


 من نحن

 يعمل املجلس الدويل للعلوم )ISC( عىل املستوى العاملي لتحفيز وحشد

 الخربات العلمية وتقديم املشورة والتأثري عىل القضايا ذات االهتامم الرئييس

 لكل من العلوم واملجتمع. للمجلس الدويل للعلوم قدرات متنامية يف اجتذاب

 األعضاء  والتي تضم حاليا أكرث من 220 منظمة، مبا يف ذلك االتحادات العلمية

 الدولية وجمعيات العلوم الطبيعية واالجتامعية، واملنظامت العلمية الوطنية

 واإلقليمية مثل األكادمييات ومجالس البحوث. وهو املنظمة العلمية الدولية

غري الحكومية واألكرب من نوعها.

 كام يتميز املجلس بقدرته عىل جمع ودمج التميز العلمي والخربة يف العلوم

 والسياسات يف جميع املجاالت العلمية ويف كل أنحاء العامل، من خالل أعضائه

 ومنتسبيه ورشاكاته مع املنظامت الدولية األخرى، وشبكاته الواسعة من

  الخربات.

 تم إطالق املجلس الدويل للعلوم يف عام 2018 بعد اندماج املجلس الدويل

 لالتحادات العلمية )ICSU(، الذي تم إنشاؤه يف عام 1931، واملجلس الدويل

  للعلوم االجتامعية )ISSC(، الذي تم إنشاؤه يف عام 1952.

 يتم متويل املجلس من خالل مساهامت أعضائه والتربعات الخريية واملنح

 الخارجية ألنشطة علمية محددة. يقع مقره الرئييس يف العاصمة الفرنسية،

 باريس،  وله مراكز تنسيق إقليمية منترشة حول العامل.



 ما نسعى إىل

 تحقيقه

 تتمثل رؤية املجلس الدويل للعلوم )ISC( يف اعتبار العلم منفعة عاملية عامة.

 وتتمثل رسالة املجلس يف أن يكون صوت العلم العاملي؛ أي صوت موثوق به

يتحدث عن قيمة كل العلوم، يف كل مكان.

 إن النهوض بالتنمية البرشية ضمن نطاق بيئي مستدام هو التحدي األكرث

 أهمية الذي يواجه البرشية والعلم. علينا تكثيف عمليات التحول العادلة

 واملنصفة نحو االستدامة بشكل عاجل ويف جميع القطاعات - من العلوم إىل

 السياسة واألعامل واملجتمع املدين - لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية

.)SDGs( املستدامة السبعة عرش

 تتطلب هذه األهداف الطموحة التعاون بني الحكومات والعلامء وممويل

 األبحاث والقطاع الخاص واملجتمع املدين. ال بد من أن يتم متكني العلم يف هذا

 العقد الحاسم للعمل من أجل مستقبل كريم للبرشية والكوكب بالرشاكة مع

املجتمع. وهذا أمر يتطلب الشجاعة، ويستدعي االلتزام.

انضم للعمل مع املجلس الدويل للعلوم لتكون جزًءا من الحل.



عملنا

 يشمل عمل املجلس الدويل للعلوم )ISC( تنسيق

 مجموعة متنوعة من املشاريع والحمالت الخاصة

 والفعاليات العاملية واملدخالت العلمية يف عمليات

 متعددة األطراف. كام أنه يجمع بني الفرق املتنوعة

 من الهيئات التابعة له. يلتزم املجلس يف تقديم

 الدعم لتطوير جميع العلوم، من مرحلة االكتشاف

 إىل مرحلة التطبيق، مبا يف ذلك كافة التخصصات،

 من العلوم الطبيعية واالجتامعية إىل العلوم

السلوكية والبيانات والتكنولوجيا.

العلوم واملجتمع يف املرحلة االنتقالية

 تحدد خطة عمل املجلس الدويل للعلوم لألعوام

 2022-2024 إطاًرا لألنشطة املؤثرة عرب املجاالت

 الخمسة التالية:
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1.  االستدامة العاملية، مبا يف ذلك اللجنة العاملية 

لبعثات العلوم من أجل االستدامة، ومشاريع 

إعادة التفكري يف التنمية البرشية وأجندة أبحاث 

املخاطر العاملية لعام 2030.

تقارب العلوم والتكنولوجيا يف العرص الرقمي،   .2

مبا يف ذلك مشاريع التحوالت الرقمية للعلوم 

واالستدامة يف العرص الرقمي.

العلوم يف السياسة والخطاب العام؛ مبا يف ذلك   .3

املشاريع املتعلقة بالدبلوماسية العلمية، والعلوم 

يف النظام الحكومي الدويل ومن أجله، والقيمة 

العامة للعلوم. 

املامرسات املتغرية يف العلوم وأنظمة العلوم،   .4

مبا يف ذلك املشاريع املتعلقة بالعلوم املفتوحة 

ومستقبل النرش العلمي وتقييم العلوم. 

الحرية واملسؤولية يف العلوم، مبا يف ذلك   .5

املشاريع املتعلقة بالعلم يف املنفى، واملساواة بني 

الجنسني، ومكافحة التمييز املنهجي يف العلوم.

 وتشمل الهيئات الخمس عرشة املنتسبة للمجلس الدويل للعلوم

 مجموعة من الربامج البحثية الدولية، واللجان العلمية، وشبكات

 الخرباء، ونظم املراقبة، وهيئات البيانات، التي تشرتك منظامت

 دولية ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة يف رعاية العديد منها،

 والتي تعمل عىل النهوض بالعلوم الدولية ذات التخصصات املتعددة

 والعابرة للتخصصات يف العديد من املجاالت، مثل:

االستدامة العاملية  •

تغري املناخ  •

عدم املساواة    •

الحد من مخاطر الكوارث  •

الصحة والرفاهية يف املناطق الحرضية  •

بحوث بشأن األرض والغالف الجوي واملحيطات والفضاء  •

علم البيانات  •

املشورة العلمية  •

 الرائد عىل مستوى العامل

 إن املجلس الدويل للعلوم هو املنسق الرئييس ملجموعة األمم

 املتحدة الرئيسية املعنية بالوسط العلمي والتكنولوجي. يقوم

 املجلس من خالل هذا الدور بالعمل مع االتحاد العاملي

 للمنظامت الهندسية )OEFW( لتأمني تفويض للعلوم يف

 األمم املتحدة ودمج العلوم يف العمليات الرئيسية للسياسات

 العاملية، مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام 0302،

 واتفاق باريس بشأن تغري املناخ، واألجندة الحرضية الجديدة،

وإطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث.
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 انضم للعمل معنا

 يف عامل يواجه تحديات عاملية معقدة، من تغري املناخ إىل التصدي للوباء، إن الطلب عىل - وإمكانية - أن يقوم

 العلم بتوفري معرفة قابلة للتنفيذ وموجهة نحو الحلول بحيث ميكن أن تسرتشد بها االستجابات السياسية

واملجتمعية إلحداث التحول هو أكرث إلحاحا من أي وقت مىض.

 ميكن لالتحادات والجمعيات واألكادمييات العلمية والهيئات املامثلة التي تعمل من أجل هذه األهداف االنضامم

 إىل العضوية العاملية املتزايدة للمجلس الدويل للعلوم. يقوم املجلس الدويل للعلوم وأعضاؤه بالعمل عىل تقديم

 صوت قوي وموثوق للعلوم عىل الصعيد العاملي من خالل الجمع بني التميز العلمي والخربة يف العلوم والسياسة

ضمن جميع مجاالت العلوم يف جميع أنحاء العامل.

 كام أن الحكومات واملنظامت املمولة والخريية والرشكاء العلميني واملنظامت الحكومية الدولية مدعوون للعمل

 مع املجلس الدويل للعلوم للمساعدة يف تحقيق هدفنا الطموح مًعا، لنتمكن من النهوض بالعلم كمصلحة عاملية

عامة.

www.council.science :تفضل باالطالع عىل منشورات املجلس الدويل للعلوم وغريه من املصادر من خالل

council.science/members :لالنضامم إىل املجلس الدويل للعلوم كعضو

council.science/partnerships :لالنضامم إىل املجلس الدويل للعلوم كممول أو رشيك

 

https://council.science/newsletter/ :لالنضامم إىل قامئة الرسائل اإلخبارية

secretariat@council.science :للتواصل مع املجلس الدويل للعلوم 

 املجلس الدويل للعلوم

)5 rue Auguste Vacquerie( 5 شارع أوغست فاكويري 

 75116 باريس
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