelles d’autres organisations
internationales gouvernementales ou non
gouvernementales peuvent être invitées à
assister à ses débats sans droit de vote. Il
précise également les conditions auxquelles
certains spécialistes peuvent éventuellement
être consultés sur des questions relevant de
sa compétence.

3.
Le Conseil intergouvernemental fixe les
conditions auxquelles d’autres organisations
internationales gouvernementales ou non
gouvernementales ainsi que les États non
membres de l’Organisation peuvent être
invitées à assister à ses sessions, en qualité
d’observateur.

4.
Le Conseil peut inviter des États non
membres de l’Organisation à envoyer des
observateurs à ses réunions.

Article X – Experts invités
Le Conseil intergouvernemental peut prier le
Directeur général d’inviter des experts à ses
sessions afin qu’ils le conseillent sur des
questions qui intéressent le Programme MOST.

Article X – Présentation de rapports

Article XI – Présentation de rapports

Le Conseil présente des rapports sur les
activités du Programme MOST à la
Conférence générale de l’UNESCO à
chacune de ses sessions ordinaires et au
Conseil exécutif en tant que de besoin.

Le Conseil intergouvernemental présente des
rapports sur les activités du Programme MOST
à la Conférence générale de l’UNESCO à
chacune des sessions ordinaires de celle-ci et
au Conseil exécutif en tant que de besoin.

Article XI – Comité directeur scientifique

Article XII – Comité consultatif scientifique
(CCS)

1.
Le Comité se compose de neuf
membres permanents au plus, nommés par
le Directeur général à titre personnel, en
consultation avec les organisations
intergouvernementales et non
gouvernementales régionales et
internationales des sciences sociales.

2.
Le Président du Conseil
intergouvernemental est membre de droit du
Comité directeur scientifique.

3.
Les membres du Comité sont des
spécialistes reconnus et des chercheurs en

1.
Le Comité se compose de neuf
membres au maximum, nommés par le
Directeur général à titre personnel, compte tenu
de la nécessité d’assurer une répartition
géographique équitable et en consultation avec
les commissions nationales, ainsi que les
organisations intergouvernementales et non
gouvernementales régionales et internationales
des sciences sociales et humaines.
2.
Le Bureau du Conseil
intergouvernemental peut désigner l’un de ses
membres afin qu’il assiste aux réunions du
Comité en qualité d’observateur.
3.
Les membres du Comité sont des
spécialistes reconnus et des chercheurs en
activité dans les domaines du Programme
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activité dans les domaines du programme et
représentent différentes disciplines des
sciences sociales.

MOST et représentent différentes disciplines
des sciences sociales et humaines.
4.
Le Comité conseille le Bureau et le
Conseil intergouvernemental au sujet du plan
d’action du Programme MOST avant chacune
de leurs réunions et sessions, respectivement.
Il les conseille également, à leur demande, sur
toute question d’importance scientifique au
sujet de laquelle son expertise est requise.
5.
Le Comité veille au maintien des
normes scientifiques élevées des activités du
Programme MOST en donnant des avis au
Conseil intergouvernemental et à l’UNESCO. Il
est également un forum d’échange d’idées et
d’expériences. Il doit veiller en particulier au
maintien des normes scientifiques élevées de
toutes les publications produites dans le cadre
du Programme MOST.
6.
Dans l’exercice de ses fonctions, le
Comité consulte régulièrement les organismes
compétents dans le domaine des sciences
sociales et humaines, ainsi que leurs membres.

Article XII – Sessions
Le Comité se réunit de préférence deux fois
par an. Il peut cependant se réunir en
session extraordinaire à la demande de la
majorité de ses membres, avec l’accord du
Directeur général.

7.
Les réunions du Comité sont
convoquées par le Directeur général après
consultation du Président du Conseil
intergouvernemental et du Président du
Comité. Le Comité se réunit au moins une fois
par an. Il peut également tenir ses réunions par
voie électronique, à la demande de la majorité
de ses membres.

Article XIII – Votes
Le Comité s’efforce de prendre ses
décisions par consensus. En cas de vote,
les membres du Comité, y compris le
membre de droit, disposent chacun d’une
voix. S’il y a partage égal, la voix du
Président du Comité est prépondérante.

8.
Le Comité s’efforce de prendre ses
décisions par consensus. En cas de vote,
chaque membre du Comité dispose d’une voix.
S’il y a partage égal, la voix du Président du
Comité est prépondérante.

Article XIV – Règlement intérieur
Le Comité adopte son propre règlement
intérieur.

9.
Le Comité adopte son propre règlement
intérieur, après consultation du Bureau du
Conseil intergouvernemental.
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الملحق الثاني
إعالن المبادئ األخالقية المتعلقة بتغيّر المناخ
إ ّن الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) اجملتمعة يف باريس يف الدورة التاسعة والثالثني
للمؤمتر العام لليونسكو يف الفرتة املمتدة من  30تشرين األول/أكتوبر إىل  14تشرين الثاين/نوفمرب ،2017
إذ تأخذ بعني االعتبار إعالن اليونسكو لعام  1997بشأن مسؤوليات األجيال احلاضرة جتاه األجيال املقبلة،
وتأخذ بعني االعتبار أيضا العمل الذي اضطلعت به اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية بشأن

بتغي املناخ بوجه خاص،
األخالقيات البيئية بوجه عام واملسائل األخالقية املرتبطة ّ

وتشي إىل املبادئ املنصوص عليها يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،اليت مت تأكيدها يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة

للتنمية املستدامة "املستقبل الذي نصبو إليه"،

تغي املناخ الذي اعتمد يف إطار هذه
تغي املناخ واتفاق باريس بشأن ّ
وتشدد على أن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
لتغي املناخ،
االتفاقية مها املنتديان املتعدد األطراف الرئيسيان فيما خيص اجلهود العاملية الرامية إىل التصدي ّ

تغي املناخ ،وتأخذ
بتغي املناخ هي اهليئة الرائدة على املستوى الدويل فيما خيص تقييم ّ
وتقر بأن اهليئة احلكومية الدولية املعنية ّ
تغي املناخ اليت ورد فيها
بعني االعتبار تقارير تلك اهليئة وغيها من هيئات اخلرباء املعنية عن االستنتاجات العلمية بشأن ّ

أن نظام املناخ يشهد بال شك ارتفاعا يف درجات احلرارة وأن العديد من التغيات اليت طرأت على نظام املناخ منذ مخسينات
القرن العشرين حىت يومنا هذا ال سابق هلا على مر العقود بل آالف السنني السالفة،
تغي املناخ وإىل التكيّف مع عواقبه،
ماسة إىل احل ّد من أسباب ّ
وتالحظ بقلق شديد أن مثة حاجة ّ
تتعرض هلا النُظم االجتماعية والطبيعية ،وتلقي باملزيد من
وتالحظ بقلق أن عواقب ّ
تغي املناخ تُفاقم املخاطر األخرى اليت ّ
األعباء على كاهل الفقراء والضعفاء،
تغي املناخ شاغل مشرتك للبشرية مجعاء ،وتؤمن بأنه ال ميكن التصدي للتحديات العاملية واحمللية النامجة عن
وتقر أيضا بأن ّ
تغي املناخ بدون مشاركة الناس كافة من مجيع شرائح اجملتمع يف املساعي الرامية إىل ذلك ،ويشمل هذا األمر مشاركة الدول
ّ
واملنظمات الدولية والكيانات دون الوطنية والسلطات احمللية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص ومنظمات
اجملتمع املدين واألفراد،
تغي املناخ ومن عواقبه مسامهة كبية ،على أن تواصل البلدان
وتؤكد ضرورة سعي اجلميع إىل املسامهة يف احل ّد من وطأة ّ
تغي املناخ؛ وتذكر
املتقدمة االضطالع بالدور الريادي يف هذا الصدد وتواصل البلدان النامية تعزيز جهودها للحد من وطأة ّ
تغي املناخ بأن "تُقدم البلدان املتقدمة األطراف موارد مالية ملساعدة البلدان
بااللتزام الذي قطع يف اتفاق باريس بشأن ّ
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شجع األطراف األخرى
النامية األطراف يف كل من التخفيف والتكيّف مواصلة اللتزاماهتا القائمة مبوجب االتفاقية" و "تُ َّ
على تقدمي أو مواصلة تقدمي هذا الدعم طوعيا"،
وتقر فضال عن ذلك بأن زيادة التلوث وارتفاع درجة محوضة احمليطات تُضعف قدرة النظم اإليكولوجية على تنظيم املناخ
تغي املناخ ،حبسب التقرير العاملي بشأن علوم احمليطات ونتائج
وإمكانياهتا فيما خيص احلد من وطأة األنشطة البشرية على ّ

مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ هدف التنمية املستدامة ،14

وتقر أيضا بضرورة االنتقال بأسرع ما ميكن إىل أساليب العيش املستدامة والتنمية االقتصادية املستدامة،
فعالة وشاملة حترتم حقوق اإلنسان وتعززها
وتؤمن أيضا بضرورة التصدي العاجل ّ
لتغي املناخ عن طريق وضع سياسات ّ
وتسرتشد مببادئ أخالقية،
بتغي املناخ ،وتقر بتباين االحتياجات وتفاوت إمكانيات
وتشدّد على أمهية األخذ مبنظور جنساين يف السياسات اخلاصة ّ
احلصول على املوارد بني الرجال والنساء ،وكذلك بتباين احتياجات الفئات األشد ضعفا اليت تضم على سبيل املثال
ال احلصر النازحني واملهاجرين والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واألشخاص ذوي اإلعاقات واملسنّني والشباب واألطفال،
وبضرورة مراعاة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،

لتغي املناخ وآثاره السلبية تتطلب مشاركة مجيع اجلهات
وتقر أيضا بأن عملية اختاذ القرارات الفعلية الالزمة للتصدي ّ
الفاعلة ،ومنها الفئات األشد ضعفا ،مشاركة فعالة يف هذه العملية،
وتشدّد أيضا على األمهية اجلوهرية للعلم واالبتكار التكنولوجي واملعارف املالئمة ،ومنها املعارف احمللية والتقليدية ومعارف
لتغي املناخ،
الشعوب األصلية ،وكذلك األمهية اجلوهرية للتعليم من أجل التنمية املستدامة ،للتصدي ّ
لتغي املناخ،
وتقر فضال عن ذلك بأن من احملتمل أن تكون لتغي املناخ يف ح ّد ذاته ،وكذلك للمساعي الرامية إىل التصدي ّ
عواقب أخالقية مهمة وخمتلفة باختالف املكان والزمان،
تغي املناخ ،وكذلك خبطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها،
وتذ ّكر بعمل األمم املتحدة ووكاالهتا بشأن ّ
وإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،واخلطة احلضرية اجلديدة ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
تغي
التصحر ،وإجراءات العمل َّ
املعجل للدول اجلزرية الصغية النامية (مسار ساموا) ،واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
تغي املناخ الذي اعتُمد يف إطار االتفاقية إبان الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
املناخ ،واتفاق باريس بشأن ّ
تغي املناخ يف شهر كانون األول/ديسمرب من عام ،2015
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
تعتمد هذا اإلعالن وتنادي باملبادئ املذكورة فيه.
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أحكام عامة
المادة  :1الغرض والنطاق
ويبني بالتفصيل املبادئ األخالقية لوضع السياسات واختاذ القرارات والتدابي األخرى املتعلقة
 - 1يق ّدم هذا اإلعالن ّ
بتغي املناخ.
ّ
 - 2يوصي هذا اإلعالن الدول مبراعاة هذه املبادئ األخالقية يف مجيع ما يُتَّخذ على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين
بتغي املناخ ،حبسب االقتضاء.
ودون الوطين واحمللي من القرارات والتدابي املتعلقة ّ

 - 3يناشد هذا اإلعالن أيضا األفراد واجلماعات ،والسلطات احمللية واإلقليمية ،واألوساط العلمية ،وغيها من األوساط
اليت تشمل جمتمعات السكان األصليني ،واملنظمات الدولية ،ومنظومة األمم املتحدة ،واملؤسسات والشركات العامة واخلاصة
على كل املستويات ويف مجيع القطاعات ،مراعاة هذه املبادئ األخالقية ،حبسب االقتضاء ،يف القرارات والتدابي اليت
لتغي املناخ.
تتخذها من أجل التصدي ّ
المبادئ
لتغي املناخ باملبادئ واألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية األمم
إذ تسرتشد الدول يف مساعيها العاملية الرامية إىل التصدي ّ
تغي املناخ الذي اعتُمد يف إطار االتفاقية ،ينبغي
تغي املناخ ،وبروتوكول كيوتو ،واتفاق باريس بشأن ّ
املتحدة اإلطارية بشأن ّ

هلا أن ت أخذ املبادئ التالية بعني االعتبار ومراعاهتا وتعزيزها يف نطاق هذا اإلعالن ويف القرارات أو التدابي املتخذة من أجل
لتغي املناخ:
التصدي ّ
المادة  :2درء الضرر
تغي املناخ إىل إضعاف استدامة النُظم اإليكولوجية لكوكب األرض وحي ّد من قدرهتا على مواصلة تقدمي اخلدمات
يؤدي ّ
وسبل عيشهم يف املستقبل ،كما يه ّدد اجملتمعات احمللية
اليت تقدمها ،ويه ّدد ّ
تغي املناخ ،فضال عن ذلك ،رفاهية الناس ُ
واألفراد ،من خالل األضرار والعواقب الوخيمة النامجة عنه ،ومنها بعض األضرار والعواقب غي القابلة لإلصالح ،ولذلك
ينبغي للدول ومجيع اجلهات الفاعلة أن تتخذ التدابي املالئمة اليت تستطيع اختاذها من أجل ما يلي:
(أ)

تغي املناخ والتكيف معه وتنفيذها ،وذلك من خالل عدة
وضع السياسات واختاذ التدابي للح ّد من وطأة ّ
تغي املناخ وتعزيز التنمية اخلفيضة االنبعاثات من حيث
أمور ومنها تعزيز القدرة على الصمود أمام عواقب ّ

غازات الدفيئة ،على حنو ال يعرض إنتاج األغذية للخطر؛

تغي املناخ ،وكذلك عن السياسات والتدابي الرامية إىل احلد من وطأته
(ب) استباق ودرء األضرار النامجة عن ّ
والتكيف معه ،أو احل ّد من هذه األضرار أينما كانت؛
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(ج ) السعي إىل إقامة وتعزيز التعاون العابر للحدود الوطنية قبل استخدام تكنولوجيات جديدة قد تكون هلا عواقب
وخيمة عابرة للحدود الوطنية.
المادة  :3نهج الوقاية
ينبغي االمتناع عن اختاذ االفتقار إىل اليقني العلمي التام ذريعة لتأجيل اختاذ تدابي فعالة من حيث التكاليف من أجل التنبؤ
تغي املناخ
تغي املناخ أو تفاديها أو احل ّد منها أو التخفيف من آثارها السيئة عندما يكون من احملتمل أن يؤدي ّ
بأسباب ّ

إىل أضرار جسيمة أو أضرار غي قابلة لإلصالح.
المادة  :4اإلنصاف والعدالة

تغي املناخ معاملة الناس كافة بإنصاف ومشاركتهم مشاركة جمدية يف هذا اجملال .وينبغي
 - 1تقتضي العدالة فيما خيص ّ
لتغي املناخ بروح العدالة والشراكة العاملية والشمول ،وال سيّما
للجهات املعنية على كل املستويات أن تعمل معا من أجل التصدي ّ
التضامن مع أش ّد الناس فقرا وضعفا .وقد تكون املساعي العاملية اليت تشارك فيها احلكومات واملنظمات الدولية ،ومنها املنظمات
التابعة ملنظومة األمم املتحدة ،وكذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين واجلهات املعنية األخرى ،مفيدة يف هذا الصدد.

 - 2ال ب ّد للجميع من اختاذ تدابي لصون النُظم اإليكولوجية الربية والبحرية لكوكب األرض ومحايتها من أجل أجيال
احلاضر واملستقبل .ويتسم التفاعل بني الناس والنُظم اإليكولوجية بأمهية كبية نظرا العتماد الناس اعتمادا كبيا على النُظم
اإليكولوجية وتأثر النُظم اإليكولوجية تأثرا شديدا مبا يفعله الناس.

تغي
يضر ّ
 - 3وينبغي احلرص يف هذا الصدد على أن تراعي التدابي املتخذة ضرورة مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات ،إذ ّ
ويقل ما يُتاح للنساء من فرص احلصول على املوارد يف الوقت ذاته
املناخ بالنساء إضرارا أش ّد بكثي من إضراره بالرجالّ ،

عن الفرص املتاحة للرجال ،مع أهنا تؤدي دورا جوهريا يف حتقيق التنمية املستدامة .وينبغي أن تراعي هذه التدابي أيضا

احتياجات الفئات األشد تعرضا للمخاطر ،وال سيّما أش ّد الناس فقرا وضعفا.
وتشجع توعية عامة الناس ومشاركتهم يف اختاذ القرارات والتدابي
تيسر
 - 4وينبغي للدول واجلهات املعنية األخرى أن ِّ
ّ

بتغي املناخ وباملساعي اليت بُذلت من أجل التصدي له ،وعلى
عن طريق إتاحة االطّالع على املعلومات واملعارف املتعلقة ّ
تغي املناخ والتكيف معه ،على نطاق واسع يف الوقت املناسب ،مع مراعاة
وسائل تنفيذ التدابي الرامية إىل احل ّد من وطأة ّ
تباين االحتياجات وتفاوت إمكانيات احلصول على املوارد بني الفئات األشد ضعفا.

تغي املناخ ،وكذلك عن السياسات والتدابي الرامية إىل احلد من وطأته
 - 5سعيا إىل معاجلة األضرار النامجة عن ّ
والتكيف معه على الصعيد الوطين ،ينبغي التمكني من االحتكام فعليا إىل القضاء واستعمال اإلجراءات اإلدارية طلبا
لإلنصاف ،ويشمل هذا األمر التمكني من طلب التعويض واالنتصاف ،وفقا ملا ينص عليه إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
لعام  1992ووفقا للتشريعات الوطنية.
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المادة  :5التنمية المستدامة
يقتضي ضمان متكن أجيال احلاضر واملستقبل من تلبية احتياجاهتا أن تسارع مجيع الدول واجلهات املعنية إىل القيام مبا يلي:
(أ)

تعزيز تنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها بوسائل خمتلفة تضم على وجه
اخلصوص اعتماد أمناط مستدامة لالستهالك واإلنتاج وإدارة النفايات ،واستخدام املوارد بفعالية ،وتعزيز القدرة
تغي املناخ والتشجيع على التنمية اخلفيضة االنبعاثات من حيث غازات الدفيئة؛
على الصمود أمام عواقب ّ

(ب) السعي من أجل ضمان انتفاع الناس كافة بفرص التنمية ،وال سيّما الفئات الضعيفة (انظر املادة ،)10
واملسامهة هبذه الطريقة يف القضاء على الفقر جبميع صوره وأبعاده ،مبا يف ذلك الفقر املدقع؛
تغي املناخ يف اجملاالت اليت تستحق عناية خاصة بسبب تبعاهتا وعواقبها على الصعيد اإلنساين،
(ج ) معاجلة أضرار ّ
التصحر
واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر انعدام األمن فيما خيص الغذاء والطاقة واملياه ،واحمليطات ،و ّ
وتعرض النساء واألطفال واملسنّني للمخاطر ،وال سيّما
وتدهور األراضي ،والكوارث الطبيعية ،ونزوح السكانّ ،
الفقراء منهم.

المادة  :6التضامن
تغي املناخ
 - 1يقتضي واجب التضامن من البشر كافة جمتمعني وفُرادى مساعدة الناس والفئات األشد ضعفا حيال ّ
والكوارث الطبيعية ،وال سيّما عند وقوع كوارث.
لتغي املناخ ،أن تعمل وتتعاون يف هذا الصدد
 - 2ينبغي للدول واجلهات املعنية األخرى ،واجلهات القادرة على التصدي ّ
آخذة بعني االعتبار ما يلي:
(أ)

تبني تضامن وترابط الشعوب على اختالف مشارهبا ،وكذلك الرتابط
أمهية محاية وتعزيز عاملنا املشرتك بطريقة ّ
بني البشر والكائنات احلية األخرى والنُظم اإليكولوجية والبيئة؛

وسبل عيشها وإمكانية بقائها ،اليت تتوقف على استخدامنا احلايل للموارد وعواقبه؛
(ب) رفاهية أجيال املستقبل ُ
(ج ) الرتابط بني النُظم الطبيعية واإليكولوجية والبشرية لكل البلدان واملناطق واجملتمعات يف مجيع أرجاء املعمورة.
وبسبل التصدي له وفقا لشروط منصفة ويف الوقت
 - 3ينبغي تبادل املعارف املتعلقة بأسباب ّ
تغي املناخ وجتلياته وعواقبه ُ

تغي املناخ واحل ّد من وطأته ،وكذلك من أجل
املناسب من أجل تعزيز ما ميلكه اجلميع من القدرات الالزمة للتكيّف مع ّ
تعزيز قدرة الناس والنُظم اإليكولوجية على الصمود.
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 - 4ينبغي للدول املتقدمة والدول األخرى ،على أساس طوعي ،وللجهات املعنية كذلك ،أن تسعى إىل تعزيز التعاون يف
الوقت املناسب يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها ،ودعم توليف املعلومات واملعارف املهمة ،وبناء القدرات ،وتوفي الوسائل
تغي املناخ ،وال سيّما أقل البلدان منوا والدول
واملوارد املالية للبلدان النامية ،وال سيّما أشد البلدان تعرضا لألضرار النامجة عن ّ
اجلزرية الصغية النامية.

تغي املناخ عن طريق التعاون فيما بني بلدان
 - 5ميكن للدول التصدي أيضا ،على أساس طوعي ،للتحديات النامجة عن ّ
اجلنوب أو التعاون الثالثي األطراف.

المادة  :7االستعانة بالمعارف العلمية والحرص على النزاهة العلمية في عملية اتخاذ القرارات
بالتغي السريع للمناخ أمرا مهما للغاية للتمكن من
 - 1يُع ّد االستناد إىل املعارف العلمية يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة ّ
التصدي للتحديات املرتبطة باحل ّد من وطأته والتكيف معه .ولذلك ينبغي أن تستند القرارات إىل أفضل املعارف املتوفرة يف
ميادين العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية ،وكذلك يف ميادين العلوم اجلامعة للتخصصات واملشرتكة بني التخصصات ،وأن
تسرتشد هبا ،مع مراعاة املعارف احمللية والتقليدية ومعارف الشعوب األصلية حبسب االقتضاء.
 - 2ينبغي للمعارف العلمية أن تفي بأمسى معايي نزاهة البحث العلمي لكي تساعد على اختاذ القرارات على أفضل
وجه ممكن ،وذلك عن طريق احلرص على الدقة واألمانة والشفافية وعدم التحيّز ،وتقدير مدى االفتقار إىل اليقني العلمي
تقديرا سديدا لتمكني أصحاب القرار من الوقوف على املخاطر والفرص الكامنة وفهمها ،واالسرتشاد هبذه املعارف يف
وضع اسرتاتيجياهتا الطويلة األجل.
تغي املناخ والتدابي اليت
 - 3ينبغي تعزيز التعاون العلمي وبناء القدرات العلمية يف البلدان النامية من أجل فهم عواقب ّ
ميكن اختاذها للح ّد من وطأته والتكيف معه فهما شامال.

تغي املناخ ،واملادة  12من اتفاق باريس
 - 4ينبغي للدول ،عمال باملادة  6من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
تغي املناخ الذي اعتُمد يف إطار االتفاقية ،وللجهات املعنية األخرى ،أن تقوم مبا يلي:
بشأن ّ
(أ)

اختاذ التدابي اليت تساعد على محاية وصون استقالل العلم ونزاهة العمل العلمي ،ومنها التدابي اليت تساعد
على احملافظة على املعايي العلمية العالية والشفافية على كل املستويات فيما يتعلق بتمويل العمل العلمي
وباملنهجيات العلمية ونتائج البحوث العلمية؛

(ب) تعزيز التوعية والدراية بالعلوم يف كل القطاعات ،ولدى مجيع الفئات السكانية ،من أجل توطيد العمل
لتغي املناخ؛
تغي املناخ وترسيخ الفهم املشرتك ال ُمحكم لكيفية التصدي ّ
اجلماعي القوي بشأن ّ
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تغي املناخ عن طريق االستناد إىل حبوث علمية يراجعها نظراء واالستعانة
(ج ) تعزيز الدقة يف جمال التواصل بشأن ّ
بوسائل خمتلفة للتواصل بشأنه تضم الرتويج للعلوم على أوسع نطاق ممكن يف وسائل اإلعالم وغيها من
وسائل التواصل؛
(د) إنشاء آليات فعالة لتوثيق الصلة بني العلوم والسياسات من أجل ضمان اختاذ القرارات استنادا إىل قاعدة
معرفية متينة.
تطبيق المبادئ
تُوصى الدول واجلهات املعنية باختاذ التدابي التالية من أجل نشر املبادئ األخالقية اليت ينادي هبا هذا اإلعالن والتشجيع

على تطبيقها:

المادة  :8العلم والتكنولوجيا واالبتكار
بتغي املناخ.
 - 1وضع اسرتاتيجيات للمحافظة على نزاهة البحث العلمي يف تناول املسائل املتعلقة ّ
غي املناخ.
 - 2االستعانة بأفضل املعارف والبيّنات العلمية املتوفرة الختاذ القرارات املرتبطة باملسائل املتعلقة بت ّ
تغي املناخ ومن
 - 3تطوير وحتسني التكنولوجيات والبُىن األساسية واألنشطة اليت ختضع للتقييم الدقيق وحت ّد من وطأة ّ
املخاطر املرتبطة به.

 - 4زيادة مشاركة علماء من مجيع البلدان النامية وأقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغية النامية قدر املستطاع يف
األعمال العلمية املتعلقة باملناخ.
 - 5تعزيز االنتفاع باملعلومات وفرص التدريب ،ومن ضمنها البيانات املفتوحة واملوارد التعليمية املفتوحة املتعلقة بالتحديات
بتغي املناخ ،ملشاطرهتا بني مجيع األوساط العلمية واألوساط األخرى املعنية على الصعيد الدويل.
واحللول املرتبطة ّ
 - 6التشجيع على تنمية املعارف العلمية اليت تساعد على حتويل أمناط اإلنتاج واإلدارة واالستهالك حبيث تصبح أكثر
توافقا مع التنمية املستدامة.
المادة  :9تقييم المخاطر وإدارتها
التشجيع على وضع خرائط حملية للمخاطر ،وإنشاء نُظم لإلنذار املبكر ،وإجراء عمليات تقييم بيئية وتكنولوجية قائمة

بتغي املناخ والكوارث الطبيعية إدارة مناسبة.
على أسس علمية ،وإدارة املخاطر املرتبطة ّ
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المادة  :10الفئات الضعيفة
لتغي املناخ ،لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة ،اليت تضم على سبيل املثال ال احلصر النازحني
إيالء األولوية ،عند التصدي ّ
واملهاجرين والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واألشخاص ذوي اإلعاقات ،وتراعي املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
واإلنصاف بني األجيال.
المادة  :11التربية والتعليم
 - 1االرتقاء باملناهج الدراسية حبسب االقتضاء ومع مراعاة عمل اليونسكو ومبادراهتا بشأن التعليم من أجل التنمية
تغي املناخ ،واملادة
تغي املناخ ،ومبا يتوافق مع املادة  6من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
املستدامة والتعليم يف جمال ّ
تغي املناخ الذي اعتُمد يف إطار االتفاقية ،لكي تؤدي ،فيما خيص تغي املناخ ،من أجل التوعية
 12من اتفاق باريس بشأن ّ
والتعريف بعالقة البشر بالنظام املناخي والنُظم اإليكولوجية لكوكب األرض ،ومبسؤوليات أجيال احلاضر جتاه أجيال
املستقبل ،وترويج املبادئ الواردة يف هذا اإلعالن.

 - 2ضمان انتفاع الناس كافة ،وفقا للتشريعات الوطنية ،بغض النظر عن اجلنس والعمر واألصل ،وكذلك األشخاص
ذوي اإلعاقات واملهاجرين والشعوب األصلية واألطفال والشباب ،وال سيّما ضعفاء احلال منهم ،بفرص التعلم املالئمة
لتغي املناخ واملسامهة
مدى احلياة ملساعدهتم على اكتساب وحتديث املعارف واملهارات والقيم والسلوك الضرورية للتصدي ّ
يف التنمية املستدامة.
بتغي املناخ،
 - 3النهوض بالتعليم النظامي وغي النظامي والتعليم غي الرمسي فيما يتعلق باملصاعب واحللول املرتبطة ّ
والتشجيع على إعادة تدريب العاملني املهنيني مبا يتالءم مع حتقيق هذه األهداف.
 - 4تشجيع املؤسسات الرتبوية والتعليمية واملعلمني واملربّني على األخذ هبذه املبادئ يف أنشطتهم التعليمية يف مجيع
مراحل التعليم بدءا مبرحلة التعليم قبل املدرسي وانتهاء مبرحلة التعليم اجلامعي.
 - 5الرتويج ،وفقا للتشريعات الوطنية ،لالعرتاف بالتنوع الثقايف واالجتماعي واجلنساين يف مجيع مراحل التعليم ومجيع
أنواعه بوصف هذا التنوع أمرا مفيدا ،فضال عن كونه مصدرا مهما للمعرفة ،ولذلك ينبغي تسخيه لتعزيز احلوار وتبادل
لتغي املناخ.
املعارف الضرورية للتصدي ّ
 - 6دعم البلدان النامية من خالل بناء القدرات يف جمايل التعليم والعلوم ،وتوفي املوارد املالية ،وتيسي تطوير التكنولوجيا
السليمة من حيث البيئة.
المادة  :12التوعية العامة
تغي املناخ ،وكذلك بشأن أفضل املمارسات يف جمال التصدي له ،عن طريق تعزيز احلوار االجتماعي
تعزيز التوعية بشأن ّ
والتواصل من خالل وسائل اإلعالم واألوساط العلمية ومنظمات اجملتمع املدين ،ومنها اجلماعات الدينية والثقافية.
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المادة  :13المسؤولية
فعالة بشأن املناخ عن طريق اختاذ التدابي املالئمة على صعيد احلوكمة ،وتعزيز
 - 1ضمان تطبيق سياسات وأنشطة ّ
الشفافية ومنع الفساد؛ وتعزيز آليات التقييم على املستوى احلكومي اليت توطد املسؤولية االجتماعية والبيئية واجملتمعية جلميع
اجلهات املعنية ،ومن ضمنها الشركات واملؤسسات التجارية.
المادة  :14التعاون الدولي
 - 1تيسي االضطالع باملساعي والربامج الدولية الرامية إىل نشر هذه املبادئ وتعزيز احلوار التعددي واملتعدد التخصصات
واجلامع للثقافات بشأهنا ،ودعم هذه املساعي والربامج واملشاركة فيها.
بتغي املناخ ،وكذلك باملبادرات الدولية
 - 2تيسي االضطالع باملساعي الدولية اخلاصة بالتعاون يف جمال البحوث املتعلقة ّ
بتغي املناخ ،ودعم هذه املساعي واملبادرات واملشاركة فيها.
الرامية إىل بناء القدرات املتعلقة ّ

لتغي املناخ ،وكذلك االبتكارات التكنولوجية وأفضل املمارسات
 - 3تعزيز تشاطر نتائج العمل العلمي يف جمال التصدي ّ
يف هذا اجملال ،يف الوقت املناسب وفقا لشروط منصفة.

 - 4اختاذ التدابي العاجلة الالزمة للوفاء بااللتزامات والتعهدات املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغي املناخ الذي اعتُمد يف إطار االتفاقية ،وخطة األمم املتحدة للتنمية
تغي املناخ ،وبروتوكول كيوتو ،واتفاق باريس بشأن ّ
ّ
املستدامة لعام  2030وأهدافها ،وإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث.
 - 5احرتام وتعزيز التضامن بني الدول ،وكذلك بني األفراد واألُسر واجلماعات واجملتمعات احمللية ،مع إيالء عناية خاصة
تغي املناخ ،وكذلك ألقل الفئات حظا من القدرات.
جراء عواقب ّ
للفئات املستضعفة من ّ
لتغي املناخ وآليات التعاون الدويل القائمة ،ومنها آليات التعاون يف جمال التنمية،
 - 6تعزيز االتساق بني آليات التصدي ّ
لتغي املناخ اليت ميكن أن تساهم أيضا يف حتقيق أهداف أخرى من أهداف السياسات
مع إيالء عناية خاصة لتدابي التصدي ّ
العامة تعزز رفاهية مجيع الشعوب.

المادة  :15اضطالع اليونسكو بعملية الترويج والنشر
تتمتع اليونسكو بالكفاءة لتكون وكالة األمم املتحدة الرئيسية املعنية برتويج هذا اإلعالن ونشره ،ويتعني عليها من مثّ التعاون
مع كيانات األمم املتحدة األخرى ،اليت تضم على سبيل املثال ال احلصر اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية
والتكنولوجية؛ واللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا؛ واللجنة الدولية احلكومية ألخالقيات البيولوجيا؛ والربنامج اهليدرولوجي
الدويل؛ وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي؛ والربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية؛ والربنامج الدويل للعلوم األساسية؛ واللجنة
بتغي املناخ؛ واتفاقية
الدولية احلكومية لعلوم احمليطات؛ وبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية؛ واهليئة احلكومية الدولية املعنية ّ
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تغي املناخ؛ واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛ واتفاقية التنوع
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
البيولوجي؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر ،وخباصة
يف أفريقيا؛ واملنظمة البحرية الدولية؛ واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واالحتاد الدويل لالتصاالت ،وبرنامج األمم املتحدة
بتغي املناخ ،ومنها اجمللس الدويل للعلوم؛
للمستوطنات البشرية؛ وغيها من اهليئات الدولية املعنية املهتمة باملسائل املتعلقة ّ
واجمللس الدويل للعلوم االجتماعية؛ ومبادرة "األرض يف املستقبل :البحوث من أجل حتقيق االستدامة على الصعيد العاملي"،
بتغي املناخ.
اليت تشارك اليونسكو يف رعايتها ،وكذلك سائر اهليئات الدولية احلكومية املهتمة باملسائل املتعلقة ّ
أحكام ختامية
المادة  :16ترابط المبادئ وتكاملها
يتجزأ ،وأن تُعترب املبادئ الواردة فيه مبادئ متكاملة ومرتابطة .وجيب أن يُراعى
جيب أن يُعترب هذا اإلعالن إعالنا واحدا ال ّ
كل مبدأ يف سياق سائر املبادئ ،وذلك حبسب ما تقتضيه الظروف وما يناسبها.

المادة  :17رفض األفعال المخالفة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية والكرامة اإلنسانية ،وكذلك لضرورات
الحياة على األرض
يسوغ ألية دولة ،أو ألية جهة من اجلهات االجتماعية األخرى
ال جيوز تفسي أي حكم من أحكام هذا اإلعالن تفسيا ّ
الفاعلة ،أو ألية مجاعة أو فئة ،أو ألي فرد ،مزاولة أي عمل أو القيام بأي فعل خمالف حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

والكرامة اإلنسانية ،وكذلك لضرورات احلياة على األرض.
المادة  :18رفض إعادة تفسير المبادئ واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ واتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي اعتُمد في إطار االتفاقية
ال جيوز اعتبار أي حكم من أحكام هذا اإلعالن تفسيا للمبادئ واألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغي املناخ واتفاق باريس بشأن تغي املناخ الذي اعتُمد يف إطار االتفاقية.
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الملحق الثالث
التوصية الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي
إن املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،املنعقد يف باريس من  30تشرين األول/أكتوبر إىل
 14تشرين الثاين/نوفمرب  2017يف دورته التاسعة والثالثني،
إذ يذ ّكر مبا تنص عليه الفقرة األخية من ديباجة امليثاق التأسيسي للمنظمة ،من أن اليونسكو تسعى ،بوسائل عدة من
بينها تعزيز العالقات العلمية بني شعوب العامل ،إىل بلوغ أهداف السلم الدويل وحتقيق الصاحل املشرتك للجنس البشري،
وهي األهداف اليت أنشئت من أجلها منظمة األمم املتحدة ،واليت ينادي هبا ميثاقها،
وبالنظر إىل أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  10كانون األول/
ديسمرب  ،1948وعلى األخص الفقرة  1من املادة  27منه اليت تنص على أن لكل فرد احلق يف أن يشرتك اشرتاكا حرا
يف حياة اجملتمع الثقافية ويف املسامهة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه،
وإذ يعرتف
(أ)

بأن االكتشافات العلمية وما يتصل هبا من تطورات وتطبيقات تكنولوجية تفتح آفاقا رحبة للتقدم يتيحها
على وجه اخلصوص االستخدام األمثل للعلم واملناهج العلمية لصاحل اجلنس البشري وللحفاظ على السالم
وختفيف حدة التوتر الدويل ،ولكنها قد تشكل يف الوقت نفسه أخطارا معينة متثل هتديدا ال سيما يف احلاالت
اليت تستخدم فيها نتائج البحوث العلمية ضد املصاحل احليوية للبشر من أجل اإلعداد حلروب تؤدي إىل
الدمار الشامل أو من أجل استغالل دولة لدولة أخرى ،أو تُستخدم على حساب حقوق اإلنسان أو احلريات
األساسية أو كرامة اإلنسان الشخصية ،وتثي على أية حال مشكالت أخالقية وقانونية معقدة،

(ب) وبأن مواجهة هذا التحدي توجب على الدول األعضاء أن تطور أو تنشئ جهازا لصياغة وتنفيذ سياسات
مالئمة ،أي سياسات تكفل جتنب األخطار احملتملة وتستهدف التحقيق واالستغالل الكاملني لإلمكانات
اإلجيابية اليت تنطوي عليها هذه االكتشافات العلمية والتطورات والتطبيقات التكنولوجية،
ويعرتف أيضا
(أ)

بقيمة العلم الكبية بوصفه منفعة عامة،

(ب) وبأن وجود كادر من املوظفني املوهوبني واملدربني هو حجر الزاوية يف بناء الطاقة احمللية للبحوث العلمية
والتنمية التجريبية ،وهو أمر ال غىن عنه من أجل االنتفاع بثمار البحوث املنفذة يف أماكن أخرى واستغالهلا،
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(ج ) وبأن اإلعالم احلر بنتائج البحوث واالفرتاضات واآلراء العلمية  -كما هو مقصود بعبارة "احلرية األكادميية"
 هو من صميم العملية العلمية ويشكل أقوى ضمان لدقة النتائج العلمية وموضوعيتها،(د) وبضرورة تقدمي الدعم الكايف واملعدات األساسية الالزمة إلجراء البحوث والتنمية التجريبية،
ويالحظ أن هذا اجلانب من جوانب رسم السياسة قد أخذ يكتسب أمهية متزايدة لدى الدول األعضاء يف مجيع أحناء
العامل؛ ويضع يف اعتباره املبادرات الدولية احلكومية املشار إليها يف ملحق هذه التوصية ،واليت تبني اعرتاف الدول األعضاء
مبا للعلم والتكنولوجيا من قيمة متزايدة يف معاجلة خمتلف القضايا العاملية على أساس عاملي عريض ،األمر الذي يدعم
التعاون بني الدول ويعزز تنمية كل منها؛ وثقة منه بأن هذه االجتاهات تشجع الدول األعضاء على اختاذ تدابي عملية من
أجل استحداث وتطبيق سياسات علمية وتكنولوجية مالئمة،
واقتناعا منه بأن مثل هذه التدابي احلكومية تساعد إىل حد كبي على إجياد الظروف اليت تشجع الطاقات احمللية وتعينها
على ممارسة أنشطة البحث والتطوير واستخدام نتائجها بروح من الشعور القوي باملسؤولية جتاه اإلنسان وبيئته،
واعتقادا منه بأن من أهم هذه الظروف ضمان أوضاع عادلة للمشتغلني بالفعل بالبحث والتطوير يف جمال العلم والتكنولوجيا،
مع مراعاة املسؤوليات اليت تنطوي عليها هذه األعمال واحلقوق الالزمة ألدائها،
ونظرا ألن أنشطة البحث والتطوير تُن ّفذ يف ظروف عمل استثنائية وتتطلب موقفا يتسم بالشعور القوي باملسؤولية من جانب
املشتغلني بالبحث العلمي جتاه هذا العمل وجتاه وطنهم وجتاه األهداف واملثل العليا الدولية اليت تسعى األمم املتحدة إىل
حتقيقها ،وألن املشتغلني هبذه املهنة هم بالتايل حباجة إىل أوضاع الئقة،
واقتناعا منه بأن املناخ احلايل يف األوساط احلكومية والعلمية وأوساط الرأي العام جيعل الوقت مالئما ألن يصوغ املؤمتر العام
مبادئ ملعاونة احلكومات األعضاء الراغبة يف توفي أوضاع عادلة للعاملني املعنيني،
وإذ يذ ّكر باجلهود الثمينة والكثية اليت متت يف هذا اجملال ،سواء بالنسبة إىل العاملني بصفة عامة أو بالنسبة إىل املشتغلني
بالبحث العلمي بصفة خاصة ،وال سيما من خالل الوثائق الدولية والنصوص األخرى املشار إليها يف هذه الديباجة ويف
ملحق هذه التوصية،
ويدرك أن الظاهرة اليت تُعرف يف أحيان كثية باسم "هجرة الكفاءات" بني املشتغلني بالبحث العلمي قد سببت يف املاضي
قلقا عاما ،وأهنا ال تزال مصدر قلق كبي بالنسبة إىل بعض الدول األعضاء؛ وحيث حتضره يف هذا الصدد االحتياجات
البالغة األمهية للبلدان الن امية؛ ورغبة منه بالتايل يف توفي أسباب أقوى حتفز املشتغلني بالبحث العلمي للعمل يف البلدان
واملناطق األكثر احتياجا إىل خدماهتم،
واقتناعا منه بأن هناك قضايا متشاهبة تنشأ يف مجيع البلدان فيما خيص العلم واملشتغلني بالبحث العملي ،وأن هذه القضايا
تتطلب اتباع هنوج مشرتكة والعمل بقدر اإلمكان على تطبيق املعايي والتدابي العامة اليت تستهدف هذه التوصية بياهنا،
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وإذ يضع مع ذلك يف اعتباره متاما ،لدى إقرار هذه التوصية وتطبيقها ،التنوع الكبي يف القوانني واللوائح واألعراف اليت حتدد
يف خمتلف البلدان أمناط أنشطة البحوث والتنمية التجريبية يف جمال العلم والتكنولوجيا وأشكال تنظيم هذه األنشطة،
ويرغب ،بناء على هذه األسباب ،يف وضع أحكام خاصة بالقضايا ذات األمهية احليوية للمشتغلني بالبحث العلمي
الستكمال املعايي والتوصيات الواردة يف القوانني واملراسيم اخلاصة بكل بلد واليت تقرها أعرافه ،وتلك الواردة يف الوثائق
الدولية وغيها من الوثائق املشار إليها يف هذه الديباجة ويف ملحق هذه التوصية،
وملا كان جدول أعمال دورته احلالية يتضمن حتت البند رقم ( ،)...مقرتحات تتعلق بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي،
وبعد أن قرر يف دورته السابعة والثالثني أن تصاغ هذه املقرتحات يف شكل توصية موجهة إىل الدول األعضاء،
يعتمد التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي ،اليت حتل حمل توصية عام  1974اخلاصة بأوضاع املشتغلني
بالبحث العلمي ،يف هذا اليوم ( )...من تشرين الثاين/نوفمرب 2017؛
ويوصي بأن تطبّق الدول األعضاء األحكام التالية عن طريق اختاذ اخلطوات التشريعية وغي التشريعية الالزمة لتطبيق املبادئ
واملعايي الواردة يف هذه التوصية داخل أراضي كل دولة منها؛

ويوصي أيضا بأن تعرض الدول األعضاء هذه التوصية على السلطات واملؤسسات واملنشآت املسؤولة عن إجراء البحوث
والتنمية التجريبية وتطبيق نتائجها ،وعلى خمتلف املنظمات اليت متثل املشتغلني بالبحث العلمي أو تعىن برعاية مصاحلهم يف
جمموعهم ،وعلى األطراف األخرى املعنية؛
ويوصي فضال عن ذلك بأن تقدم الدول األعضاء إليه تقارير عما تتخذه من تدابي لتنفيذ هذه التوصية ،على أن تقدم
هذه التقارير يف املواعيد اليت حيددها املؤمتر العام وبالصيغة اليت يقررها.
أوالً – نطاق التطبيق
 - 1ألغراض هذه التوصية

:

(أ)

( )1تعين كلمة "العلم" اجلهد الذي يقوم به البشر ،أفرادا أو مجاعات صغية أو كبية ،يف حماولة منظمة
عن طريق الدراسة املوضوعية للظواهر اليت تتم مالحظتها وإقرار هذه الدراسة من خالل تشاطر النتائج
والبيانات وعمليات استعراض األقران ،بغية اكتشاف سلسلة األسباب واملسببات والعالقات
والتفاعالت والتحكم فيها ،وجيمعون ما ينتج عن ذلك من نظم فرعية للمعرفة يف صورة منسقة من
وتصور منهجيني ،مهيئني ألنفسهم بذلك فرصة استغالل فهمهم للعمليات والظواهر
خالل تفكي ّ
اليت جتري يف الطبيعة واجملتمع ملنفعتهم وصاحلهم؛
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( )2تعين كلمة "العلوم" كال مرّكبا من املعارف واحلقائق والفرضيات يكون فيه العنصر النظري عادة قابال
لإلثبات يف األجل القصي أو الطويل .ويف نطاق هذا املفهوم تشمل هذه الكلمة العلوم اليت ختتص
باحلقائق والظواهر االجتماعية؛
(ب) تعين كلمة "التكنولوجيا" املعارف اليت تتصل مباشرة بإنتاج السلع أو اخلدمات أو حتسينها؛
(ج ) يشمل مصطلح "البحث والتطوير" البحث العلمي والتنمية التجريبية ،ويف هذا السياق يعين "البحث العلمي"
عمليات الدراسة والتجربة وصياغة املفاهيم واختبار وإقرار النظريات ،اليت تدخل يف توليد املعرفة العلمية طبقا
لنص الفقرتني الفرعيتني (أ )1-و (أ )2-املذكورتني آنفا ،ومن مث تشمل هذه العمليات البحوث األساسية
والبحوث التطبيقية على حد سواء؛ ويف هذا السياق تعين "التنمية التجريبية" عمليات التكييف واالختبار
والتحسني اليت تؤدي إىل مرحلة التطبيق العملي ،مبا يف ذلك على سبيل االبتكار؛
(د) ( )1يعين مصطلح "املشتغلون بالبحث العلمي" األشخاص املسؤولني عن أنشطة البحث والتطوير
واملنخرطني يف ممارسة هذه األنشطة؛
( )2وعلى أساس أحكام هذه التوصية ،لكل دولة عضو أن تقرر املعايي اليت جيب توفرها لقبول األشخاص
يف فئة املشتغلني بالبحث العلمي املعرتف هبم (مثل حيازة الشهادات أو الدرجات العلمية أو األلقاب
أو الوظائف األكادميية) ،وأن حتدد االستثناءات اجلائزة من هذه املعايي؛
(ه ) تعين كلمة "أوضاع" املستخدمة باالرتباط باملشتغلني بالبحث العلمي ،املركز أو االعتبار الذي يتمتعون به
حسبما يُستدل ،أوال ،من مستوى التقدير الذي حتظى به الواجبات واملسؤوليات اليت تنطوي عليها وظائفهم
ومن مدى كفاءهتم يف أدائها ،وثانيا ،من احلقوق وظروف العمل وأشكال العون املادي والدعم املعنوي اليت
يتمتعون هبا مقابل قيامهم مبهامهم

.

 - 2تنطبق هذه التوصية على الفئات التالية:
(أ)

مجيع املشتغلني بالبحث العلمي بغض النظر عن

:

( )1املركز القانوين لرب العمل الذي يوظفهم ،أو نوع املنظمة أو املؤسسة اليت يعملون فيها؛
( )2ميادين ختصصهم العلمي أو التكنولوجي؛
( )3الدافع الكامن وراء أنشطة البحث والتطوير اليت يقومون هبا؛
( )4نوع التطبيق املباشر املقصود بصورة رئيسية يف إجراء أنشطة البحث والتطوير هذه؛
( )5وضعهم املهين أو على صعيد العمالة؛
(ب) التقنيون وموظفو الدعم والطالب الذين يدعمون أنشطة البحث والتطوير ويسامهون فيها؛
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(ج ) املؤسسات واألفراد املسؤولون عن أنشطة البحث والتطوير وغيها من اجلوانب العلمية ،مبا يف ذلك جوانب
مثل تعليم العلوم ،واالتصال يف جمال العلوم ،ووضع القواعد التنظيمية والسياسات اخلاصة بالعلوم ،وعمليات
اإلشراف والتمويل والتوظيف وعمليات استعراض األقران والنشر يف جمال العلوم.
 - 3ويف حالة املشتغلني بالبحث العلمي الذين ميارسون أنشطة البحث والتطوير على أساس العمل بوقت جزئي ،فإن
هذه التوصية ال تنطبق عليهم إال يف حدود األوقات والظروف اليت ميارسون فيها أنشطة البحث والتطوير هذه.
ثانياً  -المشتغلون بالبحث العلمي في إطار رسم السياسة الوطنية
 - 4ينبغي للدول األعضاء ،من خالل السياسات اليت تتبعها بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار أو اليت تؤثر يف هذه
اجملاالت ،ومن خالل الطريقة اليت تستخدم هبا العلم والتكنولوجيا سواء يف وضع السياسات أو بوجه أعم ،ومن خالل
أسلوب معاملتها للمشتغلني بالبحث العلمي بصفة خاصة ،أن تعمل وأن تتخذ التدابي إلثبات أن أنشطة البحث والتطوير
ليست جمرد أنشطة تنفذ مبعزل عن غيها ،وإمنا هي جزء جلي من اجلهد املتكامل لألمة يف سبيل إقامة جمتمع أكثر اتساما
بالروح اإلنسانية وأكثر عدال وأمشل للجميع ،بغية محاية رفاه املواطنني يف األجيال احلاضرة واألجيال املقبلة ثقافيا وماديا
والنهوض به ،وتعزيز املثل العليا لألمم املتحدة والتقدم يف سبيل حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا ،مع إعطاء العلم املكانة
الالئقة به يف حد ذاته.
 - 5ينبغي للدول األعضاء تكوين قدرات بشرية ومؤسسية رصينة وتعزيزها تعزيزا جوهريا ،من أجل أن تقيم نظاما متينا
للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يتكامل مع اجلهود اليت تبذهلا يف هذه اجملاالت ،وذلك بعدة طرق ومنها:
(أ)

متول من مصادر عامة
تشجيع أنشطة البحث والتطوير يف كل اجملاالت ذات الصلة حبياة اجملتمع ،كأنشطة َّ

وخاصة ومن مصادر ال تستهدف الربح؛

(ب) التزود مبا يلزم من عاملني ومؤسسات وأجهزة ضرورية إلعداد وتطبيق السياسات الوطنية اخلاصة بالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار؛
(ج ) تعزيز الثقافة العلمية وثقة اجلمهور العام من مجيع فئات اجملتمع بالعلوم ودعمه هلا ،وال سيّما من خالل
النقاش الدميقراطي املستني واملفعم باحليوية بشأن إنتاج املعارف العلمية واستخدامها ،واحلوار بني األوساط
العلمية واجملتمع؛
(د) استحداث وسائل مناسبة لالهتمام بأخالقيات ممارسة العلوم وأخالقيات استخدام املعارف العلمية
وتطبيقاهتا ،وحتديدا من خالل إنشاء جلان تعددية ومتعددة التخصصات ومستقلة لألخالقيات ،وتعزيز هذه
اللجان ودعمها ،كي تضطلع بتقييم القضايا األخالقية والقانونية والعلمية واالجتماعية اليت تندرج يف نطاق
اختصاصها واملتعلقة مبشروعات البحوث اليت تتضمن استخدام البشر ،وكي تسدي املشورة األخالقية بشأن
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وتشجع النقاش والتثقيف
املسائل األخالقية يف جمال البحث والتطوير ،وتُقيّ َم التطورات العلمية والتكنولوجية،
َ
ورفع مستوى الوعي العام واملشاركة فيما خيص األخالقيات يف جمال البحث والتطوير؛

(ه) تشجيع أنشطة البحث والتطوير اليت من شأهنا أن تسهم يف بناء السالم ،كذلك تشجيع استعمال العلم
والتكنولوجيا مبسؤولية وألغراض سلمية؛
(و) االعرتاف بالدور الرئيسي للبحث والتطوير يف اكتساب املعارف ومعاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات ومعاجلة
آثارها ،ويف حتقيق التنمية املستدامة؛
(ز) استخدام املعارف العلمية والتكنولوجية يف اختاذ القرارات ورسم السياسات؛
 - 6ينبغي للدول األعضاء أن تعترب التمويل العام ألنشطة البحث والتطوير أحد أنواع االستثمار العام اليت يتحقق عائدها
بالضرورة يف األجل الطويل يف أغلب األحيان ،وأن تتخذ مجيع التدابي املناسبة إلبقاء الرأي العام على اطالع دائم على
مربرات هذا النوع من االستثمار العام بل وضرورته.
 - 7ينبغي للدول األعضاء استخدام املعارف العلمية والتكنولوجية يف اختاذ القرارات ورسم السياسات اخلاصة بالعالقات
الدولية ،واالهتمام على هذا الصعيد بتعزيز القدرات الكفيلة بالنهوض بالنشاط الدبلوماسي يف جمال العلوم.
 - 8ينبغي للدول األعضاء أن تعمل على إتاحة الفرص للمشتغلني بالبحث العلمي كي يشاركوا يف إعداد السياسة
الوطنية اخلاصة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار .وينبغي بصفة خاصة أن تكفل كل دولة من الدول األعضاء وجود آليات
مؤسسية مناسبة لدعم هذه العمليات اخلاصة بالسياسات ،تتلقى املشورة والعون املناسبني من املشتغلني بالبحث العلمي
ومن منظماهتم املهنية.
 - 9ينبغي للدول األعضاء هتيئة البيئة الكفيلة بقيام املشتغلني بالبحث العلمي ،الذين يسدون املشورة لرامسي السياسات
ولغيهم من املوظفني العموميني ،بإسداء هذه املشورة بطريقة قابلة للمساءلة وتضمن الكشف عن حاالت تضارب املصاحل.
 -10ينبغي أن تضع كل دولة عضو إجراءات تناسب احتياجاهتا كي تضمن احرتام املشتغلني بالبحث العلمي للمسؤولية
العامة يف أدائهم ألنشطة البحث والتطوير ،مع متتعهم يف الوقت ذاته بقدر من االستقالل الذايت يليق باملهمة اليت يقومون
هبا وبتقدم العلم والتكنولوجيا .وينبغي إيالء املراعاة التامة لوجوب تعزيز األنشطة اإلبداعية للمشتغلني بالبحث العلمي يف
إطار السياسة الوطنية ،وذلك على أساس احرتام االستقالل واحلرية يف البحوث اللذين يقتضيهما التقدم العلمي أشد احرتام.
 -11وينبغي للدول األعضاء ،من أجل حتقيق الغايات املذكورة آنفا ،واحرتاما ملبدأ حرية تَن ّقل املشتغلني بالبحث العلمي،
أن تعىن بتهيئة املناخ العام واختاذ التدابي اخلاصة الالزمة لضمان الدعم والتشجيع املعنوي واملادي للمشتغلني بالبحث
العلمي ،ومنها

:
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(أ)

العمل على أن جيد األشخاص ذوو الكفاءات العالية حوافز جتتذهبم وتشبع فيهم الثقة الكافية ليتخذوا من
العمل يف جمال البحث والتطوير مهنة تفتح هلم آفاقا معقولة للمستقبل وتوفر هلم قدرا مقبوال من األمان،
حىت يُك َفل للبلد َمعني كاف ودائم التجدد من املشتغلني بالبحث العلمي؛

(ب) تسهيل نشوء جمموعة من املشتغلني بالبحث العلمي من بني مواطنيها وتشجيع منو هذه اجملموعة على النحو
املناسب حبيث يعترب أفرادها أنفسهم ويعتربهم زمالؤهم يف مجيع أحناء العامل أفرادا يتمتعون باجلدارة يف
األوساط العلمية والتكنولوجية الدولية؛
(ج ) تشجيع املشتغلني بالبحث العلمي (أو الشباب املتطلعني لالشتغال بالبحث العلمي) الذين يسعون إىل التعلم
أو التدرب أو اكتساب اخلربة يف اخلارج ،على العودة إىل بلداهنم للعمل فيها.
ثالثاً  -التعليم والتدريب المبدئيان للمشتغلين بالبحث العلمي
 -12ينبغي للدول األعضاء أن تضع يف اعتبارها أن البحث العلمي الفعال يتطلب وجود مشتغلني بالبحث العلمي
يتميزون بالنزاهة والنضوج الفكري ،ويتحلون بصفات توفّق ما بني املستوى الفكري املرموق واحرتام املبادئ األخالقية.
 -13تيسيا لنشوء مشتغلني بالبحث العلمي على هذا املستوى الرفيع ،ينبغي أن تتخذ الدول األعضاء تدابي من أجل
ما يلي:
(أ)

أن تكفل متتع مجيع املواطنني بفرص متساوية للحصول على التعليم والتدريب املبدئيني الالزمني لتأهيلهم
لالشتغال بالبحث والتطوير ،دومنا متييز بينهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو اجلنس أو االعتبارات
اجلنسانية أو امليل اجلنسي أو السن أو اللغة األصلية أو الدين أو املعتقد السياسي أو غيه أو األصل الوطين
أو اإلثين أو االجتماعي أو االقتصادي أو على أساس الوضع االجتماعي املرتبط باملولد ،أو العوق؛ وأن
تكفل جلميع املواطنني الذين ينجحون يف اكتساب هذا التأهيل التمتع بفرص متساوية للحصول على الوظائف
املتاحة يف جمال البحث العلمي؛

(ب) أن تقضي على عدم التكافؤ يف الفرص املتاحة؛
(ج ) أن تشجع الفتيات والنساء واألشخاص الذين ينتمون إىل الفئات األخرى غي املمثَّلة بالقدر املالئم يف جمال
العلوم تشجيعا فعاال على التفكي يف ممارسة مهن يف جمال العلوم ،وأن تسعى إىل القضاء على أوجه االحنياز
اليت متارس ضدهم يف أماكن العمل وفيما خيص الرتقية املهنية ،وذلك بغية معاجلة أوجه التفاوت وأمناط
االستبعاد املوروثة من املاضي؛
(د) أن تشجع لدى املشتغلني بالبحث العلمي روح العمل خلدمة التقدم العلمي وروح املسؤولية االجتماعية
والبيئية إزاء مواطين بلداهنم ،وسائر بين البشر عموما ،واألجيال املقبلة ،وكوكب األرض ومجيع نظمه
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اإليكولوجية ،وتنميته تنمية مستدامة واحملافظة عليه ،عرب إدراج هذا اجلانب كعنصر هام يف تعليم املشتغلني
بالبحث العلمي وتدريبهم؛
(ه) أن تضمن االنتفاع املتكافئ واحلر باملؤلفات والبيانات واملضامني العلمية ،مبا يشمل اختاذ تدابي إلزالة العوائق
عن نشر نتائج البحث العلمي وتشاطرها وحفظها.
 -14ينبغي للدول األعضاء ،يف حدود ما يتفق مع االستقالل الضروري والالئق للمربني واملؤسسات التعليمية ،أن تقدم
دعمها جلميع املبادرات الرتبوية اليت ترمي إىل ما يلي:
(أ)

تعزيز تعليم مجيع مواضيع العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف املدارس وغيها من األطر النظامية
وغي الرمسية؛

(ب) إدراج عناصر جامعة للتخصصات وعناصر تتعلق بالفنون والتصميم يف املناهج والدورات الدراسية اخلاصة
جبميع جماالت العلوم ،فضال عن مهارات مثل مهارات االتصال والقيادة واإلدارة؛
(ج ) إدراج أو تنمية اجلوانب األخالقية للعلم والبحوث يف املناهج والدورات الدراسية اخلاصة بكل جمال من
اجملاالت املعنية؛
(د) إعداد واستخدام تقنيات تربوية توقظ خصاال شخصية وطباعا ذهنية معينة وتشحذها ،ومن هذه اخلصال
والطباع ما يلي

:

( )1املنهجية العلمية؛
( )2النزاهة الفكرية ،واحلساسية جتاه تضارب املصاحل ،واحرتام املبادئ األخالقية يف جمال البحوث؛
( )3القدرة على رؤية أية مشكلة أو حالة يف إطارها الصحيح وبأبعادها احلقيقة ،بكل متضمناهتا اإلنسانية؛
( )4املهارة يف متييز املتضمنات املدنية واألخالقية يف القضايا اليت تتطلب البحث عن معارف جديدة واليت
قد تبدو للوهلة األوىل قضايا ذات صفة تقنية حبتة؛
( )5التيقظ للعواقب االجتماعية واإليكولوجية احملتملة اليت ميكن أن تنجم عن أنشطة البحث والتطوير؛
( )6الرغبة يف االتصال باآلخرين ،ال يف األوساط العلمية والتكنولوجية فحسب ،بل وخارج هذه األوساط
أيضا ،مما يعين االستعداد للعمل اجلماعي ويف إطار جامع لعدة مهن

.
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رابعاً – الحقوق والمسؤوليات في مجال البحث
 -15ينبغي أن تضع الدول األعضاء يف اعتبارها أن إحساس املشتغلني بالبحث العلمي برسالتهم ميكن أن يزداد قوة إذا
ما وجدوا َمن يشجعهم على التفكي يف عملهم بوصفه خدمة يقدموهنا ملواطين بلداهنم ولغيهم من البشر بصفة عامة.
وينبغي للدول األعضاء أن حترص ،يف معاملتها للمشتغلني بالبحث العلمي وسلوكها جتاههم ،على التعبي عن تشجيعها
لروح املسؤولية الواسعة النطاق هذه.

الجانب المدني واألخالقي للبحث العلمي
 -16ينبغي أن تشجع الدول األعضاء وجود ظروف تتيح حتقيق علم ذي مستوى رفيع يقوم على الشعور باملسؤولية مبا
يتماشى مع املذكور يف الفقرة  .4وحتقيقا لذلك ،ينبغي أن تنشئ الدول األعضاء آليات وأن تتخذ مجيع التدابي املالئمة
من أجل تأمني املمارسة التامة حلقوق ومسؤوليات املشتغلني بالبحث العلمي واألطراف األخرى املعنية هبذه التوصية واحرتام
هذه احلقوق واملسؤوليات ومحايتها والنهوض هبا على أكمل وجه ،وهلذا الغرض
(أ)

:

تتمثل املسؤوليات واحلقوق املوصى هبا للمشتغلني بالبحث العلمي ،يف ما يلي:
( )1العمل بروح حرية الفكر من أجل البحث عن احلقائق العلمية وتفسيها والدفاع عنها على النحو
الذي يرونه مالئما ،وتشمل حرية الفكر محاية استقالل رأيهم وقرارهم من التأثيات غي املربرة؛
( )2املسامهة يف حتديد أهداف وغايات الربامج اليت يشرتكون فيها ،وتقرير األساليب اليت تتبع يف هذا
الصدد واليت ينبغي أن تتسم بطابع املسؤولية اإلنسانية والعلمية واالجتماعية واإليكولوجية؛ وينبغي،
على وجه اخلصوص ،أن حيرص املشتغلون بالبحث العلمي على احلد بأكرب قدر ممكن من التأثيات
الضارة على الكائنات احلية اليت تكون موضوع البحث وعلى البيئة الطبيعية وأن يكونوا واعني بضرورة
إدارة املوارد إدارة فعالة ومستدامة؛
( )3التعبي احلر والصريح عن آرائهم فيما يتعلق بالقيمة األخالقية أو اإلنسانية أو العلمية أو االجتماعية
أو اإليكولوجية لبعض املشروعات ،والتمتع يف احلاالت اليت يلحق فيها التطور العلمي والتكنولوجي
الضرر برفاهية اإلنسان وكرامته وحقوقه أو "يستخدم ألغراض مزدوجة" ،باحلق يف االنسحاب من
هذه املشروعات إذا أملت عليهم ضمائرهم ذلك ،وباحلق واملسؤولية فيما خيص التعبي عن آرائهم
حبرية واإلبالغ عن هذه املخاوف؛
( )4املسامهة البنّاءة يف تكوين النسيج العلمي والثقايف والرتبوي ،وتعزيز العلم واالبتكار يف بلداهنم ،ويف
حتقيق األهداف الوطنية ،ورفع مستوى رفاهية مواطين بلداهنم ،ومحاية البيئة ،وتعزيز األهداف واملثل
العليا الدولية؛

39 C/73
Annex III – page 10

( )5التشجيع على االنتفاع بنتائج البحوث واملشاركة يف تشاطر البيانات العلمية بني الباحثني ،وتشجيع
انتفاع رامسي السياسات واجلمهور العام مىت أمكن هبذه النتائج ،مع مراعاة احلقوق املرتبطة هبذه النتائج
والبيانات؛
وتعزز أهداف البحث
( )6اإلفصاح عن التضارب احملتمل والفعلي للمصاحل وفقا ملدونة أخالق معرتف هبا ّ
والتطوير العلميني؛

( )7االهتمام على حنو دائم بتضمني ما يلي يف أنشطة البحث والتطوير اليت يقومون هبا :بيانات يفصح
فيها كل شخص جيري عليه البحث عن موافقته على املشاركة يف البحث ،وفحوص للتحقق من
التقليل قدر اإلمكان من الضرر الذي قد يلحق بكل كائن من الكائنات احلية اخلاضعة للبحث
وبالبيئة ،ومشاورات مع اجلماعات اليت قد يتأثر أفرادها بإجراء البحث؛
( )8ضمان اإلشارة على النحو املالئم إىل املعارف اليت تُستمد من مصادر تشمل املعارف التقليدية
ومعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية وغيها من مصادر املعارف ،واالعرتاف هبذه املعارف
ومكافأهتا ،وضمان نقل املعارف اجلديدة الناشئة عنها إىل هذه املصادر؛
(ب) تتمثل املسؤوليات واحلقوق املوصى هبا لألشخاص أو املؤسسات الذين يوظفون املشتغلني بالبحث العلمي
يوجهون البحوث ،يف ما يلي:
يوجهوهنم/أو ميولون أو يديرون أو ّ
أو الذين ميولوهنم أو يديروهنم أو ّ
(َ )1حت ُّمل املسؤوليات ذاهتا والتمتع باحلقوق ذاهتا املذكورة يف الفقرة الفرعية (أ) آنفا ،على أال تعيق هذه
املسؤوليات واحلقوق مزاولة املشتغلني بالبحث العلمي ملسؤولياهتم وممارستهم حلقوقهم؛

( )2تيسي مزاولة املسؤوليات وممارسة احلقوق املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و (ب )1-آنفا ،مبا
يف ذلك عن طريق إنشاء آليات هلذا الغرض ،ومنها على سبيل املثال اللجان املعنية باستعراض اجلوانب
األخالقية ،وضمان محاية املشتغلني بالبحث العلمي من اجلزاء؛
( )3االحرتام التام حلقوق امللكية الفكرية للمشتغلني بالبحث العلمي األفراد؛
( )4العمل هبذه التوصية يف جوانب أخرى؛
( )5االضطالع ،بأقصى قدر ممكن من الوضوح والدقة ،بتحديد احلاالت اليت يرون أن من الضروري فيها
اخلروج عن نطاق املسؤوليات واحلقوق املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و (ب).
 -17ينبغي أن تتخذ الدول األعضاء اخلطوات املناسبة كافة حلث مجيع أرباب العمل اآلخرين الذين يوظفون املشتغلني
بالبحث العلمي على اتباع التوصيات الواردة يف الفقرة  16آنفا.
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الجانب الدولي للبحث العلمي
 -18ينبغي للدول األعضاء أن تعرتف باألبعاد الدولية ألنشطة البحث والتطوير ،وأن تسعى يف هذا الصدد إىل مساعدة
املشتغلني بالبحث العلمي بكل الوسائل املمكنة ،وبضمنها ما يلي:
(أ)

إنشاء الشراكات القائمة على حرية انضمام األوساط العلمية من البلدان املتقدمة والبلدان النامية إليها وترمي
إىل تلبية احتياجات مجيع البلدان وتيسي تقدمها ،يف ظل احرتام النظم الوطنية هلذه البلدان ،وتشمل هذه
الشراكات التعاون الثقايف والعلمي وعقد االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تتيح للبلدان النامية بناء
قدراهتا على املشاركة يف توليد وتشاطر املعارف العلمية والدرايات املتعلقة هبا ويف االنتفاع بالفوائد اليت جتىن
منها ،وحتديد تداعيات هجرة الكفاءات والتصدي هلا؛

(ب) ضمان االنتفاع املتكافئ بالعلم واملعارف النامجة عنه ،ليس باعتباره مستلزما اجتماعيا وأخالقيا لتحقيق التنمية
البشرية فحسب ،بل وأيضا بوصفه عامال أساسيا لتحقيق كامل طاقات األوساط العلمية يف شىت أحناء العامل؛
(ج ) وضع السياسات الرامية إىل تيسي اضطالع املشتغلني بالبحث العلمي حبرية باستحداث البيانات واملوارد
التعليمية واملسامهة يف تشاطرها ،من خالل اجلامعات االفرتاضية على سبيل املثال؛
(د) ضمان اإلشارة بصورة الئقة إىل حقوق املشتغلني بالبحث العلمي عند استخدام مسامهاهتم يف املعارف
العلمية ،وذلك يف إطار نظام حقوق امللكية الفكرية الساري عليهم ،وحتقيق التوازن بني محاية حقوق امللكية
الفكرية واالنتفاع احلر باملعارف وتشاطرها ،إضافة إىل ضمان محاية مصادر املعارف التقليدية ونتاجاهتا؛
(ه) اختاذ التدابي الالزمة ملكافحة القرصنة البيولوجية واالجتار غي املشروع باألعضاء واألنسجة والعينات البشرية
وباملوارد اجلينية البشرية واملواد املتعلقة باجلينات؛ وضمان محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والكرامة
اإلنسانية ،وسرية البيانات الشخصية.
 -19نظرا إىل أن أي حبث علمي قادر على حتسني فهم العوامل اليت تؤثر يف بقاء اجلنس البشري مبجمله ويف رفاهه،
ينبغي للدول األعضاء أن تدعم مبادرات املشتغلني بالبحث العلمي هذه ،مع املراعاة التامة ملا يلي:
(أ)

تأثي العلم يف األجيال املقبلة؛

(ب) الرتابط املوجود بني خمتلف أشكال احلياة؛
(ج ) دور البشر ومسؤوليتهم يف محاية البيئة واحمليط احليوي والتنوع البيولوجي.
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متول أو ُجترى
 -20ينبغي أن تعمل الدول األعضاء على ضمان أن تكون أنشطة البحث والتطوير اليت يُضطلع هبا أو َّ
بأي شكل آخر ،سواء كليا أو جزئيا ،يف خمتلف الدول ،متماشية مع مبادئ إجراء البحوث على حنو مسؤول حيرتم حقوق
اإلنسان .وينبغي ،على وجه اخلصوص حتقيق ما يلي فيما خيص البحوث عرب الوطنية اليت جترى على البشر:
(أ)

أن ُجيرى استعراض مالئم بشأن اجلوانب األخالقية يف الدولة/الدول املضيفة ويف الدولة/الدول اليت توجد فيها
اجلهة املمولة على حد سواء ،وذلك باالستناد إىل األطر األخالقية املتفق عليها دوليا؛

(ب) أن يستجيب هذا النوع من البحوث الحتياجات البلدان املضيفة وأن يُعرتف بأمهية إسهام هذه البحوث يف
امللحة؛
التخفيف من املشكالت الصحية العاملية ّ

(ج ) أن يتم ،عند التفاوض بشأن اتفاق خاص بإجراء حبوث وشروط التعاون ،االتفاق على فوائد هذه البحوث
واالنتفاع بنتائجها باملشاركة الكاملة للجماعات املعنية هبا.
 -21لضمان االنتفاع باحلق اإلنساين يف تشاطر التقدم العلمي وفوائده ،ينبغي أن تنشئ الدول األعضاء آليات للتعاون
تيسر عمل هذه اآلليات وتَشاطر املعارف العلمية وأن تكفل يف الوقت ذاته احرتام حقوق اإلنسان
احلر يف جمال العلم وأن ّ

األخرى.

 -22لضمان حق اإلنسان يف الصحة ،ينبغي أن تتخذ الدول األعضاء تدابي لضمان تشاطر فوائد أي حبوث وتطبيقاهتا،
سواء على صعيد اجملتمع برمته أو على صعيد اجملتمع الدويل ،وال سيما يف البلدان النامية.
 -23بغية تسخي املعارف العلمية والتكنولوجية واإلمكانيات الكامنة فيها لفائدة مجيع الشعوب دون إبطاء ،ينبغي للدول
األعضاء أن حتث املشتغلني بالبحث العلمي وغيهم من اجلهات املعنية اليت تنطبق عليها هذه التوصية ،على مراعاة املبادئ
الواردة يف الفقرات  18و 19و 20و 21و 22أعاله.
خامساً  -شروط نجاح المشتغلين بالبحث العلمي
 -24ينبغي للدول األعضاء
(أ)

:

أن توفر العون املادي والدعم املعنوي واالعرتاف العام مبا يكفل جناح املشتغلني بالبحث العلمي فيما يتولونه
من أنشطة البحث والتطوير؛

(ب) أن تكفل توافر مستوى الئق لظروف عمل املشتغلني بالبحث العلمي وتوظيفهم وترقيتهم ،وتقييم عملهم،
وتدريبهم وأجورهم ،بدون أي متييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو اجلنس أو االعتبارات
اجلنسانية أو امليل اجلنسي أو السن أو اللغة األصلية أو الدين أو املعتقد السياسي أو غيه أو األصل الوطين
أو اإلثين أو االجتماعي أو االقتصادي أو على أساس الوضع االجتماعي املرتبط باملولد ،أو العوق؛
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(ج ) أن تساند األفراد املنتمني إىل فئات غي ممثلة بالقدر املالئم الذين يستهلون أو ميارسون العمل يف مسارات
مهنية يف جمال البحث والتطوير؛
 -25ينبغي أن تضع الدول األعضاء سياسات حلماية وصون األشياء اليت تُستخدم يف البحوث ،والبىن التحتية العلمية،
واحملفوظات العلمية ،مبا يف ذلك يف أوقات النزاعات.

 -26ينبغي أن تضع الدول األعضاء قاعدة تنطبق على مجيع املنشورات العلمية ،مبا فيها املنشورات يف اجملالت املتاحة
لالنتفاع احلرُ ،متثّل مبوجبها عمليات استعراض األقران القائمة على معايي اجلودة املقررة يف جمال العلم أمرا أساسيا.

الفرص والتسهيالت الكافية للتقدم المهني
 -27ينبغي للدول األعضاء أن تضع سياسات خاصة بالعمالة تليب مبا فيه الكفاية احتياجات املشتغلني بالبحث العلمي،
وذلك عن طريق ما يلي على وجه اخلصوص
(أ)

:

تأمني فرص وتسهيالت يف إطار الوظائف املباشرة للمشتغلني يف البحث العلمي ،تتيح تقدمهم املهين ،على
أال يكون ذلك حمصورا بالضرورة يف جماالت البحث والتطوير؛

(ب) بذل كل جهد ممكن لتجنيب املشتغلني بالبحث العلمي التعرض حبكم طبيعة عملهم ملشقات ميكن حتاشيها؛
(ج ) إتاحة األموال واآلليات الالزمة لتوفي فرص التدريب والتقدم املهين و/أو إعادة التنسيب للمشتغلني بالبحث
العلمي يف إطار عملهم الدائم ،من أجل معاجلة مسألة انعدام االستقرار النامجة عن حراكهم املهين أو عن
عقود العمل احملدودة املدة؛
(د) إتاحة فرص حافزة للمشتغلني بالبحث العلمي الشباب لالضطالع ،مبا يتفق مع قدراهتم ،بأعمال على
جانب من األمهية يف جمال البحث والتطوير ،ولالخنراط بال إبطاء يف مسارات مهنية تتسم باالستقرار  -وإ ْن
مل يكن ذلك بالضرورة ومن باب احلصر ،يف جماالت البحث والتطوير؛

(ه) إدراك أن ميادين البحث والتطوير املختلفة يف اجملال العلمي تتطلب مستويات خمتلفة من املهارات ،وبرامج
تدريب متفاوتة املدة؛
(و) تشجيع املشتغلني بالبحث العلمي على اإلسهام يف املعرفة القائمة على االنتفاع احلر ،ودعمهم يف هذا
الصدد ،وتشجيع االنتفاع احلر باملؤلفات والبيانات البحثية باعتبارها أجزاء أساسية يف البحث العلمي.
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التعلّم مدى الحياة
 -28ينبغي أن تشجع الدول األعضاء توافر تسهيالت تتيح للمشتغلني بالبحث العلمي مدى احلياة االنتفاع بفرص تكفل
هلم جتديد معلوماهتم باستمرار يف جماالت ختصصهم ويف جماالت علمية أخرى ،وذلك عن طريق حضور املؤمترات ،واالنتفاع
احلر بقواعد البيانات واجملالت الدولية ،وحرية استخدام املكتبات وغيها من مصادر املعلومات ،واملشاركة يف دورات التدريب.

الحراك
 -29ينبغي أن تتخذ الدول األعضاء تدابي إلتاحة حراك املشتغلني بالبحث العلمي وتسهيله بني الوظائف يف هيئات
القطاع العام والقطاع اخلاص ومؤسسات التعليم العايل ،وخارج جمال البحث والتطوير

.

 -30فيما خيص حراك املشتغلني بالبحث العلمي بني الوظائف يف جمال البحث والتطوير وغيها من الوظائف يف القطاع
العام ،ينبغي أن تضطلع الدول األعضاء مبا يلي:
(أ)

أن تضع إجراءات للمراجعة الدورية ألوضاع املادية للمشتغلني بالبحث العلمي ،كي تظل هذه األوضاع
عادلة باملقارنة مع أو ضاع الفئات األخرى من العاملني الذين لديهم مؤهالت وخربات معادلة ،وكي تتناسب
مع مستوى املعيشة السائد يف البلد املعين؛

(ب) أن توفر ظروف عمل مصممة خصيصا للمشتغلني بالبحث العلمي املستفيدين من هذا احلراك؛
(ج ) أن توفّر للمشتغلني بالبحث العلمي املستفيدين من هذا احلراك فرصا كافية للتقدم املهين.

المشاركة في أنشطة األوساط العلمية والتكنولوجية الدولية
 -31متاشيا مع املنصوص عليه يف الفقرة  ،16ينبغي أن تعمل الدول األعضاء بنشاط على تعزيز تفاعل األفكار واملعلومات
بني املشتغلني بالبحث العلمي يف مجيع أحناء العامل ألن ذلك شرط حيوي للتنمية السليمة للعلوم؛ وهلذه الغاية ،ينبغي أن
تتخذ الدول األعضاء كافة التدابي الضرورية لضمان متكني املشتغلني بالبحث العلمي من املشاركة طوال حياهتم املهنية يف
أنشطة األوساط العلمية والتكنولوجية الدولية ،وأن تيسر سفرهم يف داخل بلداهنم وإىل اخلارج.

الحماية الصحية والضمان االجتماعي
 -32ينبغي للدول األعضاء ،فيما خيص صحة وسالمة املشتغلني بالبحث العلمي وصحة وسالمة مجيع األشخاص
اآلخرين الذين حيتمل أن يتأثروا بأنشطة البحث والتطوير اليت يضطلع هبا هؤالء املشتغلون بالبحث العلمي ،أن تضمن
االمتثال التام يف هذا الصدد جلميع القواعد التنظيمية الوطنية والصكوك الدولية اخلاصة حبماية العاملني بصفة عامة من
تأثيات البيئات الضارة أو اخلطرة؛ وعليه ،فينبغي أن تضمن الدول األعضاء قيام إدارات املؤسسات العلمية بتطبيق قواعد
تدرب مجيع العاملني لديها على تدابي السالمة الضرورية ،وأن تراقب وحتمي صحة مجيع األشخاص
مناسبة للسالمة ،وأن ّ
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املعرضني للخطر ،وحترص على مراعاة التحذيرات من األخطار اجلديدة (أو احملتملة) اليت يُل َفت إليها انتباهها ،وال سيما
من جانب املشتغلني بالبحث العلمي أنفسهم ،وأن تعمل مبوجبها ،وتكفل تطبيق أيام عمل وفرتات راحة معقولة من حيث
طوهلا ،على أن تشمل فرتات الراحة إجازة سنوية وإجازة أمومة أو أبوة بأجر كامل

.

 -33ينبغي أن تكفل الدول األعضاء اختاذ تدابي تضمن متتع املشتغلني بالبحث العلمي (شأهنم شأن سائر العاملني
اآلخرين) برتتيبات كافية وعادلة للضمان االجتماعي تتفق مع سنهم ونوع جنسهم ووضعهم العائلي وحالتهم الصحية
وطبيعة العمل الذي يؤدونه.

تقييم األداء
 -34ينبغي للدول األعضاء ،فيما يتعلق باملشتغلني بالبحث العلمي الذين توظفهم ،أن تصمم وتنشئ نظما مالئمة
للتقييم (باالستعانة بعمليات املقارنة بني نظم التقييم على املستوى الدويل بغية اعتماد املمارسات اجليدة) تتيح تقييم األداء
على حنو مستقل وشفاف ويراعي االعتبارات اجلنسانية ويعتمد هنج التقييم على مراحل ،ويكفل ما يلي:
(أ)

أخذ مجيع جوانب العمل يف احلسبان على النحو الواجب ،مبا يف ذلك املسامهات يف املنشورات ،وبراءات
االخرتاع ،ومهارات اإلدارة ،والتدريس ،واالتصال ،واإلشراف ،والتعاون ،واالمتثال للقواعد األخالقية،
واالتصاالت العلمية؛

(ب) أخذ الصعوبة الكامنة يف قياس األداء يف احلسبان على النحو الواجب ،وذلك بالنظر إىل تأثيات التنقل يف
االهتمام بني املوضوعات وفروع االختصاص ،وعدم وضوح احلدود الفاصلة بني جماالت االختصاص ،وظهور
جماالت اختصاص جديدة ،وضرورة تقييم مجيع جوانب األداء الشخصي يف سياقاهتا؛
(ج ) اجلمع بني مقاييس مالئمة والتقييم املتمرس املستقل (استعراض األقران) لنتاجات الفرد املعين فيما يتعلق
جبميع جوانب العمل ،مبا فيها اجلوانب املذكورة يف الفقرة (أ) آنفا؛
(د) أخذ فرتات االنقطاع عن العمل بسبب مقتضيات الرعاية العائلية يف احلسبان بطريقة شفافة ،وتشجيع التعامل
على قدم املساواة عرب تقدمي احلوافز ،كي ال يتعرض املسار املهين والنشاط البحثي لألشخاص الذين يقضون
إجازة ملقتضيات الرعاية العائلية ،مبا فيها إجازة األمومة أو األبوة ،للضرر بسبب هذا االنقطاع عن العمل؛
(ه) استخدام حوافز لتشجيع التشارك يف جممل العملية العلمية (البيانات ،واألساليب ،والربجميات املعلوماتية،
والنتائج ،وغي ذلك) وإلرشاد الشباب الذين ينخرطون يف مسارات مهنية يف اجملاالت العلمية يف وقت مبكر.
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التعبير عن طريق النشر
 -35ينبغي للدول األعضاء أن تشجع وتسهل نشر النتائج اليت يتوصل إليها املشتغلون بالبحث العلمي ،وتطبيق ذلك
أيضا على البيانات واملنهجيات والربجميات اجلاهزة اليت يستخدمها هؤالء الباحثون ،بغية مساعدهتم يف تشاطر املعلومات
العلمية واكتساب ما يستحقونه من شهرة ،وهبدف النهوض بالعلوم والرتبية والثقافة بصفة عامة

.

 -36بغية ترويج العلم بوصفه منفعة عامة ،ينبغي أن تشجع الدول األعضاء االنتفاع باملعارف ،مبا يشمل االنتفاع احلر
هبا ،وتيسيه.
 -37ينبغي أن تضمن الدول األعضاء للمشتغلني بالبحث العلمي احلماية القانونية املالئمة حلقوقهم يف امللكية الفكرية
فيما خيص نتائجهم العلمية والتكنولوجية ،وال سيما احلماية اليت يكفلها قانون براءات االخرتاع وحقوق املؤلف.
 -38يف احلاالت اليت تُفرض فيها قيود على حق املشتغلني بالبحث العلمي يف نشر نتائج حبوثهم أو تروجيها ،ينبغي للدول
األعضاء أن تضمن ما يلي:
(أ)

احلرص الشديد على تقليل هذه القيود قدر اإلمكان ،وعلى توافقها مع املصلحة العامة وحقوق أرباب العمل
الذين يوظفون املشتغلني بالبحث العلمي وحقوق زمالئهم ،وتوافقها مع مقتضيات اإلشارة على حنو الئق
إىل مسامهات املشتغلني بالبحث العلمي يف النتائج اليت يتم احلصول عليها واالعرتاف هبذه املسامهات،
وإطالع املشتغلني بالبحث العلمي على هذه القيود عرب إدراجها كتابة وبأوضح شكل ممكن يف شروط
توظيفهم العامة؛

(ب) إيضاح اإلجراءات اليت ميكن بواسطتها للمشتغلني بالبحث العلمي أن يتحققوا من مدى انطباق القيود
املذكورة يف هذه الفقرة على أية حالة بالذات وأن يتظلموا من ذلك.

االعتراف
 -39ينبغي للدول األعضاء أن تكفل للمشتغلني بالبحث العلمي ما يلي:
(أ)

إمكانية تلَ ّقي األسئلة واالنتقادات واالقرتاحات اليت يوجهها إليهم زمالؤهم العاملون يف خمتلف أحناء العامل،
وذلك بدون أي عوائق ،والتمتع باحلفز الفكري الذي توفره هذه االتصاالت واملبادالت النامجة عنها؛

(ب) التمتع ،يف جو من االطمئنان ،بالرتحيب الدويل الذي يتلقونه بسبب جدارهتم العلمية.
 -40كذلك ينبغي للدول األعضاء أن تعتمد املمارسات املسلَّم هبا التالية:
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(أ)

إدراج نصوص مكتوبة يف شروط توظيف املشتغلني بالبحث العلمي تبني بوضوح احلقوق اليت ختصهم (إن
وجدت ،وحقوق األطراف األخرى املعنية حيثما انطبق ذلك) فيما يتعلق مبسامهاهتم اليت قد حتصل يف أثناء
أنشطة البحث والتطوير اليت يقومون هبا أو اليت قد تنجم عن هذه األنشطة ،وذلك فيما خيص أي اكتشاف
أو اخرتاع أو حتسني يف اخلربة التقنية أو التسويق؛

(ب) قيام رب العمل دائما بلفت انتباه املشتغلني بالبحث العلمي إىل هذه األحكام املكتوبة قبل التحاقهم بالعمل.

المرونة المعقولة في تفسير وتطبيق النصوص التي تحدد شروط توظيف المشتغلين بالبحث العلمي
 -41ينبغي أن تعمل الدول األعضاء على ضمان عدم حتول العمل يف جمال البحث والتطوير إىل جمرد أعمال روتينية.
وينبغي هلا بالتايل أن حترص على توافر املرونة الالزمة لتلبية متطلبات البحث والتطوير عند وضع وتفسي مجيع النصوص
اليت حتدد شروط التوظيف وحتكم ظروف العمل اخلاصة باملشتغلني بالبحث العلمي .غي أنه ينبغي عدم التذرع هبذه املرونة
من أجل فرض شروط على املشتغلني بالبحث العلمي يقل مستواها عن مستوى ما يتمتع به عاملون آخرون لديهم مؤهالت
ومسؤوليات ِ
معادلة.

سعي المشتغلين بالبحث العلمي إلى تعزيز مصالحهم المختلفة عن طريق رابطاتهم
 -42ينبغي للدول األعضاء أن تعرتف بالشرعية التامة النتظام املشتغلني بالبحث العلمي يف هيئات حتمي وترعى مصاحلهم
الفردية واجلماعية ،وبأن هذا األمر مستحب فعال ،سواء كانت هذه اهليئات نقابات أو رابطات مهنية أو مجعيات علمية،
وذلك طبقا حلقوق العاملني بصفة عامة وملا يستوحى من املبادئ املنصوص عليها يف الصكوك الدولية املدرجة يف ملحق
هذه التوصية .وينبغي أن يكون هلذه اهليئات حق مؤازرة املطالب املشروعة للمشتغلني بالبحث العلمي.
 -43ينبغي للدول األعضاء االعرتاف بأهنا تتحمل بوصفها ربات عمل املشتغلني بالبحث العلمي مسؤولية رئيسية ،وأن تسعى
إىل أن تكون قدوة لغيها من أرباب العمل الذين يوظفون مشتغلني يف البحث العلمي؛ وينبغي هلا أيضا ،من أجل ضمان توافر
ظروف عمل الئقة للمشتغلني بالبحث العلمي يف مجيع األطر اليت جيري فيها البحث والتطوير ،أن تتخذ تدابي حلث مجيع
أرباب العمل الذين يوظفون املشتغلني بالبحث العلمي على اعتماد واستخدام آليات وسياسات وممارسات تتجلى فيها املبادئ
الواردة يف الفقرات  24و 27و 28و 29و 31و 32و 34و 35و 36و 37و 38و 39و 40و 41و.42
سادساً  -استخدام هذه التوصية واالستفادة منها
 -44ينبغي للدول األعضاء ان تسعى إىل توسيع نطاق نشاطها واستكماله فيما يتعلق هبذه التوصية ،وذلك عن طريق
التعاون مع مجيع املنظمات الوطنية والدولية اليت تدخل أنشطتها يف نطاق وأهداف هذه التوصية ،وال سيما اللجان الوطنية
لليونسكو ،واملنظمات الدولية ،واملنظمات اليت متثل املشتغلني بالرتبية والتعليم يف ميدان العلم والتكنولوجيا ،وأرباب العمل
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بصفة عامة ،واجلمعيات العلمية ،والرابطات املهنية ،ونقابات املشتغلني بالبحث العلمي ،ورابطات الكتّاب العلميني،
ورابطات النساء املشتغالت يف جمال العلوم ،ومنظمات الشباب والطالب.
 -45ينبغي أن تؤازر الدول األعضاء نشاط اهليئات املذكورة آنفا بأنسب الوسائل ،مبا فيها السياسات املالئمة.
 -46ينبغي أن تستعرض الدول األعضاء بصورة دورية أوضاع املشتغلني بالبحث العلمي ،وأن تصنف قدر اإلمكان
البيانات اخلاصة هبم ،وال سيّما حبسب اجلنس.
 -47ينبغي أن تُدرج الدول األعضاء التعاون اليقظ والنشط من جانب مجيع املنظمات اليت متثل املشتغلني بالبحث العلمي

يف سعيها لضمان هنوض هؤالء األشخاص فعال وبروحية العمل خلدمة اجملتمع ،باملسؤوليات املشار إليها يف هذه التوصية،
ولضمان َمتتعهم باحلقوق وحصوهلم على االعرتاف بوضعهم على النحو املبني فيها.
سابعاً  -أحكام ختامية
 -48ينبغي أال يُستند إىل أحكام هذه التوصية لتخفيض مستوى األوضاع اليت قد اكتسبها املشتغلون بالبحث العلمي،
يف احلاالت اليت تكون فيها هذه األوضاع ،من جوانب معينة ،أفضل من احلد األدىن للمعايي املنصوص عليها يف هذه
التوصية.
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الملحق
صكوك دولية ونصوص أخرى مختارة تتعلق بالعاملين بصفة عامة أو بالمشتغلين
بالبحث العلمي بصفة خاصة
ألف  -االتفاقيات الدولية التي اعتمدها المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية:
اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم ()1948
اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ()1949
اتفاقية املساواة يف األجور ()1951
اتفاقية الضمان االجتماعي (املعايي الدنيا) ()1952
اتفاقية التمييز (يف االستخدام واملهنة) ()1958
اتفاقية احلماية من اإلشعاعات ()1960
اتفاقية إعانات إصابات العمل ()1964
اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة ()1967
اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات املرض ()1969
اتفاقية البنزين ()1971
باء  -اتفاقيات أخرى
اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية ()1883
اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية ()1886
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()1966
االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله ()1965
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيي يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى (األمم املتحدة)1976 ،
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (األمم املتحدة)1979 ،
اتفاقية التنوع البيولوجي (األمم املتحدة)1992 ،
اتفاقية األمم املتحدة حلظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمي تلك األسلحة ()1993
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االتفاق املتعلق باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية ()1994
معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ()1996
معاهدة قانون الرباءات ()2000
بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،امللحق
باتفاقية التنوع البيولوجي ()2014
االتفاقية األوروبية املتعلقة باإلجراءات الالزمة لتقدمي طلبات براءات االخرتاع (جملس أوروبا)1953 ،
االتفاقية األوروبية حلماية احليوانات الفقرية املستخدمة يف األغراض التجريبية واألغراض العلمية األخرى (جملس أوروبا،
)1981
االتفاقية اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم األحياء والطب (جملس أوروبا،
)1997
الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()1988
جيم  -التوصيات التي اعتمدها المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية
توصية االتفاقات اجلماعية ()1951
توصية التوفيق والتحكيم االختياريني ()1951
توصية احلماية من اإلشعاعات ()1960
توصية املشاورات على املستويني الصناعي والوطين ()1960
توصية إعانات إصابات العمل ()1964
توصية إعانات العجز والشيخوخة والورثة ()1967
توصية االتصاالت داخل املنشأة ()1967
توصية حبث الشكاوى ()1967
توصية الرعاية الطبية وإعانات املرض ()1969
توصية ممثلي العمال ()1971
توصية البنزين ()1971
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دال  -التوصيات التي اعتمدتها منظمات دولية حكومية أخرى
توصية بشأن التوحيد الدويل إلحصاءات العلم والتكنولوجيا (اليونسكو)1978 ،
توصية  11آذار/مارس  2005اخلاصة بامليثاق األورويب للباحثني ومدونة السلوك لتوظيف الباحثني (املفوضية األوروبية،
)2005
هاء  -المبادرات الدولية الحكومية األخرى
إعالن طهران ()1968
خطة العمل العاملية لتطبيق العلم والتكنولوجيا على التنمية( ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ،اللجنة
االستشارية املعنية بتطبيق العلم والتكنولوجيا يف التنمية)1971 ،
إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية (ستوكهومل ،حزيران/يونيو )1972
القرار بشأن دور العلم والتكنولوجيا احلديثني يف تنمية األمم واحلاجة إىل تقوية التعاون االقتصادي والتقين والعلمي بني
الدول (القرار  1826الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ،يف  10آب/أغسطس )1973
ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية (القرار  3281الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف  12كانون
األول/ديسمرب )1974
اإلعالن اخلاص بتسخي التقدم العلمي والتكنولوجي ملصلحة السلم وخي البشرية (القرار  3384الصادر عن اجلمعية العامة
لألمم املتحدة ،يف  10تشرين الثاين/نوفمرب )1975
اإلعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري (اليونسكو)1978 ،
إعالن وبرنامج عمل فيينا ()1993
اإلعالن بشأن مسؤوليات األجيال احلاضرة جتاه األجيال املقبلة (اليونسكو)1997 ،
اإلعالن العاملي بشأن اجملني البشري وحقوق اإلنسان (اليونسكو)1997 ،
اإلعالن بشأن العلوم واستخدام املعارف العلمية (اليونسكو واجمللس الدويل للعلوم)1999 ،
اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية البشرية (اليونسكو)2003 ،
اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان (اليونسكو)2005 ،
اسرتاتيجية اليونسكو املتعلقة بإسهام اليونسكو يف تشجيع االنتفاع احلر باملعلومات العلمية والبحث العلمي (اليونسكو)2012 ،
حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام )2015( 2030
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منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( ،)2015دليل فراسكايت :مبادئ توجيهية لإلبالغ بشأن البيانات اخلاصة
بالبحوث والتنمية التجريبية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومكتب اإلحصاء للجماعات األوروبية ( ،)2005دليل أوسلو :مبادئ
توجيهية جلمع البيانات اخلاصة باالبتكار وتفسيها ،الطبعة الثالثة
واو  -وثيقتان أعدتهما المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
القانون النموذجي للبلدان النامية بشأن االخرتاعات ( ،1965النسخة املنقحة)
جدول أعمال الويبو بشأن التنمية ()2007
زاي  -وثائق أعدها المجلس الدولي للعلوم
نصوص حتمل العناوين التالية:
بيان عن الصفة األساسية للعلم
ميثاق العلماء بشأن األخطار الناشئة عن التطبيقات غي املتوازنة للنفوذ املستمد من العلم (وثيقة صدرت عن جلنة اجمللس
الدويل للعلوم املعنية بالعلم وتبعاته االجتماعية ،و ِ
أرسلت إىل مجيع أعضاء اجمللس الدويل للعلوم بناء على طلب مجعيته العامة
يف دورهتا اخلامسة)1949 ،
القرار بشأن حرية انتقال العلماء (اعتمدته اجلمعية العامة للمجلس الدويل للعلوم إبّان دورهتا الرابعة عشرة ،املنعقدة يف
هلسنكي يف الفرتة من  16إىل  21أيلول/سبتمرب )1972
النظام األساسي ( )5املعنون "مبدأ الطابع العاملي (احلرية واملسؤولية) للعلوم" ()2011
تشاطر البيانات العلمية ،مع الرتكيز على البلدان النامية (تشرين الثاين/نوفمرب )2011
حرية العلم ومسؤوليته وطابعه العاملي ()2014
حاء  -وثيقتان أعدهما االتحاد العالمي للمشتغلين بالعلوم
ميثاق املشتغلني بالعلوم (اعتمدته اجلمعية العامة لالحتاد العاملي للمشتغلني بالعلوم ،يف شباط/فرباير )1948
إعالن بشأن حقوق املشتغلني بالعلوم (اعتمدته اجلمعية العامة لالحتاد العاملي للمشتغلني بالعلوم ،يف نيسان/أبريل )1969
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طاء  -مبادرات أخرى
بيان راسل  -آينشتاين (بوغواش)1955 ،
إعالن هلسنكي (الرابطة الطبية العاملية ،1964 ،النسخة املنقحة)
قَ َس ْم بوينوس آيرس ()1988

مبادئ توجيهية أخالقية دولية بشأن إجراء البحوث البيولوجية الطبية اليت تنطوي على استخدام البشر (جملس املنظمات

الدولية للعلوم الطبية ،2002 ،النسخة املنقحة)
مذكرة سنغافورة بشأن نزاهة البحوث (املؤمتر العاملي الثاين بشأن النزاهة يف البحوث)2010 ،
مدونة السلوك األوروبية بشأن النزاهة يف البحوث (االحتاد األورويب لألكادمييات الوطنية للعلوم والدراسات اإلنسانية،
 ،2011النسخة املنقحة)
السلوك املسؤول يف مشاريع البحوث العاملية ،تقرير بشأن السياسات ،تقرير توجيهي (شبكة كليات العلوم)2012 ،
إعالن ناغازاكي (جملس بوغواش)2015 ،
إعالن جنيف املؤرخ يف تشرين األول/أكتوبر ( 2016الشبكة الدولية للمهندسات والعاملات)2016 ،

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

