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 العامة، الجمعٌة إن

 اإلنسانً، المجتمع تطور فً العوامل أهم أحد أصبح قد والتكنولوجً العلمً التقدم أن تلحظ إذ

 لتحسٌن متزاٌدة فرصا باستمرار تتٌح كونها علً والتكنولوجٌة، العلمٌة التطورات أن اعتبارها فً تضع وإذ

 للفرد ما كذلك تهدد وأن اجتماعٌة، مشاكل الحاالت من عدد فً تولد أن ٌمكن واألمم، الشعوب معٌشة أحوال

 األساسٌة، والحرٌات اإلنسان حقوق من

 حركات وقمع التسلح، سباق حدة لزٌادة تستخدم أن ٌمكن والتكنولوجٌة العلمٌة المنجزات أن القلق مع تري وإذ

  ة،األساسٌ وحرٌاتهم اإلنسانٌة حقوقهم من والشعوب األفراد وحرمان الوطنً، التحرر

 السٌاسٌة المدنٌة الحقوق لألخطار تعرض أن ٌمكن والتكنولوجٌة العلمٌة المنجزات أن القلق مع أٌضا تري وإذ

 البشرٌة، والكرامة للجماعة، أو للفرد

 وإلبطال اإلنسان رفاهٌة أجل من والتكنولوجٌة العلمٌة التطورات من كلٌا االستفادة إلً الملحة الحاجة تلحظ وإذ

 العلمٌة المنجزات بعض علً المستقبل فً تترتب أن ٌمكن التً أو حالٌا المترتبة الضارة اآلثار مفعول

 والتكنولوجٌة،

 واالقتصادي االجتماعً باإلنماء التعجٌل فً األهمٌة بالغ شأن ذو والتكنولوجً العلمً التقدم بأن اعترافها ومع

 النامٌة، للبلدان

 للبلدان االقتصادي باإلنماء للتعجٌل األساسٌة السبل أحد هو والتكنولوجٌا العلم نقل أن من بٌنة علً كانت ولما

 النامٌة،

 الشخص وكرامة وحرٌاته اإلنسان حقوق احترام وضرورة المصٌر تقرٌر فً الشعوب حق جدٌد من تؤكد وإذ

  والتكنولوجً، العلمً التقدم ظروف فً البشري

 اإلنسان، لحقوق العالمً واإلعالن المتحدة، األمم مٌثاق أساس تشكل التً المبادئ تحقٌق تعزٌز فً منها ورغبة

 وإعالن المستعمرة، والشعوب للبلدان االستقالل منح وإعالن اإلنسان، بحقوق الخاصٌن الدولٌٌن والعهدٌن

 التقدم وإعالن المتحدة، األمم لمٌثاق وفقا الدول بٌن والتعاون الودٌة بالعالقات المتعلقة الدولً القانون مبادئ

 االقتصادٌة، وواجباتها الدول حقوق ومٌثاق االجتماعً، المٌدان فً واإلنماء

 

 :ٌلً ما رسمٌا تعلن

 لصالح والتكنولوجٌة العلمٌة التطورات نتائج استخدام لضمان الدولً بالتعاون تنهض أن الدول جمٌع علً. 1

 للشعوب واالجتماعً االقتصادي اإلنماء لغرض لكوكذ واالستقالل، والحرٌة الدولٌٌن، واألمن السلم تدعٌم

 .المتحدة األمم لمٌثاق وفقا وحرٌاته اإلنسان حقوق وإعمال

 جانب من سٌما وال والتكنولوجٌة، العلمٌة التطورات استخدام لمنع مالئمة تدابٌر تتخذ أن الدول جمٌع علً. 2

 فً مكرسة هً كما األساسٌة، والحرٌات اإلنسان حقوق من له بما الفرد تمتع من للحد للدولة، التابعة الهٌئات



 ذات األخرى الدولٌة والصكوك اإلنسان بحقوق الخاصٌن الدولٌٌن والعهدٌن اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن

 .التمتع هذا لعرقلة أو بالموضوع، الصلة

 والروحٌة المادٌة الحاجات تلبً والتكنولوجٌة العلمٌة المنجزات جعل لكفالة تدابٌر تتخذ أن الدول جمٌع علً. 3

 .السكان قطاعات لجمٌع

 انتهاك ألغراض والتكنولوجٌة العلمٌة المنجزات فٌها تستخدم أعمال أٌة عن تمتنع أن الدول جمٌع علً. 4

 قمع أو العدوانٌة، الحروب شن أو الداخلٌة، شؤونها فً التدخل أو اإلقلٌمٌة، وسالمتها األخرى الدول سٌادة

 صارخا خرقا تمثل ال األعمال فهذه. العنصري التمٌٌز علً قائمة سٌاسة تنفٌذ أو الوطنً التحرٌر حركات

 أن ٌنبغً التً للمقاصد مقبول غٌر تشوٌها أٌضا تشكل بل فحسب، الدولً القانون ومبادئ المتحدة األمم لمٌثاق

 .البشرٌة لخٌر والتكنولوجٌة العلمٌة التطورات توجه

 بغٌة وتنمٌتها وتعزٌزها النامٌة للبلدان والتكنولوجٌة العلمٌة القدرات إقامة فً تؤازر أن الدول جمٌع علً. 5

 .البلدان تلك لشعوب واالقتصادٌة االجتماعٌة الحقوق إعمال تعجٌل

 العلم حسنات من اإلفادة من السكان طبقات جمٌع تمكٌن إلً تهدف تدابٌر تتخذ أن الدول جمٌع علً. 6

 سوء علً تترتب أن ٌمكن التً الضارة اآلثار من ومادٌا، اجتماعٌا الطبقات، هذه حماٌة ًوإل والتكنولوجٌا

 الجماعة، أو الفرد بحقوق ٌمس نحو علً استعمالها إساءة ذلك فً بما والتكنولوجٌة، العلمٌة التطورات استخدام

 .والذهنٌة البدنٌة وسالمته اإلنسان شخصٌة وحماٌة الخاصة الحٌاة باحترام ٌتعلق فٌما سٌما وال

 العلمٌة المنجزات جعل لكفالة التشرٌعٌة، التدابٌر ذلك فً بما فعالة، تدابٌر تتخذ أن الدول جمٌع علً. 7

 العنصر بسبب تمٌٌز أي دون األساسٌة والحرٌات اإلنسان لحقوق األكمل اإلعمال لتأمٌن تستخدم والتكنولوجٌة

 .الدٌنٌة المعتقدات أو اللغة أو الجنس أو

 المنجزات استخدام وتالفً لمنع التشرٌعٌة التدابٌر ذلك فً بما فعالة، تدابٌر تتخذ أن الدول جمٌع علً. 8

 .البشري الشخص وبكرامة األساسٌة والحرٌات اإلنسان بحقوق لإلضرار والتكنولوجٌة العلمٌة

 تضمن التً للتشرٌعات االمتثال كفالة تستهدف إجراءات األمر، اقتضى كلما تتخذ، أن الدول جمٌع علً. 9

 .والتكنولوجٌة العلمٌة التطورات ضوء علً وحرٌاته اإلنسان حقوق

_______________________ 
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