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סעיף 1
בזאת מוקמת ועדה עולמית לאתיקה של ידע מדעי וטכנולוגי ,להלן 'הוועדה' )קטגוריה .(V

סעיף 2
הוועדה תהיה אחראית לייעץ לארגון בתכניתו בעניין אתיקה של ידע במדע ובטכנולוגיה.
המנדט שלה יאפשר לה:
-

לשמש פורום אינטלקטואלי לחילופי רעיונות והתנסויות;
לאתר סימנים ראשונים למצבי סיכון על בסיס זה;
לייעץ למקבלי ההחלטות בהקשר זה; ולבסוף גם
לקדם דיאלוג בין קהילות מדעיות ,מקבלי החלטות והציבור בכלל.

סעיף 3
.1

.2
.3

.4

.5

.6

הוועדה תורכב מ 18-חברים .המנהל הכללי ימנה את החברים בעקבות התייעצות עם
הוועדות הלאומיות ועם אקדמיות למדע במדינות החברות ,והחברים יכהנו על בסיס
אישי .מבנה הוועדה יהיה פתוח ,והיא עשויה לצרף אליה מומחים בעניינים ספציפיים.
החברים ימונו לכהונה בת  4שנים ,ואפשר יהיה לחדשה פעם אחת .במקרה של התפטרות
או מוות של חבר בוועדה ,ימנה המנהל הכללי מחליף ליתרת אותה תקופת כהונה.
מחצית מחברי הוועדה יוחלפו פעם בשנתיים .על אף התנאים בפסקה  2לעיל ,יקבע
המנהל הכללי תשעה חברים בעת מינוי החברים הראשונים בוועדה .כהונתם תסתיים ב-
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חברי הוועדה ייבחרו מקרב אישים בולטים בתחומי המדע ,ההנדסה ,המשפט,
הפילוסופיה ,התרבות ,הדת או הפוליטיקה בעלי הכישורים והסמכותיות הנדרשים למלא
את התפקידים המוטלים על הוועדה בהתחשב בפיזור גאוגרפי ובהבטחת הטיפול במגוון
דיסציפלינות ואסכולות.
יו"רים של חמש התכניות המדעיות הבין-ממשלתיות של אונסקו )IOC, MAB, MOST, IGCP
ו ,(IHP-ועדת הביו-אתיקה הבין-לאומית ) (IBCוהוועדה הבין-ממשלתית של המועצה הבין-
לאומית לפילוסופיה ולמדעי הרוח ) ,(ICPHSהמועצה הבין-לאומית למדעי החברה ),(ISSC
המועצה הבין-לאומית למדע ) (ICSUו'ועידת פוגווש' למדע יוזמנו להשתתף בעבודתה של
הוועדה.
הוועדה תגדיר ,בהסכמה עם המנהל הכללי ,את התנאים שלפיהם אפשר יהיה להיוועץ
במומחים ,בנציגי ארגונים לא-ממשלתיים או באישים מסוימים בשאלות העומדות על
סדר יומה.
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סעיף 5
.1
.2
.3

המנהל הכללי יכנס את הוועדה למפגש מן המניין אחת לשנתיים .המנהל הכללי רשאי
לכנס מפגשים חריגים לבקשת יו"ר הוועדה ולפי זמינות המשאבים הדרושים.
המנהל הכללי ,בהתייעצות עם לשכת הוועדה ,יקבע את התאריך והמקום של כל
מפגש.
כל מדינה חברה באונסקו או באחד מהארגונים המערכתיים של האו"ם רשאית להזמין
את המנהל הכללי לכנס מפגש של הוועדה בשטחה.

סעיף 6
.1

סעיף 7
.1
.2

המנהל הכללי יספק את שירותי המזכירות והמשאבים הנדרשים להבטחת פעולתה של
הוועדה.
המנהל הכללי של אונסקו ימנה חבר אחד ממזכירות אונסקו למזכיר הוועדה.

סעיף 8
.1

אונסקו יממן לחברי הוועדה את הוצאות הנסיעה וקצובות הכלכלה של המפגשים ,בהתאם
להוראות הנסיעה הרלוונטיות.
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בכל אחד מהמפגשים מן המניין תבחר הוועדה יו"ר ,שני סגני יו"ר ומדווח ,ואלה ירכיבו את
לשכת הוועדה וישמשו בתפקידם עד הישיבה מן המניין הבאה.
על אף תנאי פסקה  1לעיל ימנה המנהל הכללי את היו"ר הראשון של הוועדה.
המנהל הכללי יכנס את הלשכה ,בהתייעצות עם היו"ר ,ויהיה לו ייצוג בישיבות הלשכה.
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.2

המדינות החברות והמשקיפות באונסקו רשאיות להשתתף בדיוני הוועדה.
מדינות שאינן חברות באונסקו אך חברות בארגונים מערכתיים של האו"ם רשאיות
להשתתף כמשקיפות בדיוני הוועדה בהזמנת המנהל הכללי.
האו"ם וארגונים אחרים במערכת האו"ם שיש לאונסקו הסכמי ייצוג הדדיים אתם רשאים
להשתתף כמשקיפים בדיוני הוועדה.
הוועדה תגדיר ,בהסכמה עם המנהל הכללי ,את התנאים שלפיהם ארגונים בין-ממשלתיים
ולא-ממשלתיים בין-לאומיים אחרים בעלי מטרות דומות יוזמנו להיות נוכחים בדיונים.
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סעיף 4
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אונסקו יממן את ההוצאות בגין השתתפות מומחים בשימועים לפי דרישת הוועדה,
בהתאם להוראות הנסיעה הרלוונטיות.
הגופים הלא-ממשלתיים הבין-לאומיים שיוזמנו להשתתף בעבודת הוועדה ישאו בהוצאות
של השתתפות נציגיהם במפגשי הוועדה.
הקצאה של הוועידה הכללית בכל אחד ממפגשיה הקבועים או משאבים חוץ-תקציביים
שהמדינות עשויות לתרום למטרה זו הם שיממנו את הוצאות התפעול של הוועדה.

סעיף 9
.1
.2
.3

הוועדה תקבע את כללי הפרוטוקול שלה ,ואלה יוגשו לאישורו של המנהל הכללי.
המנהל הכללי יתווה את סדר היום למפגשי הוועדה בעקבות התייעצות עם נשיא
הוועדה.
לאחר כל מפגש תגיש הוועדה למנהל הכללי דוח על עבודתה ואת המלצותיה .המנהל
הכללי יעביר את תוצאות עבודתה של הוועדה לגופים השלטוניים של הארגון ולגופים
הנוגעים להצעותיה של הוועדה.

סעיף 10
מועצת המנהלים רשאית לשנות את התקנון הנוכחי ביזמתה או לפי הצעת המנהל הכללי.
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