
  اإلعالن الخاص باستخدام التقدم
  العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية

  
  اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

  ١٩٧٥نوفمبر /تشرين الثاني ١٠المؤرخ في ) ٣٠-د( ٣٣٠٤
  

  إن الجمعية العامة،
  هم العوامل في تطور المجتمع اإلنساني،إذ تلحظ أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد أصبح أحد أ

وإذ تضع في اعتبارها أن التطورات العلمية والتكنولوجية، علي كونها تتيح باستمرار فرصـا  
متزايدة لتحسين أحوال معيشة الشعوب واألمم، يمكن أن تولد في عدد من الحـاالت مشـاكل   

  األساسية، اجتماعية، وأن تهدد كذلك ما للفرد من حقوق اإلنسان والحريات
وإذ تري مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تستخدم لزيـادة حـدة سـباق    
التسلح، وقمع حركات التحرر الوطني، وحرمان األفراد والشعوب مـن حقـوقهم اإلنسـانية    

  وحرياتهم األساسية،
لألخطار الحقوق وإذ تري أيضا مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تعرض 

  المدنية السياسية للفرد أو للجماعة، والكرامة البشرية،
وإذ تلحظ الحاجة الملحة إلي االستفادة كليا من التطورات العلمية والتكنولوجية من أجل رفاهية 
اإلنسان وإلبطال مفعول اآلثار الضارة المترتبة حاليا أو التي يمكن أن تترتب فـي المسـتقبل   

  ات العلمية والتكنولوجية،علي بعض المنجز
ومع اعترافها بأن التقدم العلمي والتكنولوجي ذو شأن بالغ األهميـة فـي التعجيـل باإلنمـاء     

  االجتماعي واالقتصادي للبلدان النامية،
ولما كانت علي بينة من أن نقل العلم والتكنولوجيا هو أحد السبل األساسية للتعجيـل باإلنمـاء   

  ية،االقتصادي للبلدان النام
وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير المصير وضرورة احترام حقوق اإلنسان وحرياتـه  

  وكرامة الشخص البشري في ظروف التقدم العلمي والتكنولوجي،
ورغبة منها في تعزيز تحقيق المبادئ التي تشكل أساس ميثـاق األمـم المتحـدة، واإلعـالن     

الخاصين بحقوق اإلنسان، وإعالن منح االسـتقالل   العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين
للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون 
بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة، وإعالن التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي، وميثـاق  

  حقوق الدول وواجباتها االقتصادية،



  :تعلن رسميا ما يلي
علي جميع الدول أن تنهض بالتعاون الدولي لضمان استخدام نتـائج التطـورات العلميـة    . ١

والحرية واالستقالل، وكذلك لغرض اإلنماء والتكنولوجية لصالح تدعيم السلم واألمن الدوليين، 
  .االقتصادي واالجتماعي للشعوب وإعمال حقوق اإلنسان وحرياته وفقا لميثاق األمم المتحدة

علي جميع الدول أن تتخذ تدابير مالئمة لمنع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، وال . ٢
متع الفرد بما له من حقوق اإلنسان والحريات سيما من جانب الهيئات التابعة للدولة، للحد من ت

األساسية، كما هي مكرسة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الـدوليين الخاصـين   
  .بحقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالموضوع، أو لعرقلة هذا التمتع

العلمية والتكنولوجية تلبي الحاجات علي جميع الدول أن تتخذ تدابير لكفالة جعل المنجزات . ٣
  .المادية والروحية لجميع قطاعات السكان

علي جميع الدول أن تمتنع عن أية أعمال تستخدم فيها المنجزات العلميـة والتكنولوجيـة   . ٤
ألغراض انتهاك سيادة الدول األخرى وسالمتها اإلقليمية، أو التدخل في شؤونها الداخليـة، أو  

نية، أو قمع حركات التحرير الوطني أو تنفيذ سياسة قائمة علـي التمييـز   شن الحروب العدوا
فهذه األعمال ال تمثل خرقا صارخا لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القـانون الـدولي   . العنصري

فحسب، بل تشكل أيضا تشويها غير مقبول للمقاصد التي ينبغي أن توجه التطـورات العلميـة   
  .والتكنولوجية لخير البشرية

علي جميع الدول أن تؤازر في إقامة القـدرات العلميـة والتكنولوجيـة للبلـدان الناميـة      . ٥
  .وتعزيزها وتنميتها بغية تعجيل إعمال الحقوق االجتماعية واالقتصادية لشعوب تلك البلدان

علي جميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلي تمكين جميع طبقات السكان من اإلفـادة مـن   . ٦
م والتكنولوجيا وإلي حماية هذه الطبقات، اجتماعيا وماديا، من اآلثار الضارة التـي  حسنات العل

يمكن أن تترتب علي سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بمـا فـي ذلـك إسـاءة     
استعمالها علي نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، وال سيما فيمـا يتعلـق بـاحترام الحيـاة     

  .اإلنسان وسالمته البدنية والذهنية الخاصة وحماية شخصية
علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التـدابير التشـريعية، لكفالـة جعـل     . ٧

المنجزات العلمية والتكنولوجية تستخدم لتأمين اإلعمال األكمل لحقـوق اإلنسـان والحريـات    
  .معتقدات الدينيةاألساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو ال

علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التـدابير التشـريعية لمنـع وتالفـي     . ٨
استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية لإلضرار بحقوق اإلنسان والحريات األساسية وبكرامة 

  .الشخص البشري



دف كفالـة االمتثـال   علي جميع الدول أن تتخذ، كلما اقتضى األمـر، إجـراءات تسـته   . ٩
  .للتشريعات التي تضمن حقوق اإلنسان وحرياته علي ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية

 


