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 الثاني الجزء

 األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ – اليونسكو جائزة إنشاء اقتراح

 لملخصا

 معلومات الوثيقة هذه يف تُعرض اليونسكو، جلوائز املعدَّلة الشاملة السرتاتيجيةل وفقا  
 للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة إنشاء بشأن اجلدوى ةدراسل وملخص
 الروسي. االحتاد من مايل بدعم حتظى اليت ،األساسية

 الدوري للجدول الدولية السنة ثإر  ختليد يف اجلائزة ستساهم كيف  الوثيقة هذه تصفو 
 شأنب التوعيةو  األساسية لعلوما مكانة ترسيخ خالل من 2019 لعام الكيميائية للعناصر

 استقطاب على قادرة القدوة للعالِ  مناذج وعرض املستدامة، التنمية تعزيز يف األساسي دورها
 النظام مشروع أيضا   الوثيقة هذه وتتضمن .األساسية العلوم يف اومتكينه الشابة جيالاأل

  األساسية. لعلومل الدولية مندلييف/روسيا - اليونسكو جلائزة املايل والنظام األساسي

 اجلائزة. هذه إنشاء يف البت إىل مدعو التنفيذي واجمللس

 .34 الفقرة املطلوب: القرار
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 الخلفية:

 بفكرة ذلك ويقرتن والبيولوجيا، والرياضيات والفيزياء لكيمياءا جماالت يف علمية ختصصات إىل األساسية العلوم تشري - 1
 االستثمار ويتيح .االبتكار لىع وتساعد ،الطبيعية لظواهرا فهم حتسني من متّكن التخصصات هذه دراسة أن مفادها رئيسية

 والبيئية االقتصادية االجتماعية التحديات واجهةمل الالزمة األدوات وتوفري الضرورية التدابري اختاذ التخصصات هذه يف
 .احمليطات وسالمة والطاقة املياهب املتعلقة زماتاألو  ةالتكنولوجي فجوةالو  البيولوجي التنوع وفقدان املناخ تغري مثل العاملية،
 اهتمام إثارة إىل القدوة العالِ  ومناذج البارزة الشخصيات خالل من األساسية العلوم خيص فيما الوعي زيادة تؤدي أن ويُتوقع

 املتحدة األمم خطة إطار يف اإلنسان رفاه حتسني شأهنا من جديدة اكتشافاتب مللقيا فرص وإتاحة ،العلوم بتلك الشباب
 .2030 لعام املستدامة للتنمية

 سنة 2019 عام (،A/RES/72/228 القرار) والسبعني الثانية دورهتا يف املتحدة، لألمم العامة اجلمعية أعلنت وقد - 2
 الذكرى منها أمور ملةجب الدولية السنة هذه يف تفلويُ  ها.تنسيق يونسكوال تتوىل ،الكيميائية للعناصر الدوري للجدول دولية

 الروسي لعالا إىل استحداثه يف الفضل يعود الذي الكيميائية، للعناصر الدوري اجلدول لوضع واخلمسني املائة السنوية
 إىل تارخيها يرجع اليت الكيميائية العناصر تاريخ يف البارزة اإلضافية اإلجنازات من سلسلةب ُيتفل كما  .مندلييف رتيميد

 عن عبارة وهي معروفة، أثرية قطعة أقدم تاريخ يعودو  أفريقيا. يف الرصاص صهر تقنيات أوائل ُوثقت حيث ،عام 9000
 الدولية السنة يف تفليُ  كما  سنة. 5800 إىل مبصر، أبيدوس يف أوزيريس معبد يف اكُتشف الرصاص من مصنوع صغري متثال

 للمرة واإلمثد الزرنيخ الكيميائيني نعنصريال عزل يف حيان بن جابر العريب الكيميائي جناح على عام 1200 مرور بذكرى
 .1939 عام يف الفرانسيوم عنصر برييه مارغريت العاملة اكتشاف على عاما   80 مرور وذكرى ،األوىل

 حصر ال علمية إلجنازات ا  أساس كبري  حد إىل كان  ،األساسية العلوم اريخت يف بارزا   علميا   إجنازا   الدوري اجلدول يعدو  - 3
 اتطبيقاهت وتتجلى والفيزياء الكيمياء تشمل خبربة امتاز الذي نيقيقياحل النهضة لارج أحد وهو ،مندلييف دميرتي قام فقد .هلا

 ترتيبها خالل من للعناصر الدوري التصنيف بوضع ،اجلوية واألرصاد ناميكاديواهليدرو  الطريان علم يف املثال سبيل على
 ،العناصر جمموعات داخل خلصائص ،ا  دوري أو ،متكررا   ا  منط يعرض جدول ذلك عن ونتج الذري. اوزهن حسب تصاعديا  

 فضال   والتكنولوجية، العلمية املعارف مروجي أكرب أحد زمانه يف مندلييف دميرتي كان  كما  .األساسية العلوم ركائز أحد يُعد
 أماكن اأهن رأى فراغات 1869 لعام الدوري هجدول يف ترك وقد األساسية. العلوم جمال يف الدويل للتعاون مشجعا   كونه  عن

 سنيوحت العلمي التقدم حتقيق بغية حذوه حتذو كي  الالحقة لألجيال حتديا   ميثل مما ،جمهولة تزال ال أخرى عناصر تناسب
 خالل من سيما وال وتركيبها، جديدة عناصر بتحديد احلني ذلك منذ اجلدول يستكملون العلماء فتئ وما .البشرية أوضاع
 الدويل. العلمي التعاون

 ستعمل به، املرتبطة الدولية السنة علىو  عاملية، مسعة ذا ا  إجناز  يعترب الذي الكيميائية للعناصر الدوري جلدولا على وبناء   - 4
 الدويل التعاون تشجيعو  العلوم وترويج العلمي التقدم تعزيز على األساسية للعلوم ةالدولي مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة

 العال. مناطق مجيع منها وستستفيد ،الدولية السنة نطاق بكثري يتجاوز إرثا   ستخلد اأهن كما األساسية. العلوم جمال يف
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 المقترحة األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو ائزةلج ةالعريض الخطوط

 اجمللس وافق ذاإ 2020 عام من ء  داتبا سنويا   األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة منحستُ  - 5
 حظي وقد .الكيميائية للعناصر الدوري للجدول الدولية للسنة الثابتة املوروثات أحد وستصبح إنشائها، على يالتنفيذ
 للعلوم الدويل للربنامج العلمي اجمللس ةوافقمب األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة إنشاء اقرتاح

 .ةالعام ةملدير ا دىل اخلامسة الفئة من استشارية جلنة ووه ،لليونسكو التابع األساسية

 االحتاد من مايل بدعم حتظى اليت ،حةاملقرت  األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة هتدفو  - 6
 وهو ا،وتطبيقاهت التخصصات هذه استخدام وبالتايل ،الدويل والتعاون ثو والبح ةاألساسي العلوم تعليم تعزيز إىل الروسي،

 املتحدة األمم خلطة تنفيذها أثناء األعضاء الدول تواجهها اليت اإلمنائية التحديات من للعديد حلول إلجياد ضروري أمر
 روإطا املناخ تغري بشأن باريس اتفاق مثل ،بذلك الصلة ذات الدولية الربامج من غريهالو  ،2030 لعام املستدامة للتنمية
 على والتنمية التحول حتقيق إىل تقود اليت إلجنازاتبا االعرتاف اجلائزة هذه وستتيح .الكوارث خماطر من للحد ِسنداي
 :يلي ما دعم خالل من العاملي أو اإلقليمي ىاملستو  ىعل وذلك ،االقتصادي االجتماعي الصعيد

 األساسية؛ العلوم جماالت يف البحوث يف االمتياز (1)

 ؛وتروجيها األساسية العلوم تعليمو  (2)

 األساسية. العلوم جمال يف اإلقليمي أو الدويل التعاونو  (3)

 لعلوما تشجيع على وحرصهما املتميزة وابتكاراهتما رةالباه اكتشافاهتما نظري فائزين لشخصني سنويا   اجلائزة مُتنحو  - 7
 اجملتمعات وتنمية االقتصادي االجتماعي التحول قيادة على القدرة املستقبل، يف أو حاليا   ذلك، كل  مينح أن على األساسية،

 القيمة تبلغ وبالتايل الفائزين، من كل  إىل تقدم أمريكي دوالر 250 000 بقيمة نقدية مكافأة يف اجلائزة وتتمثل .البشرية
 الفائزين. لكال وشهادة ذهبية ميدالية مُتنح كما  دوالر. 000 500 للجائزة اإلمجالية املالية

 األساسية، لعلومل الدولية مندلييف/روسيا - اليونسكو جلائزة املاحنة اجلهة هاوصفب ،الروسي االحتاد حكومة وتلتزم - 8
 باإلدارة اخلاصة والتكاليف إطارها، يف املمنوحة املالية املكافأة ذلك يف مبا ،ئزةاجلا على املرتتبة التكاليف مجيع بتغطية

 .العامة النفقات حتمل عن فضال   ،والتواصل والتنظيم

 شراكة تقيم اليت احلكومية غري واملنظمات الوطنية اللجان تقوم اليونسكو، جبوائز يتعلق فيما الشائعة للممارسة ووفقا   - 9
 تغطيها اليت اجملاالت يف العاملة الدولية العلمية واالحتادات ،2 الفئة ومراكز اجلامعية، اليونسكو وكراسي ،نسكواليو  مع رمسية

 الذاتية. الرتشيحات يف يُنظر ولن .اجلائزة أمانة إىل الرتشيحات بتسليم واجلامعات ،اجلائزة
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 توصيتها مدتقو  ،الطلبات باستعراض األساسية العلوم جمال يف هبم معرتف خرباء سبعة من مؤلفة حتكيم هيئة وتقوم -10
 آخر، ثالث طرف أي أو املاحنة اجلهة أو اليونسكو تدخل دون من مستقلة بصورة التحكيم هيئة وتعمل العامة. املديرة إىل
 العلمي. باالمتياز إال هااختيار  يف تسرتشد وال

 الجدوى دراسة نتائج

لةامل الشاملة السرتاتيجيةل وفقا   -11  اجلديدة، اجلوائز إنشاء ختص اسرتاتيجية وهي هلا، املكونة واملعايري اليونسكو جلوائز عدَّ
 وإدارة النزاهة، واعتبارات اجلائزة، ومكانة املنظمة، لربنامج اجلائزة أمهية مدى لتقييم جدوى دراسة إجراء العامة املديرة طلبت

 اإلشراف مرفق أجراه الذي اليونسكو جلوائز 2012 عام بتقييم أيضا   الدراسة واسرتشدت املالية. واالعتبارات اجلائزة،
 (.2012 شباط/فرباير شهر يف املؤرخة IOS/EVS/PI/114 )الوثيقة الداخلي

 واملعايري التوجيهية لمبادئل وفقا   األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جلائزة اجلدوى دراسة وأُجريت -12
لة الشاملة االسرتاتيجية يف املبنّي  النحو على اليونسكو، جوائز بإنشاء املتعلقة  الوثيقة هذه وتعرض التنفيذي. للمجلس املعدَّ

 املذكورة. اجلدوى دراسة عنها أسفرت اليت واالستنتاجات النتائج التنفيذي اجمللس على

 األساسية للعلوم القيمة سالسلب املعنية فاألطرا مع ومقابالت النطاق واسع مكتبيا   استقصاء   الدراسة وتضمنت -13

 هذه وتقدم اليونسكو. وموظفي املاحنة اجلهة ممثلي ومع الدولية العلمية واملنظمات االحتادات مع الرتكيز ألفرقة ومناقشات
 هذه. اجلدوى دراسة لنتائج ملخصا   الوثيقة

 لليونسكو اتيجيةاالستر  األهداف مع ومواءمتها البرنامجية الناحية من الجائزة جدوى

 العاملي. املستوى على املضافة وقيمتها زهامتيّ  ضمان أجل من لجائزةل حمدد هدف وضع أمهية اجلدوى دراسة أبرزت -14
 جوانب: مخسة يف األساسية العلوم قدرات تعزيز يف املقرتحة اجلائزة ستساهمو 

 االبتكار إىل يفضي مبا األساسية، العلوم يف والتعليم البحث جمال يف والبشرية املؤسسية قدراتال عززتس (1)
 املستدامة؛ والتنمية العلمي

 العلوم يف مومتكينه والشابات الشبان ستقطابا على قادرة القدوة لعالِ ل مناذج وتدعيم استحداثب وستقوم (2)
 ؛األساسية

 ؛ختصصهم جماالت يف النساء، سيما ال الباحثني، نوستمكّ  (3)

 ؛واطننيامل صفوف يف علميةال ثقافةال ترويج هبدف عنها الغموض وإزالة ،جملتمعا يف العلمية النتائج نشر عززتوس (4)

 والدولية. اإلقليمية البحوث ومراكز بربامج االعرتاف خالل من العلمي التعاون وستشجع (5)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216100_eng
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 مع األساسية، العلوم يف املستوى عةالرفي العلمية املهارات وتطوير تعزيز يف أساسي دورب املقرتحة اجلائزة وستضطلع -15
 يف ومسامهتهم للعلماء املضافة بالقيمة االعرتاف حيث من جديدة رؤية ستقدم اأهن كما االجتماعية. املسؤولية تعزيز

 اهتاوتطبيق العلمية املعارف إنتاج وجعل واالبتكار، والتكنولوجيا العلمي البحث حتفيز يف املقرتحة اجلائزة ستساهمو  .اجملتمع
 تشجعس كما  .2030 لعام املستدامة للتنمية املتحدة األمم خطة مع متاشيا   واالقتصادية، االجتماعية التنمية صميم يف
 اجلنسني. بني املساواة يف املتمثلة العامة اليونسكو أولوية مع يتوافق مبا األساسية، العلوم يف النساء مشاركة ةاملقرتح ائزةاجل

 برنامج مهمة مع شيا  امت الدويل، العلمي والتعاون األساسية، العلوم يف اوتبادهل املعارف تطوير شجيعبت اجلائزة تلتزمو  -16
 .األجل املتوسطة االسرتاتيجية أهداف من واخلامس الرابع االسرتاتيجيني اهلدفنيب عمال  و  األساسية، للعلوم الدويل اليونسكو

 اجليد والتعليم اجلودة عاليةال بحوثال لتعزيز مبتكرة أداة الستحداث لليونسكو فريدة فرصة املقرتحة اجلائزة وستتيح -17
 األساسية العلوم مكانة اجلائزة عززست ذلك، إىل وباإلضافة .العال أحناء مجيع يف األساسية العلوم ونشر ،العلمي والتعاون

 العلوم تعزيز من األساسية للعلوم الدويل اليونسكو برنامج مُتكن مةقيّ  وسيلة وستمثل اليومية، احلياة حتسني يف أمهيتها زوترب 
 .مندلييف دميرتي خطى على سريا   األحياء(، وعلم الرياضياتو  الفيزياءو  )الكيمياء األساسية

 الجائزة مكانة

 هو وضوحا   هاوأكثر  أوهلا ولعلّ  املستوى. الرفيع الطابع ذات العديدة خصائصها بفضل مرموقة مكانة جلائزةا ستتبوأ -18
 العلوم تسخري أجل من املتحدة األمم منظمات إحدى برعاية عاملي نطاق على أنشئت اليت الوحيدة اجلائزة ستكون أهنا

 نو الفائز  وسيحظى .األوىل دورهتا من تداء  اب مكانتها إبراز إىل حتما   ذلك وسيؤدي .املستدامة التنمية لتحقيق األساسية
 التنفيذي اجمللس وافق إذا ذلك، عن وفضال   إليها. ينتسبون اليت املؤسسات أو جلامعاتا قيمة تعكس مبكانة املقرتحة ائزةاجلب

 الكيميائية للعناصر الدوري للجدول الدولية السنة عن الناجم الزخم من ستستفيد فإهنا ،2019 عام يف ائزةاجل إنشاء على
 أن املؤكد ومن الكيمياء. يف مندلييف به قام الذي الرئيسي االكتشاف على عاما   ومخسني مائة مرور بذكرى واالحتفال
 العلمية. األوساط يف سيتعزز اجلائزة ذههب الدويل االعرتاف

 الصعيد على به معرتف عال فهو ،وأمهيتها تهامكان إبراز يف مندلييف دميرتي إىل ونسبتها اجلائزة تسمية ستسهمو  -19
 فهم يف الزاوية حجر اليوم يعد الذي الكيميائية للعناصر الدوري اجلدول أبا باعتباره العلمي البحث أوساط يف الدويل

 خالل من والتكنولوجية لعلميةا املعارف لنشر املهنية حياته مندلييف كّرس  ذلك، إىل وباإلضافة .العلمية الناحية من لطبيعةا
 والرتويج، ،والتعليم العلمي )البحث الثالثة العناصر هذه وتتجلى .الدويل العلمي التعاون تعزيزو  الشعبية، العلمية هكتابات

 احلالية. اجلوائز بني فريدة قيمة مينحها مما اجلائزة، منح معايري يف العلمية مندلييف إلجنازات والتعاون(

 جلائزةبا للفوز عالية دولية مسعة ذوي مرشحني اختيار يف اجلائزة مكانة بإبراز الكفيلة األساسية العناصر حدأ يتمثلو  -20
 العلمي، اجملال يف الشهرة من بقدر فعال   يتمتعون ،اختيارهم سيتم الذين املرشحني بأن اإلقرار وميكن األوىل. دورهتا منذ

 .نوبل جائزة على للحصول الرتشح وبإمكاهنم
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 جائزة منح فإن ا  أيض مهمة النقدية تهاقيم ستكون كبرية،  قيمة وهي للجائزة، اجلوهرية األخالقية القيمة إىل وإضافة   -21
 مكانة بالفعل سيعزز نوبل، ائزةجب للفائزين املمنوح املبلغ نصف تقريبا   أي ،سنة كل  يف دوالر 500 000 املالية قيمتها تبلغ

 اإلمجالية. تهاقيمو  جلائزةا

 الذين واألفراد املستوى رفيعةال تواملنظما املؤسسات من عدد أبدى إذ بالفعل، املكانة هذه بوادر تربز بدأت قدو  -22
 هيئة أعضاء مستوى يف بإمعان النظر وجرى .اجلائزةب اخلاصة تحكيمال هيئة يف باملشاركة اهتمامهم كبري،  باحرتام يظون

 الفائزين من أشخاصا   التحكيم هيئة عضوية إىل اليونسكو تدعو أن قرروت   ها،تعزيز و  املكانة هذه على احلفاظ بغية التحكيم
 وميكن األساسية. العلوم جماالت يف عاملية شهرة ذوي نيومعلم نيوباحث ،اجملال هذا يف يدالياتامل وأصحاب نوبل، ائزةجب

 ،والتطبيقية البحتة للكيمياء الدويل االحتادك  األساسية، للعلوم الدويل اليونسكو برنامج شركاء شبكة طريق عن ذلك حتقيق
 احلصر. ال الذكر سبيل على للرياضيات، الدويل االحتادو  ة،والتطبيقي البحتة للفيزياء الدويل االحتادو 

 النزاهة واعتبارات الجائزة

 املاحنة، ةاجلهو  ليونسكوا عن متاما   التحكيم هيئة استقالل ضمان خالل من شيء كل  وقبل أوال   اجلائزة نزاهة كفلستُ  -23
 جلائزة.ا إىل عينية اتمسامه تقدم أخرى جهات أي وعن

ا ستتوىل بل ،امتوهل أهنا مع اجلائزة، إدارة يف الروسي االحتاد حكومة تشارك لنو  -24  اليونسكو. أمانةُ  إدارهت 

 التبسيط على والقائمني باحثنيال مةقائ من تنتقيهم الذين ،التحكيم هيئة أعضاء تعنّي  أن ةالعام ةلمدير ل فقط وجيوز -25
 أو فعلي تضارب ُوجد وإذا عليها. غبار ال أخالقية نزاهةو  عالية سمعةب يتمتعون الذين األساسية لعلوما جمال يف العلمي
 ةاملدير  منهم طلبت أو املداوالت،ب للقيام صالحيتهم عدم يعلنون األعضاء هؤالء فإن ،اهليئة أعضاء لدى املصاحل يف حمتمل
 إال هاخيار  يف سرتشدت وال ؛تدخل أي دون ومن مستقلة بصورة التحكيم هيئة وستعمل بذلك. القيام لليونسكو ةالعام

 العلمي. االمتيازب

 - اليونسكو جلائزة املايل والنظام األساسي النظام مشروع يتضمنان ملحقان هذه اجلدوى دراسةب رفقأُ  وقد -26
 ة.األساسي للعلوم الدولية مندلييفروسيا/

 خماطر أية األساسية" للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو "جائزة هوو  للجائزة املقرتح العنوان على تنطوي الو  -27
 ،العال أحناء مجيع يف االحرتام من كبري  بقدر يظى (1907 - 1834) مندلييف دميرتي إن إذ ،املنظمة مسعة على حمتملة

 األساسية. العلوم يف ا  رئيسي ا  إجناز  يعترب الذي الكيميائية للعناصر الدوري اجلدول ضعو  الذي فهو

 الجائزة إدارة

 األساسية للعلوم الدويل الربنامج أمانة مع بالتعاون وستضطلع هلا، مقرا   الطبيعية العلوم قطاع اجلائزة أمانة ستتخذ -28
 يلي: فيما لألمانة الرئيسية املهام وستتمثل .هتاإدار و  وتنظيمها اجلائزة بتنفيذ
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 للجائزة؛ املرشحني ملفات جتميع (1)

 ائزة؛باجل اخلاصة التحكيم هيئة أعمال تنظيمو  (2)

 الفائزين؛ اختيارو  لمرشحنيل املختصرة القائمة إعداد عملية أثناء يف التحكيم هيئة أعضاء مع والتواصل (3)

 ة،باجلائز  الفائزين( )أو بالفائز االتصال (4)

 اجلائزة؛ تسليم حفل تنظيم يف املسامهة (5)

 املواد خمتلف وتوزيع إعدادو  ،اإلعالم وسائل يف تروجيية تمالحب القيام) جلائزةا بشأن إعالمية محلة تنظيم (6)
 (؛قالوثائ من هاوغري  اإلعالمية والنشرات واإلعالنات الصحفية

 ؛بسالسة اجلائزة لتنفيذ الزمة إضافية مهام أي استكمال ضمان (7)

 .تدعمهاو  اليونسكو ومهام اجلائزة أهدافب تتعلق األساسية العلوم جمال يف محالت/برامج إعداد (8)

 مقر يف بالتناوب سيقام الذي ،اجلائزة تسليم حفل تنظيم ومكان تاريخ املاحنة، اجلهة مع بالتشاور اجلائزة، أمانة ستحدد -29
 االستثنائية تاحلاال يفو  .الروسي االحتاد يفو  ذلك( أمكن كلما  ،العام املؤمتر أو التنفيذي اجمللس دورات انعقاد )أثناء اليونسكو

 ة.اجلائز  تسليم حفل لتنظيم اليونسكو يف األعضاء الدول من دولة أي يف مناسب مكان اختيار جيري ذلك، فيها يتعذر اليت
 مواد يفو  الرئيسية الفعاليات يف املاحنة واجلهة ليونسكوا صورة إبراز جيري كيف  املاحنة، اجلهة مع بالتشاور اجلائزة، أمانة ستحددو 

 .عينية مسامهات طريق عن ةاجلائز  تسليم حفل تكاليف تغطيةب الروسي االحتاد ويتكفل .باجلائزة املتعلقة االتصال

 ذلك يف مبا وإدارهتا، اجلائزة إنشاء على املرتتبة النفقات لتغطية الالزم التمويل روسيال االحتاد حكومة تقدم كما -30
 .هتاإدار  يف وال اجلائزة تنظيم يف الروسي االحتاد يشارك لنو  .اجلائزة أمانة تشغيل نفقات

 المالية االعتبارات

 تضعها امليزانية عن خارجة موارد من ا  حصر  األساسية لعلومل الدولية يفمندلي/وروسيا - اليونسكو جائزة مُتول -31
 .اليونسكو تصرف حتت الروسي االحتاد حكومة

 )ست سنوات ست مدهتا تبلغ أولية لفرتة تُنشأ وأن ،عام كل  مرة فائزين لشخصني اجلائزة مُتنح أن املقرر منو  -32
 مببلغ للجائزة اإلمجالية التكلفة درتقُ و  ت.سنوا ست مدهتا متعاقبة فرتاتل فرتةال تلك متديد ميكن املراجعة، بعدو  .(دورات
 التواصل وأنشطة اجلائزة، إدارة تكاليف املبلغ هذا يشملو  .العامة النفقات ذلك يف مبا ،دورة لكل دوالر 850 000

 النقدية واملكافأة (،دورة لكل دوالر 350 000 قدره إمجايل )مببلغ التحكيم هيئة واجتماعات ،باجلائزة املتعلقة والرتويج
 000 100 5 ستبلغ األوىل الست السنوات لفرتة للجائزة اإلمجالية التكلفة أن يعين وهذا (.دورة لكل دوالر 000 500)

 طريق عن اجلائزة يمسلت حفل تكاليف بتغطية الروسي االحتاد يتكفل كما  بأكملها. الروسي االحتاد حكومة تقدمها دوالر،
 .عينية مسامهات
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 الخالصة

 مع العموم وجه على األساسية" للعلوم الدولية مندلييف/وروسيا – اليونسكو جائزة" بعنوان املقرتحة اجلائزة شىتتما -33
 حتقيق يف ا  مباشر  إسهاما   ستسهم اجلائزة أن اخلصوص وجه على ويُعترب .اليونسكو جلوائز املعدَّلة الشاملة السرتاتيجيةا

 اجلنسني. بني املساواة يف املتمثلة العامة نسكواليو  أولويةو  ،االسرتاتيجية اليونسكو أهداف

 المقترح القرار مشروع

 يلي: ما على ينص قرار اعتماد يف تقدم، ما على بناء   يرغب، التنفيذي اجمللس لعلّ  -34

 التنفيذي، اجمللس إن

 - اليونسكو جائزة إنشاء قرتاحال حتليليا   عرضا   تضمنت يتال ،ثانيا  -10ت/ م207 الوثيقة درس وقد - 1
 ةلبشريل حتقق اليت االستثنائية العلمية إلجنازاتل مكافأة   مُتنح اليت ،األساسية لعلومل دوليةال مندلييف/روسيا
 العلوم جمال يف الدويل والتعاون ،العلمي والتبسيط والتعليم البحوث حيث من ملنفعة،ا من قدر أقصى

 األساسية،

 الصعيدين على واالبتكار والتكنولوجيا مو بالعل النهوض يف دورها وإبراز األساسية، العلوم تعزيز بأمهية قري وإذ - 2
 ،املستدامة التنمية حتقيق يف األساسي ودورها والعاملي، اإلقليمي

 العامة واليونسك أولوية مع يتماشى مبا األساسية، العلوم يف املشاركة على النساء تشجيع بضرورة أيضا   يقرو  - 3
 اجلنسني، بني املساواة يف املتمثلة

 ميثالن والشابات الشبان لدى والتكنولوجيا العلوم جمال يف تعليمال وتعزيز العاملي الوعيب النهوض أن ويدرك - 4
 العلوم جمال يف ومتكينهم شبابال استقطاب قادرة القدوة للعالِ  مناذج إبراز خالل من حتقيقها ميكن أولوية

 ،األساسية

 رفااملع لتبادل آلية نشئتس األساسية للعلوم الدولية مندلييف/روسيا - اليونسكو جائزة أن أيضا   دركوي - 5
 من والعلماء املؤسسات بني جديدة روابط إقامة ستحفز أهنا عن فضال   الباحثني، بني للمبادالت ا  نرب مو 

 العال، أحناء خمتلف

 اهلدفني مع تتفق األساسية لعلومل الدولية مندلييف/وروسيا - اليونسكو جائزة أهداف أن اعتباره يف يضعو  - 6
 (،4م/37) 2021-2014 للفرتة األجل املتوسطة االسرتاتيجية أهداف من واخلامس الرابع االسرتاتيجيني

 اليونسكو رنامجب أهداف مع شيا  امت اجملتمعية، للتنمية يضرور  وهو ،حتقيقه ميكن العلمي النجاح أنب ويقر
 ،األساسية للعلوم الدويل
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 - اليونسكو جائزة تنفيذ على املرتتبة التكاليف مجيع يتحمل يالروس االحتاد أن أيضا   اعتباره يف ويضع - 7
 ،األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/

 اليت أعماهلم على العلماء ملكافأة األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة إنشاء يقرر - 8
 األساسية؛ العلوم يف االمتياز درجات أقصى تبلغ

 يف الواردة بصيغته األساسية، لعلومل ةالدولي مندلييف/روسيا - اليونسكو جلائزة األساسي النظام على يوافقو  - 9
 ثانيا ؛-10ت/ م207 للوثيقة األول امللحق

 األساسية، للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جلائزة اخلاص سابللح املايل بالنظام علما   وييط -10
 ثانيا .-10ت/ م207 للوثيقة الثاين امللحق يف الواردة بصيغته
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 األول الملحق

 األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو لجائزة األساسي النظام

 الجائزة من الغرض - األولى المادة

 يف أسهمت كربى  إجنازات ومكافأة تقدير هو األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة من الغرض إن
 .عاملي أو إقليمي نطاق على كبري  حتول إىل أفضى ا  تأثري  أحدثتو  ،بشأهنا الدويل التعاون إقامةو  ونشرها األساسية العلوم تطوير

 قاعدة وإرساء والبيولوجيا، والرياضيات والفيزياء الكيمياء جماالت تشمل اليت األساسية العلوم وتكرمي تعزيز إىل اجلائزة وترمي
 املستدامة. والتنمية البتكاربا للنهوض ا  أساسي أمرا   تعترب اليت العلمية املعارف نشر يف عليها االرتكاز ميكن

 صميم يف اهتاوتطبيق العلمية املعارف إنتاج ووضع واالبتكار، والتكنولوجيا العلمي البحث حفز يف املقرتحة اجلائزة تساهمو 
 .2030 لعام املستدامة للتنمية املتحدة األمم خطة مع شيا  امت واالقتصادية، االجتماعية التنمية

 ،االقتصادي االجتماعي الصعيد على والتنمية التحول حتقيق إىل تقود اليت إلجنازاتا ومكافأة تقدير إىل اجلائزة وهتدف
 :يلي ما دعم خالل من العاملي أو اإلقليمي ىاملستو  على وذلك

 األساسية؛ العلوم جماالت يف البحوث يف االمتياز (1)

 ؛وتروجيها األساسية العلوم تعليمو  (2)

 األساسية. العلوم جمال يف اإلقليمي أو الدويل التعاونو  (3)

 شبكة خالل من تملااالع ترشيحات شجعستُ  اأهن أي اجلنسني بني املساواة صعيد على حتول إحداث إىل اجلائزة طمحتو 
 ة،الدولي العلمية واالحتادات ،العلوم جمال يف اجلامعية اليونسكو وكراسي ،2 الفئة ومراكز ،األساسية للعلوم الدويل الربنامج

 سياسات مع اجلائزة هذه غرض ويتوافق .اجلنسني بني املساواة يف املتمثلة العامة اليونسكو أولوية مع يتماشى مبا ،واجلامعات
 التكنولوجيا وكذلك األساسية، العلوم ومنها العلوم، تسخري ذلك مبا العلوم، جمال يف املنظمة بربنامج يرتبط كما  ،اليونسكو
 .املستدامة التنمية لتحقيق واملعارف واالبتكار

 الشباب استقطاب على قادرة القدوة للعالِ  مناذج وإبراز العلوم، جمال يف العاملية القدرات لتعزيز أداة تكون أن اجلائزة من ويُتوخى
 لبيولوجيا.وا والرياضيات والفيزياء الكيمياء جماالت يف همومتكين األساسية، العلوم جمال يف واملهن دراساتال حنو وتوجيههم

 نم وذلك اليونسكو، تقودها اليت ،الكيميائية للعناصر الدوري للجدول الدولية لسنةل ثابتا   إرثا   األول املقام يف اجلائزة ومتثل
 خطة تنفيذ تعوق اليت اإلمنائية للتحديات حلول تقدمي يف األساسي دورهاب التوعيةو  اجلوهرية لعلوما مكانة ترسيخ خالل
 .2030 لعام املستدامة لتنميةل املتحدة األمم
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 ونشر ،والتعاون ،والتعليم لبحثا وهي ثالثة عناصرب واملهنية الفردية حياته متيزت الذي مندلييف دميرتي باسم اجلائزة مسيتو 
 .نوعها من فريدة قيمة ُيكسبها ما وهذا اجلائزة، منح معايري يف تتجلى اليت العناصر وهي والتكنولوجية، العلمية املعارف

لة الشاملة االسرتاتيجية مع املقرتحة اجلائزة فقتتو   اليونسكو. جلوائز املعدَّ

 هاومقدار  الجغرافي هاتوزيعو  منحها وتواتر الجائزة اسم - 2 المادة

 ".األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة" هو اجلائزة اسم 2-1

 دوالر 000 850 منها كل  مقدار منتظم حنو على مبالغ منح خالل من اجلائزة متويل الروسي االحتاد حكومة تتوىل 2-2
 وتكاليف للجائزة النقدية القيمة ستغطي مبالغ وهي (،2025 - 2020) سنوات ست مدهتا لفرتة السنة يف أمريكي

 اإلمجالية. املسامهة إىل مرتاكمة فوائد أي فوتضا .املستفيدين لكال ودبلوم ذهبية ميدالية مُتنح كما  .هتاإدار 

 يف املايل النظام )انظر للفائدة مدر للجائزة خاص حساب يف عليها املرتاكمة والفوائد الواردة األموال مجيع تودع 2-3
 الثاين(. امللحق

 املتصلة التكاليف يعمج ذلك يف مبا اإلدارة،/التشغيل وتكاليف املوظفني تكاليف كل  تغطية الروسية احلكومة تكفل 2-4
 أموال وهي ،اخلاص احلساب يف املودعة األموال من صمختُ  اليت العامة والنفقات اجلمهور وإعالم التنظيم بأنشطة

 للجائزة. املايل النظام مبوجب إليه املشار اخلاص احلساب ويُنشأ دوالر. 000 350 مببلغ تقدر

 دورات )ست عامني فرتات ثالث األولية مدهتا تشمل دورة، كل  يف فائزين لشخصني عام كل  مرة اجلائزة مُتنح 2-5
 .اجملموع( يف للجائزة

 اخلاصة التكاليف مجيع الروسي االحتاد ويتحمل اجلائزة. تسليم حفل لتنظيم عينية مسامهات الروسي االحتاد مينح 2-6
 اجلائزة. تسليم حفل بتنظيم

 المرشحين الشروط/مؤهالت - 3 المادة

 يلي: ما خالل من قدموها اليت اهلامة لإلجنازات/املسامهات تقديرا   االعرتاف املرشحون ينال

 ؛منشورات شكل يف األساسية العلوم جمال يف حبوث إجراء (1)

 ؛ونشرها األساسية العلوم تعليمو  (2)

 األساسية. العلوم جمال يف اإلقليمي أو الدويل التعاونو  (3)

 لتحقيق الدويل التعاون أو ثو البح أو التعليم جمال يف األساسية العلوم تقدم يف أسهموا نمم فقط لشخصني اجلوائز نحومتُ 
 االجتماعي. التحول
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 بالجائزة الفائزين تحديد/اختيار - 4 المادة

 اماهتم ويُوىل .دولية حتكيم هيئة إليه تقدمها وتوصيات تقييمات على بناء باجلائزة الفائزين لليونسكو العام املدير خيتار
 لمرشحات.ل خاص

 بالجائزة الخاصة التحكيم هيئة – 5 المادة

 على اجلائزة، تشمله الذي اجملال يف املشهورة الشخصيات من مستقلني، أعضاء سبعة من التحكيم هيئة تتألف 5-1
 املدير همنعيّ يُ و  .األتعاب دفع عدم ومبدأ اجلنسني بني واملساواة العادل اجلغرايف التوزيع تأمني ضرورة أيضا   تراعى أن

 .ممنه واحد كلل الفرتة تلك جتديد وجيوز سنوات، ست أقصاها ملدة للتجديد قابلة عامني لفرتة لليونسكو العام
 يعلن أن وجيب التحكيم. هيئة يف أعضاء   أقربائهم وال التنفيذي اجمللس يف األعضاء الدول ممثلي تعيني جيوز وال

 عدم عن املداوالت، موضوع مع حمتمال   أو حقيقيا   تعارضا   هممصاحل تتعارض الذين التحكيم هيئة أعضاء
 أعضاء يستبدل أن العام للمدير وجيوز بذلك. القيام العام املدير منهم يطلب أن أو املداوالت، ملواصلة صالحيتهم

 السبب. هلذا التحكيم هيئة يف

 يصلون، لكنهم عملهم، مقابل أجرا   عضاءاأل يتلقى وال للرئيس. ونائب هلا رئيس انتخاب التحكيم هيئة تتوىل 5-2
 أعضاء مخسة من املداوالت إلجراء الالزم القانوين النصاب ويتكون واإلقامة. للسفر بدالت على االقتضاء، عند

 والفرنسية. االجنليزية مها مداوالهتا يف التحكيم هيئة تستخدمهما اللتان العمل ولغتا حاضرين.

 أمانة من موظف مهمتها أداء على ويساعدها األساسي النظام هلذا وفقا   ومداوالهتا ابعمله التحكيم هيئة تقوم 5-3
 إىل سري اقرتاع جيرى ذلك تعذر وإذا املستطاع، قدر اآلراء بتوافق القرارات وتتخذ العام. املدير يدده اليونسكو

 باختيار يتعلق تصويت يف كيشار  أن التحكيم هيئة يف عضو ألي جيوز وال بسيطة. أغلبية على احلصول يتم أن
 بلده. من مرشح

 باجلائزة. الفائزين بشأن للتداول العام يف مرة التحكيم هيئة جتتمع 5-4

 اجلائزة تسليم موعد قبل بتوصياهتا مشفوعا   للرتشيحات تقييما   لليونسكو العام املدير إىل التحكيم هيئة ترسل 5-5
 األقل. على بشهرين

 الترشيحات تقديم - 6 المادة

 2 املادة يف مبني هو كما  اإلدارة،/التشغيل وتكاليف املوظفني تكاليفو  اجلائزة متويل اليونسكو تتسلم عندما 6-1
 املنظمات وكذلك الوطنية، جلاهنا مع بالتشاور األعضاء، الدول حكومات رمسيا   لليونسكو العام املدير يدعو أعاله،
 واالحتادات ،2 الفئة ومراكز اجلامعية، اليونسكو وكراسي ،املنظمة مع رمسية اتشراك تقيم اليت احلكومية غري الدولية
 .سنة كل  من آذار/مارس 15 أقصاه موعد يف املرشحني بأمساء اجلائزة أمانة موافاة إىل ،الدولية العلمية
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 رمسية شراكات تقيم اليت احلكومية غري املنظماتو  الوطنية، جلاهنا مع بالتشاور األعضاء، الدول حكومات تقّدم 6-2
 واالحتادات ،2 الفئة ومراكز اجلامعية، اليونسكو وكراسي اجلائزة، اتغطيه تجماال يف تعمل واليت اليونسكو مع

 ذايت. ترشيح أي يف يُنظر وال العام. املدير إىل املرشحني أمساء   واجلامعات، ،الدولية العلمية

 :يلي ما منها أمور، مجلة تتضمن الفرنسية أو باإلجنليزية حمررة كتابية  بتوصية مشفوعا   ترشيح كل  يكون أن جيب 6-3

 إلجنازاته؛ ووصف املرشح عن أساسية معلومات )أ(

 األمهية ذات املساندة الوثائق وسائر واملطبوعات العمل، هذا نتائج أو املرشح أجنزه الذي للعمل ملخص )ب(
 فيها؛ للنظر املقدَّمة الكبرية

 اجلائزة. أهداف حتقيق يف املرشح إسهام مبدى تعريف )جـ(

 الجائزة منح إجراءات - 7 المادة

 )أثناء اليونسكو مقر يف بالتناوب يقام ،الغرض هلذا ينظم رمسي حفل يف اجلائزة ،ميثله من أو ،العام املدير يسلم 7-1
 االستثنائية احلاالت ويف وسي.الر  االحتاد ويف ذلك( أمكن لماك  ،العام املؤمتر أو التنفيذي اجمللس دورات انعقاد

 حفل لتنظيم اليونسكو يف األعضاء الدول من دولة أي يف ناسبامل كانامل اليونسكو ختتار ذلك، فيها يتعذر اليت
 ميداليةو  دبلوم عن فضال   ،دوالر 500 000 املالية قيمتها تبلغ جائزة لفائزينا اليونسكو ومتنح اجلائزة. تسليم
 إجنازاهتما. على الضوء وتسلط ،باجلائزة الفائزين أمساء رمسيا   اليونسكو وتعلن ذهبية.

 يف جيوز وال .الرئيسي للمنتج/املساهم اجلائزة نحمتُ  ،أشخاص عدة اجلائزة استحق الذي العمل إنتاج يف شارك إذا 7-2
 شخصني. من أكثر على اجلائزة مبلغ تقسيم األحوال من حال أي

 هذه وتنظم اجلائزة. استحق الذي باإلجناز صلة ذي موضوع عن أمكن، إن حماضرة، اءبإلق باجلائزة ناالفائز  يقوم 7-3
 معه. بالرتابط أو اجلائزة تسليم حفل خالل احملاضرة

 جاز يتسلمها، أن قبل باجلائزة الفائز تويف إذا أماو  .تويف مث ما شخص أجنزه عمل عن اجلائزة منح يف يُنظر ال 7-4
 اته.وف بعد اجلائزة همنح عندئذ

 العام. املدير إىل جديدا   اقرتاحا   التحكيم هيئة تقدم قبوهلا، باجلائزة فائز رفض إذا 7-5

 الجائزة الستمرار اإللزامي التجديد - الجائزة الستمرار المحدد األجل - 8 المادة

 جوانب مجيع باستعراض املاحنة واجلهة العام املدير يقوم أشهر، ستة بفرتة اجلائزة ملنح عليها املتفق املدة انقضاء قبل 8-1
 االستعراض. هذا بنتائج لليونسكو التنفيذي اجمللس العام املدير ويبّلغ إهنائها. أو استمرارها أمر يف ويبتان ،اجلائزة
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 املايل لنظاما حكامأل وفقا   وذلك املاحنة، اجلهة إىل أمواهلا من منفق غري رصيد أي يعاد اجلائزة، إهناء حالة يف 8-2
 للجائزة.

 الطعن سبل - 9 المادة

 باجلائزة. للفوز تُقرتح اليت األمساء عن اإلفصاح جيوز وال اجلائزة. منح بشأن اليونسكو قرار يف بالطعن ُيسمح ال

 للجائزة األساسي النظام تعديل - 10 المادة

عليه. للموافقة التنفيذي اجمللس على األساسي النظام هلذا تعديل أي يُعرض أن جيب
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 الثاني الملحق

 األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو لجائزة الخاص للحساب المالي النظام

 خاص حساب إنشاء - 1 المادة

 5 الفقرتني وألحكام ،األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو ائزةجل األساسي النظام حكامأل طبقا   1-1
 مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة أجل من خاص حساب ينشأ لليونسكو، املايل النظام من 6 املادة من 6و

 اخلاص". "احلساب باسم يلي فيما إليه يشار األساسية، للعلوم يةالدول

 التالية. للقواعد اخلاص احلساب هذا تشغيل خيضع 1-2

 المالية الفترة - 2 المادة

 زوجية. بسنة وتبدأ متتاليتني تقومييتني سنتني امليزانية لتقديرات املالية الفرتة مشل 2-1

 واحدة. تقوميية سنة للمحاسبة املالية الفرتة تشمل 2-2

 الغرض – 3 المادة

 كربى  إجنازات ومكافأة تقدير يف األساسية للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة من الغرض يتمثل 3-1
 كبري  حتول إىل أفضى تأثريا   أحدثتو  بشأهنا، الدويل التعاون وإقامة ونشرها األساسية العلوم تطوير يف أسهمت

 عاملي. أو إقليمي نطاق على

 األساسية"، للعلوم الدولية مندلييفروسيا/ - اليونسكو جائزة" لتمويل اخلاص احلساب يف املودعة األموال ُتستخدم 3-2
 هبا. املرتبطة األخرى والنفقات إدارهتا نفقات وتغطية

 اإليرادات – 4 المادة

 يلي: مما ،األساسي نظامهل وفقا   ،اخلاص احلساب إيرادات تتكون

 االحتاد سيما وال الكيانات؛ من وغريها الدولية واملنظمات والوكاالت الدول تقدمها اليت الطوعية املسامهات )أ(
 اجلائزة؛ دورات من دورة لكل دوالر 000 850 مبلغ بدفع يلتزم الذي الروسي

 غرضه؛ مع يتفق مبا اخلاص احلساب إىل تقدم اليت والوصايا واهلدايا واهلبات اإلعانات )ب(

 أدناه. 7 املادة يف إليها املشار االستثمارات تدرها اليت الفوائد فيها مبا املتنوعة اإليرادات ـ()ج
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 المصروفات – 5 المادة

 ذلك يف مبا ،للجائزة األساسي النظامو  هأعال 3 املادة يف املبني بغرضه املرتبطة النفقات اخلاص احلساب هذا من خُتصم
 .شؤونه تنظيم على املرتتبة تكاليفالو  التحديد، وجه لىع به املتصلة ةاإلداري النفقات

 الحسابات – 6 المادة

 احملاسبة. دفاتر من يلزم ما مسك لليونسكو الرئيسي املايل املسؤول يتوىل 6-1

 تليها. اليت املالية الفرتة إىل مالية فرتة هناية يف مستخدم غري رصيد أي يرّحل 6-2

 احلسابات مراجع على تعرض اليت للمنظمة املوحدة املالية البيانات من جزءا   اصاخل احلساب هذا حسابات متّثل 6-3
 لليونسكو. اخلارجي

 اخلاص. احلساب إطار خارج العينية املسامهات تسجل 6-4

 االستثمارات – 7 المادة

 اخلاص. احلساب هلذا الدائن الرصيد يف املتوافرة املبالغ طويلة أو قصرية آلجال يستثمر أن العام للمدير جيوز 7-1

 لليونسكو. املايل النظام مع يتوافق مبا اخلاص احلساب هلذا الدائن الرصيد إىل االستثمارات تدرها اليت اإليرادات تضاف 7-2

 التقارير تقديم - 8 المادة

 اجلهة إىل ويقدَّم اخلاص باحلساب املتعلقة والنفقات داتاإليرا يبنّي  ،مالية فرتة كل  هناية يف ،مايل تقرير يُعد   8-1
 .اخلاص احلساب يف املسامهة املاحنة )اجلهات(

 سنوي. سردي تقرير احلساب يف املسامهة املاحنة )اجلهات( اجلهة إىل يقدم 8-2

 الخاص الحساب إقفال - 9 المادة

 يتبقى رصيد أي ويعاد اخلاص. احلساب لتشغيل ضرورة مثة عدت ل أنه يرى عندما التنفيذي اجمللس مع العام املدير يتشاور
 .ذلك خالف على يُتفق ل ما اجلائزة يف املسامهة املاحنة )اجلهات( اجلهة إىل هإغالق بعد اخلاص احلساب يف

 عامة أحكام - 10 المادة

 املاحنة )اجلهات( اجلهة مع التشاور بعد عليه للموافقة العام املدير على املايل النظام هذا يف تعديل أي يُعرض 10-1
 املدخلة. بالتعديالت علما   التنفيذي اجمللس وياط .اجلائزة يف املسامهة

  ذلك. خالف على النظام هذا ينص ل ما لليونسكو، املايل للنظام وفقا   اخلاص احلساب يدار 10-2

 تصنيعه معاد ورق على الوثيقة هذه طُبعت


