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  انم دکتر گزانی خمتن سخنرانی 

  به مناسبت

  بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

  1396آبان  24

  

  به نام خداوند جان و خرد                                  کزین برتز انگیزه بر نگذرد

  ده رهنمايخداوند نام و خداوند جاي                                  خداوند روزي 

  ،ها و آقایانخانم

  ،گرانقدرمیهمانان 

  ،برگزار کنندگان محترم

  ضایعه تاسف بار زلزله کرمانشاه و غرب کشور را به هموطنان عزیزم تسلیت عرض می کنم.

مایلم روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه را به حضار محترم و  و خیر مقدم با عرض سالم

عرایض امروز بنده به  برگزارکنندگان کمال تشکر را دارم. زمیهمانان گرامی تبریک عرض نمایم و ا

تحت  ،اي دارندبه آن توجه ویژه کو و اتحادیۀ علوم جهانیونسرویداد جهانی مهمی که سالهاست 

   .اختصاص دارد ،مجمع جهانی علمعنوان 

  

هاي مجمع جهانی علم به برگزاري کنفرانس جهانی پیشینۀ نشست همانگونه که استحضار دارید

با همکاري سازمان علمی، فرهنگی، تربیتی  این کنفرانس برمیگردد.علم براي قرن بیست و یکم 
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جون تا  26از   المللیبینهاي سایر سازمانالمللی علم (ایکسو) و شوراي بین ملل متحد (یونسکو)،

سه مجمع اصلی به شرح زیر این کنفرانس . در بوداپست در مجارستان برگزار شد 1999جوالي  1

   داشت: 

   

این مجمع به بررسی  .اي بودرشتهتمرکز این مجمع بر موضاعات علمی بین :1مجمع شماره 

هاي علمی در جهان امروز با آن مواجه هستند اي که فعالیتهاي اقتصادي، سازمانی و علمیچالش

بررسی  مورد هاي مهم جهانی نیزهاي علمی براي چالشحلراه در این مجمع، اختصاص داشت

  .قرار گرفت

  

عالوه به .اختصاص داشتبررسی وجوه اشتراك بیشمار میان علم و جامعه  به 2مجمع شمارة 

از مفهوم  مردم اجتماعی، مسائل و مشکالت اخالقی و درك عموم ها و تقاضاهايبررسی نیازمندي

  .علم را مد نظر قرار داد

  

از سوي به علم  هاي علمی و تعهدبررسی امکان ارتقاي هر چه بیشتر همکاري به 3مجمع شمارة 

بت به ستعهدات جامعۀ علمی را نیز ن و بر، داشت اختصاصو سایر شرکا  نگذاراها، سیاستدولت

  .مختلف تأکید نمودجوامع 
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تر ها مسائلِ کلیدر آنبودند که  متعددي عمومیهاي نشست یک دارايهر  2 و  1هاي مجمع

طور همزمان طی دو نشست موضوعی نیز به 25هاي عمومی در کنار این نشست. شدندبررسی می

متونی توسط  2و  1براي بررسی موضوعات مطرح شده در مجمع شمارة  روز کاري برگزار گردید.

آکادمی علوم جهان سوم و کمیتۀ ایکسو، کمیتۀ راهبري ایکسو در زمینۀ مسئولیت و اخالق علمی، 

 در بین شرکت کنندگان توزیع شد.علم و فناوري براي توسعۀ ایکسو تهیه و 

 

نفعان در علم دعوت شده بود تا نشست عمومی بود که در آن از همۀ ذيمجمع سوم شامل یک  

مختلف و تعدادي از هیأت از کشورهاي  100بیش از  ،در این نشست نظرات خود را اعالم کنند.

   یکم بیان کردند.ونهاد و دولتی دیدگاه خود را در مورد علم در قرت بیستهاي مردمسازمان

  

در المللی یونسکو و ایکسو بین یِعلمهاي اي نیز در مورد برنامهنشست ویژه موارد فوقعالوه بر 

به موازات نشست اصلی  اي ویژهو تعدادي نشست منطقهزمینۀ محیط زیست و توسعۀ پایدار 

عمل وزرا، مسئوالن بلند پایه و دانشمندان حاضر در اجالس نهایت استفاده بهتا از توان  برگزار شد

اي و هاي علمی منطقهاي ارتقاي همکاريهاي منطقهرگزاري اکثر این نشستهدف از ب آید.

  .بود ايزیرمنطقه

دانشمندان جوان المللی براي دولت مجارستان اقدام به برگزاري مجمعی بین ،هادر کنار همۀ این

در نفر دانشمند جوان  150و تعداد  به مدت دو روز برگزار شد 1999جون  24تا  23نمود که از 

بیانیۀ " با عنوان المللی دانشمندان جواننهایی مجمع بین سند این نشست شرکت کردند.
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دو سند مهم در  این کنفرانسو  المللی علم تصویب شدجریان کنفرانس بیندر  "دانشمندان جوان

  ادغام شد. "چارچوب عمل-دانش علمی و دستورکار علمکاربرد "و  "بیانیۀ علم"نهایی با عناوین 

  

سازمان  60و بیش از  سازمان بین دولتی 28کشور،  155هیأت از  1800در این کنفرانس بالغ بر 

نتیجۀ این نشست یک  شرکت داشتند. نفر ازوزراي علوم کشورها 80و حدود  المللیمردم نهاد بین

  .یکم بودوقرارداد جدید اجتماعی براي علم در بدو ورود به قرن بیست

در همکاري با  شده در کنفرانس جهانی علم، فرهنگستان علوم مجارستاندنبال موفقیت کسب به

هایی با عنوان یک سري نشستاقدام به برگزاري  ریکایی ترویج علمآمانجمن یونسکو، ایکسو و 

ر بوداپست، بار دهاي سه روزه و هر دو سال یکاین رویدادها در دوره .مجمع جهانی علم نمود

، تن از دانشمندان 900در هر دوره بیش از  2015تا سال مجارستان، تشکیل شدند و 

به بیان  نظران رسانهصاحبو  ۀ مدنیعهاي جامسیاسی و صنعتی، نمایندهگیران تصمیم

از دیگر  پرداختند. یکموعلم در قرن بیستروي هاي جدید پیشزمینۀ چالشهاي خود در دیدگاه

روزي که توسط یونسکو ، نوامبر هر سال) 10( علمبزرگداشت روز جهانی اهداف مجمع جهانی علم 

   گردند.و در این مجمع جوایز علوم یونسکو نیز اعطا میباشد می ،موضوع علم اختصاص یافتهبه 

  اختصتص دارد. "درك جهانی از علم"شعر امسال روز جهانی علم به 

و با هدف  "دانش و جامعه"موضوع  با تأکید بر 2003نوامبر  10تا  8اولین مجمع جهانی علم از 

دانش و تأثیرات آن بر جوامع برگزار  جدیددر مورد نقش رو به افزایش و هاي جهانی ارتقاي آگاهی

  شد.
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 ابعادو با هدف رویارویی با  "اخالق و مسئولیتدانش، "بر موضوع  2005دوم در سال  مجمع

تأکید  یکموجامعۀ جهانی قرن بیستگیران در تصمیمو مسئولیت دانشمندان و  اخالقی دانش

  .داشت

  

گذاري براي سرمایهگذاري در دانش: سرمایه"با موضوع  2007در سال  سومین مجمع جهانی علم

  تشکیل شد. مختلف جهانیجوامع در مدیریت آیندة اقتصاد و اهمیت دانش تأکید بر با و  "آینده

  

برگزاري سري  با دهمین سالگرد بود همزمان 2009در سال چهارمین مجمع جهانی علم 

دیدگاه راهبردي این بود که بیانگر  "ندهآیدانش و " و موضوع آن مجمع جهانی علمهاي نشست

  آیندة علم است.مجمع از 

  

امکان  زیرا هاي مجمع جهانی علم بود.تاریخچۀ نشستاي جدید در آغازگر دوره 2011سال 

دنبال کسب موافقت آکادمی علوم مجارستان به را فراهم ساخت. مهمهاي دسترسی بیشتر به یافته

رسال ایم گرفت تا مجمع جهانی علم را هر چهیونسکو، ایکسو و انجمن ترویج علم آمریکا تصم

استقبال  مورد که این امر بار در کشوري از کشوهاي همکار به غیر از مجارستان برگزار کند.یک
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در ریو دو ژانیرو برگزار  2013مجمع جهانی علم در سال  لذا ،قرارگرفت فرهنگستان علوم برزیل

  شد.

  

هاي جنبهکه بر  "هاها و چالشفرصت –علم  اتتغییر" 2011موضوع مجمع جهانی علم در سال 

   علم و اجتماع تأکید داشت.بسیاري از مسائل مهم  اجتماعی

  

در  گذاراندانشمندان و سیاست مسئولیت بررسی  به 2013جهانی علم در سال مجمع  ششمین

     .اختصاص داشت "کاربرد علم براي پیشرفت جهانی پایدار"زمینۀ 

  

و  تأکید داشت "علم بخشتوانقدرت " بر در بوداپست لممجمع جهانی ع هفتمین 2015در سال 

هایی براي بهبود زندگی بشر، نوآوري شغلی و تصن بررسی نقش علم در ایجاد فرآهدف 

  .بود گذاريسیاست

  

 ،ها بودههایی است که منشأ برگزاري آنتحقق ایده هاي مجمع جهانی علم بیانگرموفقیت نشست

بدل مهاي علمی گذاريرین رویداد براي سیاستتمهمامروزه مجمع جهانی علم به به طوري که 

   شده است.
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با  ترین نقطه از جهانارتفاعدر اردن در کم  2017 نوامبر 11تا  7از  هشتمین مجمع جهانی علم

  تشکیل شد.  صلح در خدمتموضوع علم 

  

در بحرالمیت در اردن  2017 نوامبر 10زیر در  با عناوینبخش   5در  مجمع هشتم نهایی بیانیۀ

  تضویب شد.

الزمۀ پیشگیري از مخاصمه و مدیریت پایدار و منصفانۀ منابع طبیعی : 1بخش 

 آمیز استتوسعۀ مسالمت گسترش

حمایت از به منظور  هاکشورهاي شرکت کننده بر ضرورت ارتقاي همکاري ،این ارتباط در

و ایجاد زیربناهاي اجتماعی و انسانی در راستاي  هاي مبتنی بر فناوريابخو انت گذاريسرمایه

متعهد شدند و سه توافقنامۀ مهم سازمان ملل متحد از مدیریت پایدار و منصفانۀ منابع طبیعی 

نامۀ پاریس در زمینۀ تغییر اقلیم را چارچوب عمل سنداي و توافق پایدار، پیشرفتاف اهد لهجم

پایش و ارزیابی پژوهش محور براي علم  جِکه از طریق ترویتأیید کردند و خواستار آن شدند 

  .دسنتز شواهد در نظر گرفته شو تحلیل ونقشی کلیدي در 

  

الگوهاي جهانی  لحاظدر معرض خطر به  یِهاي علمحفظ ظرفیت: 2بخش 

 .آوري و ترمیممهاجرت، پیشرفت پایدار، تاب

 در ها خواستند کهلتوها و دهاي علمی، دانشگاهکنندگان از سازماندر این ارتباط، شرکت

واسطۀ جنگ، مشکالت اقتصادي و تغییر اقلیم مجبور به ترك ها نفري که بهمیان میلیون
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توان ی به منظور حفظ جایگاه و یهاکنند و توصیهدانشمندان را شناسایی  اندوطن شده

  .نمایند و ارائه در تولید دانش تدوین آنان

پژوهشگران و  برايهاي آموزشی و شغلی برنامه از بر ضرورت حمایت شرکت کنندگان

موضوع پژوهشگران  أکید کردند و خواستار آن شدند که جو تدانشجویان مهاجر و پناه

المللی پیمان بین" فرآیند مذاکرات انجام شده به منظور تدوینجو و مهاجر در پناه

توسط کشورهاي عضو  2018که قرار است در سال  "منظم و امن مهاجرت قانونمند،

    .در دستورکار قرارگیردسازمان ملل متحد امضا شود، 

  

 که در علم، فناوري و نوآوري  امل تعالیترین عبه عنوان مهم تنوعبه  3بخش 

 .اختصاص داشت باشدارتقاي اثرگذاري و ارتباط موضوعی مسائل علمی می سبب

به رسمیت شناختن و ترویج تنوع علمی به عنوان در این ارتباط، شرکت کنندگان خواستار 

بشر  عسازي رفاه نوبهینههاي علمی بر تأثیر پژوهش رِتنیازي براي درك هر چه کاملپیش

  شدند.

هاي متناسب با جنسیت حمایت ارزیابی دادهو مبتنی بر نوآوري  اتاقداماز  همچنین

گذاري در علم، سیاست براي ییکارگیري ابزارهاحمایت از تولید و بهکردند و خواستار 

تأثیر مثبتی بر ایجاد برابري میان زنان و مردان در آموزش علم، شدند که  فناوري و نوآوري

  داشته باشند.(STEM)  فناوري، مهندسی و ریاضیات
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اختصاص  مندي از علمجانبۀ حق بهرهمتعهد شدن به اجراي همهبه  4بخش 

حمایت  بهخود را متعهد کنندگان و همۀ شرکتها همکار سازمانداشت و در این مجمع، 

مطابق با آنچه که  شمولی علماعالم داشتند که از جهان دانسته واز آزادي علمی 

انجمن ترویج مصوب نامۀ بازنگري شدة توصیهاند، کرده ایکسو تصویبهاي عضو سازمان

مسئوالنه در عرصۀ  عملکرد: راهنماي هاي علمی جهانیانجام فعالیت"سند  و علم آمریکا

  کنند.حمایت می ،جهان هاي علومانستشبکۀ جهانی فرهنگمصوب  ،"پژوهش جهانی

با  استقرار صلح عادالنه و پایدارتا به منظور  ه شدنفعان عرصۀ علم خواستاز همۀ ذي ضمناً

  مندي از علم بسیج شوند.ترویج و انتقال حق بهره هدف

  

اختصاص  اي علم براي کشورهاي عربیحمایت از ایجاد مجمع منطقهبه  5بخش 

  کنندگانشرکتداشت و در آن 

نزدیک کردن جوامع  در راستايایجاد یک مجمع جهانی علم براي کشورهاي عربی بر   -

 ؛و علمیپژوهشی 

 و  ؛ايهاي منطقهرویارویی با چالشبا هدف هاي علمی ظرفیتمتمرکز نمودن   -

 تري در منطقه ح وسیعاي به سطوهاي علمی منطقهانتقال یافتهکمک به  -

  تأکید کردند.
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در پایان از همکاران عزي در دفتر منطقه اي یونسکو در تهران، انجمن ترویج علم، 

کتاب که موجبات این نشست را فراهم کرده اند صمیمانه کمیسیون ملی یونسکو و باغ 

 متشکرم.

 با تشکر از توجه شما.


