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 عن الثامن المي للعلوممنتدى العالإعالن 
 العلوم من أجل السالم

 ، البحر المیت، األردن2017نوفمبر  10النص المعتمد في 
 

  المقدمة
علم ، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والللعلوم للمنتدى العالميالمنظمات المؤسسة وتحت قیادة الجمعیة العلمیة الملكیة األردنیة، 

 حننوالثقافة (الیونسكو)، والمجلس الدولي للعلوم، واألكادیمیة الھنغاریة للعلوم، وجمیع المنظمات المدعوة وزمالئنا العلماء، 
 عتمد اإلعالننفي البحر المیت، األردن،  2017 تشرین الثاني 10 - 7الثامن، الذي عقد من  للعلوم ن في المنتدى العالميوالمشارك
 .الحالي

 
ً 1999لعلوم لعام لعن المؤتمر العالمي  نشأیعد المنتدى العالمي للعلوم، الذي   2003نجح منذ عام ولقد  ،عامین كل صلیح ، حدثا

المیة اإلعالم لمناقشة القضایا الع لفي تجمیع العلماء وصانعي القرار من عالم السیاسة والصناعة وممثلي المجتمع المدني ووسائ
  .شاملالحرجة وإمكانات العلم لمعالجتھا بشكل 

 
 ً بشأن العصر الجدید للعلوم العالمیة،  2011، ومع مراعاة إعالن بودابست لعام 1999لعلوم لعام لمع نتائج المؤتمر العالمي  تمشیا

بشأن قوة تمكین  2015المستدامة العالمیة، وإعالن بودابست لعام  بشأن العلوم من أجل التنمیة 2013وإعالن ریو دي جانیرو لعام 
 العلوم، نؤكد من جدید التزامنا باالستخدام المسؤول واألخالقي للمعرفة العلمیة في التصدي للتحدیات الكبرى التي تواجھ البشریة.

 
 العلوم من أجل السالم

التقدم العلمي والتكنولوجي في مرحلة یمكن فیھا تحدید التحدیات التي تواجھ فبالعلم كما لم یحدث من قبل.  دّعم وممّكنإن عالمنا م
كثیر من إلى األمام، فإن القطع أشواط كبیرة على الرغم من ونا ومعالجتھا بطرق أكثر فعالیة. ومع ذلك، یتصحتنا وبیئتنا ورفاھ

للحیاة والحریة واألمل. والكثیر من زمالئنا البشر  من بعض المتطلبات األساسیة ةموحرمالمجتمعات على كوكبنا ال تزال عاجزة و
باإلضافة إلى ذلك، التھدیدات الخطیرة الناجمة وھم تحت رحمة الخوف وانعدام األمن وعدم االستقرار في حیاتھم وسبل عیشھم. 

رارنا البیئي استق ونھددی یزالون ال الذین ر المناخ والمحیطات، والتلوث، واإلدارة غیر الكفؤة للموارد الطبیعیة والنفایات،عن تغیُّ 
 واالجتماعي والسیاسي على المستویات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة.

 
م في بناء مستقبل یعد بتحقیق قدر أكبر من المساواة واألمن وبتقییم دور العل 2017في ھذا السیاق، قام المنتدى العالمي للعلوم لعام 

على نحو متزاید كمساعد للتنمیة العادلة والمستدامة. "السالم" ھو أكثر بكثیر  بارزاً  م دوراً وؤدي فیھ العلتالذي للجمیع، و ةوالفرص
ً یضمن دلھو یفمن غیاب الصراع.  الوصول والحصول كامل لحیاة كاملة وصحیة. وھو یشمل  تحقیقوغیاب الخوف على  ا

دعوة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، والوعد باألمل "العلم من أجل السالم" على یدل موارد وإمكانات كوكبنا.  على المتساوي
ً  بینماالحدود ب كثیراً  ال یجب أن نكترث وفرصة في حیاة جمیع الناس في عالم حیث ستقبل م نكافح من أجل بناء أفضل، وحتما

 .مشترك
 

التصدي  كد مسؤولیتنا العالمیة عنلطبیعة العالمیة للتحدیات التي تواجھ البشریة جمعاء، وتؤا ‘العلوم من أجل السالم’تستكشف 
یف من ر المناخ، والتخفأن یشمل ذلك الطاقة والغذاء والمیاه وتغیّ  كما ینبغيلھا من خالل سیاسة قویة وسیاسة مستنیرة باألدلة. 

ة وتوفیر لثروحدة الفقر وعدم المساواة، وزیادة التفاھم الثقافي واالقتصادي بین الشعوب، وإمكانات العلم والبحث من أجل خلق ا
 الفرص داخل المجتمعات.

 
ي یواجھھا القادة لتحدیات التل لتصدياألدلة یوفران أدوات أساسیة لب یرةوالتطبیق األخالقي للطرق المستن ومنحن مقتنعون بأن العل

لنظم االتي تربط الناس عبر الحدود و في العلوم والسیاسیون على الصعیدین الوطني واإلقلیمي، ونحن ملتزمون بإیجاد اللغة
إلى  افة كثیراً فیھ الثق تتقلص، والحواجز االجتماعیة والثقافیة. ونعتقد أنھ یجب علینا أن نكافح من أجل صوت في عالم العقائدیة
المدى القصیر  على تعلق بالھویة الثقافیة. "العلم من أجل السالم" ھو رایة للبشریة جمعاء ونداء لرفض االنقسام، والتخطیطی زیف

 والرجعي، والفجوة المتزایدة بین األغنیاء والفقراء.
 



	

 	-2 -	
	

لى المعرفة. ویمكن القائمة عالسلمیة والتعلیم العلمي القائم على االستفسار ضروري لتكوین التفكیر النقدي لبناء ودعم المجتمعات 
م وعم العلعندما یتم دو، بشكل منصفأكثر منتجة ومتقاسمة عندما تكون المعرفة العلمیة فقط أن یتحقق السالم الدائم في عالمنا 

وعندما بحث، م والوبالتنوع كعامل حیوي في العل ازعتزتم االعندما یووالتفكیر القائم على األدلة وتمكینھ في جمیع المجتمعات، 
 یاق نطالب بما یلي:تعزیز الحق العالمي في العلم وتكریسھ في المنتدیات اإلقلیمیة والعالمیة. وفي ھذا السیتم 

 
لتفادي الصراعات وتعزيز  ةاإلدارة المنصفة والمستدامة للموارد الطبیعیة ضروري .1

 التنمیة السلمیة
قد وصل الطلب العالمي على الغذاء والماء والطاقة إلى مستویات لم یسبق لھا مثیل وغیر مستدامة نتیجة لتزاید عدد سكان 

المنافسة على الموارد األساسیة ھي المحرك كما أن ر المناخ. كفاءة إدارة الموارد وآثار تغیّ العالم وزیادة االستھالك وعدم 
على  میعللج األمن واالزدھار العالمیان في المستقبل وسیعتمدالرئیس لعدم المساواة وعدم الیقین وعدم االستقرار والنزاع. 

ھذه الموارد وتوزیعھا وإتاحتھا لجمیع المجتمعات المحلیة.  للضغط على الموارد الطبیعیة وكیفیة إدارة استجابتناكیفیة 
تعزیز القدرة على الصمود للمنع األزمات والتخفیف من حدتھا، و إلزاميالمستدام والمنصف أمر  حصول على المواردالف

 واالنتعاش.
 

باعتباره التحدي األكثر حدة بالنسبة  الترابط الحاسم بین المیاه والطاقة والغذاء 2017واستكشف المنتدى العالمي للعلوم لعام 
في األردن والشرق األوسط على وجھ الخصوص. فالعلماء تشكل ندرة المیاه تھدیداً خطیراً لالستقرار للسلم واألمن. و

والدبلوماسیون العلمیون یضطلعون بأدوار مركزیة لیس فقط في تطویر التكنولوجیات ونظم اإلدارة، بل أیضا في تعزیز 
؛ وتحسین حفظ المیاه وكفاءة الطاقة؛ وبناء القدرات المحلیة؛ وضمان القدرة على ةالمؤسسات وتبادل المعرففي والتعاون 

ي م قنوات اتصال بین الدول للتغلب على التوتر السیاسوقدم العلتالصمود من خالل اإلدارة المشتركة للموارد العابرة للحدود. و
 وبناء الثقة.

 
لخیارات واالستثمارات التكنولوجیة، وبناء الھیاكل األساسیة لإلبالغ عن ا، ودارةلتحسین اإلنؤكد على ضرورة التعاون 

 والمستدامة للموارد. منصفةاالجتماعیة واإلنسانیة من أجل اإلدارة ال
 
 

لیست ینھما ھذه التحدیات عبر أھداف التنمیة المستدامة، غیر أن أوجھ الترابط بخطة لمواجھة  2030عام  برنامجحدد ی
 متعددة التخصصات على نحو متزاید. مفھومة تماما وتتطلب مقاربات

 
نداي للحد أھداف التنمیة المستدامة، وإطار سِ  - 2015نحن نؤید اتفاقات األمم المتحدة الثالثة البارزة التي اعتمدت في عام 

ً  ندعو إلى إعطاء العلم دوراً ر المناخ. ونحن ، واتفاق باریس بشأن تغیُّ 2030-2015من مخاطر الكوارث للفترة  في  محوریا
 من خالل رصد البحوث والتقییم. ھا، وامتثالھاتنفیذھا، وتسلیمببالغ إلاألدلة ل جمیعتحلیل وتالتمكین 

 
الحفاظ على القدرات العلمیة، التي تھددھا اتجاھات الھجرة العالمیة، ھو مفتاح  .2

 واالنتعاش تكیّفالسالم والتنمیة المستدامة والقدرة على ال
ً ال یعتمد  دیدھا على قدرة المجتمع على توقع التحدیات وتح السالم واالزدھار فقط على الموارد االقتصادیة أو الطبیعیة، بل أیضا

ي مجاالت ف تخصصینب واستبقاء المذالقدرة على تثقیف وجفوفھمھا، والعمل بفعالیة على تولید المعرفة العلمیة ونشرھا. 
العلوم والتكنولوجیا واالبتكار أمر ضروري للمجتمعات من أجل اتباع مسارات التنمیة المستدامة، وھي الركیزة األساسیة 

 .صطناعیةاالوالطبیعیة الكوارث و ،واألزمات االقتصادیة ،في أعقاب النزاعاتالناجح إلنعاش والتعمیر لمحاولة  ةألی
 

 دیة للھجرة بین العلماء من المزایا المھنیة أو االقتصادیة، والتمییز ضد الفئات الممثلة تمثیالً یمكن أن تتراوح األسباب الفر
 ً المجاعة والصراعات المسلحة. وبغض النظر عن إلى ، والحد من الحریة األكادیمیة، وعدم االستقرار السیاسي، ناقصا

یة والمقبلة ض القدرات الحالاألمد تقوِّ  ةطویلالو ةمستمرال والتكنولوجیا واالبتكار بالعلومالبارعین األسباب، فإن ھجرة األفراد 
لالبتكار في جمیع البلدان وتؤدي إلى تسارع الفجوات في التنمیة. وال بد من االعتراف بأنماط الھجرة العالمیة واإلقلیمیة ھذه 

 ً ً  باعتبارھا تحدیا  لمستقبل.لخلق فرص للتنمیة في ا یستفاد منھو مشتركا
 
 المجتمع العلمي نظرة ثاقبة حول نبغي أن یقدمبالھجرة: ی المحاطم مساھمة متزایدة األھمیة في الخطاب وقدم العلتأن  نبغيی

ً  تمثیالً  ةالممثل ةعنیالم طرافألاألسباب والفوائد والتحدیات المرتبطة بالھجرة، وإعطاء صوت ل السیاسات  ، ودعم تطویرناقصا
 األدلة التجریبیة لالستجابة إلى أسباب الھجرة وعواقبھا.القائمة على 
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بسرعة  المتزاید ھجیرالتقدم العالمي المنصف في العقود األخیرة من جراء التعلى لھجرة األدمغة  ضارةاآلثار ال لقد تفاقمت

في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وحدھا، المالیین من الناس على أجبرت الحرب والصراعات األھلیة والھجرة القسریة. و
علماء المھاجرین بعدم المساواة فیما یتعلق ببلدان المنشأ أو نوع ال اندماجمغادرة دیارھم والھجرة كخیارھم الوحید. ویتسم 

 ؤھالت.استخدام المھارات بسبب العقبات البیروقراطیة وعدم االعتراف بالم وقلةالجنس أو الدین، 
 

 ننازحیرأس المال البشري في العلوم، ال بد من اتخاذ تدابیر لمساعدة ال الخسارة التي ال رجعة فیھا من د منالحومن أجل 
 .على مواصلة حیاتھم المھنیة، وعندما یحین الوقت لتمكینھم من اإلسھام بفعالیة في إعادة البناء والتعمیر

 
لحرب بسبب ا الذین نزحوابین المالیین  حترفینوالحكومات إلى وضع آلیات لتحدید المندعو المنظمات العلمیة والجامعات 

 ر المناخ، ووضع توصیات تحمي وضعھم وقدرتھم على خلق المعرفة.والمشقة االقتصادیة وتغیّ 
 

 بین الباحثین والطالب المھاجرین والالجئین. الدمجلدعم التنقل و تعلیم ووظائفونشدد على الحاجة إلى برامج 
 

وندعو إلى إشراك الباحثین المھاجرین والالجئین في عملیة التفاوض الخاصة باالتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة 
 .2018والمنظمة والمنتظمة المقرر أن توقعھ الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام 

 
م والتكنولوجیا واالبتكار، وھو وفي مجال العل للتمیز الرئیس التنوع ھو عامل التمكین .3

 أساسي لتحسین أھمیته وأثره
ساھم في یالي م، وبالتوالتنوع ھو عامل التمكین الرئیس للتمیز العلمي ویحسن اآلثار االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة للعل

أن یعكس منھجیات مختلفة، ولغویات،  نبغيال، یعلى نحو فعّ  االبتكار المجتمع العلميیستطیع والسالم. وكي  زدھاراال
 وخبرات حیاتیة، وقیم ثقافیة.

 
أكثر في ى لّ تتجواالختالالت  غیر الواعیةالتحیزات الواعیة وفحتى ینبغي أن یتناول التنوع واإلدماج جمیع أشكال التمییز. 

 األدوار القیادیة.
 

ً  حواراً التوحید یولد  ن م تجانس المجتمعات العلمیة التنوعكما یثني ذاتي یعرقل االبتكار الحقیقي. ذا تأكید متكررا ً علمیا
 المراحل األولى لتعلیم العلوم.

 
ة إمكانات القدرات البشری الستفادة التامة منل بادرة أساسیة اباعتبارھ اندعو إلى االعتراف بالتنوع في العلوم وتعزیزھ

 .البحوث العلمیة لصالح البشریة ثیرأت سینتحلعلى الصعید العالمي، ولالعتزاز بالتمیز، و
 
 صكوك عن تقدیم الدعم لتصمیم وتنفیذ ندعو إلى اتخاذ تدابیر مبتكرة وتقییم البیانات المصنفة حسب نوع الجنس، فضالً و

ً م والتكنولوجیا واالبتكار اوسیاسات العل على المساواة بین الجنسین في مجال العلوم والتكنولوجیا  لتي تؤثر إیجابیا
 والھندسة والریاضیات.

 
 العالمي في العلم بالوفاء بالحثنلتزم  .4

نحن نعزز ونلتزم بتعزیز حق الجمیع في المشاركة في النھوض بالعلوم والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاتھ على 
من العھد الدولي الخاص  15)، والمادة 1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( 27المنصوص علیھ في المادة النحو 

 ).1966بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (
 

رات یّ غفي العقود الخمسة التي انقضت منذ اعتماد ھذه الوثائق األساسیة من أجل السالم والتقدم المنصف، شھد عالم العلم ت
ً  مشتركة بین مقارباتوتحدیات أساسیة ومنھجیة: ظھور جھات فاعلة جدیدة وأسالیب جدیدة و  التخصصات تتطلب تصمیما

 ً ً  مشتركا ً  وإنتاجا ھذه  حّدتتألوساط العلمیة العالمیة، وعولمة التجارة والصناعة. وقد للمعرفة، وزیادة المسؤولیات ل مشتركا
م، وإلى وم. ویدعو ھذا المشھد العالمي المتحول إلى تمكین الحق في العلوفي العل األطراف المعنیةرات الشراكات بین التغیّ 

علمیة متعدد التخصصات لتقییم االكتشافات ال نھجأن یستكمل ذلك ب نبغيوتوسیع نطاقھا. وی اھیكل معیاري لدعم تطبیقاتھ
 آلثار النظامیة على المجتمعات.ا تخطیطالجدیدة والتكنولوجیات التي تضم علماء االجتماع في 
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، نلتزم بالدفاع عن 2017نحن، المنظمات الشریكة للمنتدى العالمي للعلوم، وجمیع المشاركین في المنتدى العالمي للعلوم 
 الحریة األكادیمیة.

 
لقة الجدیدة المتع، والتوصیة للعلوم دوليال نحن نتبنى مبدأ عالمیة العلوم التي اعتمدتھا المنظمات األعضاء في المجلس

 لجمعیةمدتھ االذي اعت "العلمیة والمسؤولیة البیان المتعلق بالحریة"والباحثین العلمیین التي اعتمدتھا الیونسكو، و ومبالعل
لوك دلیل الس": ألكادیمیات العلوم عالمیةال شبكةھ التالذي وضع ة"م العالمیوالعل"ممارسة ، واألمریكیة للنھوض بالعلوم

 ."للبحوث ةالعالمی ؤسسةالمالمسؤول في 
 

 ةاسیأس بادرةم باعتباره والحق العالمي في العلم بعالاإلتعزیز وال في یشتركوام إلى أن وفي العل األطراف المعنیةندعو 
 .لبناء سالم عادل ودائم

 
 للعالم العربي للعلوم نؤيد إطالق منتدى إقلیمي .5

ا. وفي وبناء شراكات فیما بینھ تنوعةتعزیز التماسك داخل المجتمعات العلمیة المندرك أھمیة المبادرات اإلقلیمیة الرامیة إلى 
لى التحدیات یركز عالذي یجابي اإلتغییر الفي  بدءھذا الصدد، نؤید تنظیم وتعزیز منتدیات العلوم اإلقلیمیة كأدوات قویة لل

 .وماإلقلیمیة التي تواجھ نظم العل
 

تركیز القدرات العلمیة على لمجتمعات العلم والبحث، ولعمل على تقارب لالعربي العلوم بھذه الروح، ندعم إطالق منتدى 
 .راسخةربط أصوات العلوم اإلقلیمیة بالخطاب األوسع للمنتدیات اإلقلیمیة اللمواجھة التحدیات اإلقلیمیة، و
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