ورقة مناقشة
دبلوماسية العلوم :دور مجالس البحوث والمجلس العالمي للبحوث
مقدمة:
يظل العلماء دوماً في طليعة التعاون الدولي ،حيث استخدمت العلوم لعدة قرون ألغراض العالقات الدولية فيي ممييأ حاحياء
العالم ،لذلك تعتبر دبلوماسية العلوم تعبيراً مديداً لمفهوم قديم.
وتحتاج دبلوماسية العلوم إلى المواءمة والتكيف مأ السياقات والظروف المتباينة ،فاليوم ال تومد مبادئ عامية متفيع عليهيا
لتنفيذ دبلوماسية العلوم حو حتى تعريف دقيع يصف مفهوم دبلوماسيية العليوم .وميأ ،ليك ،ففيي عيام 2010م حصيدرت الجمعيية
الملكية والمؤسسة األمريكية لتقدم العلوم ) (AAAsتقريراً يصف ثالث اما،ج لدبلوماسية العلوم :العليوم فيي الدبلوماسيية
وتعنييي صييياغة حاييداف السياسييات الخارمييية والدولييية باالستشييارات العلمييية .والعلييوم مييو حمييل الدبلوماسييية وتعنييي تو يييف
التعيياون العلم ييي لتحسيييو وتع ييوير العالقييات الدبلوماس ييية ،والدبلوماسييية م ييو حمييل العل ييوم وتعنييي تس ييهيل التعيياون العلم ييي
الدولي.1
وبش ييكل ام ييو،مي تتش ييارت المؤسس ييات ف ييي ال ييدو مسي ي ولية دبلوماس ييية العل ييوم وعل ييى وم يير الخص ييو

و ارت ييي العل ييوم

والخارمية  ،إ ،تهدف دبلوماسية العلوم إليى ترقيية االحتياميات المحليية ،والعيابرة للحيدود حو المصيالم ا قليميية والتصيد
لالحتيامات والتحديات العالمية .2وتظهر دبلوماسية العلوم في مميأ القيواايو والليوا م المعبقية عليى المسيتوييو اليوطني
والدولي.
ومو خال سلسلة مو االمتماعات االقليمية بلغت خمساً في الفترة مو حكتوبر 2017م إلى يناير 2018م ،عمل حعضاء
المجلس العالمي للبحوث على طرح حفكارام حو دورام كممثليو لمجالس البحوث في دبلوماسية العلوم ،ودور التعاون
الدولي بيو مجالس البحوث بشكل عام والتعاون داخل المجلس العالمي للبحوث فيما يتعلع بتعوير وتقدم دبلوماسية
العلوم .وحسفرت اذه المرحلة األولية عو تحديد المبادئ األساسية المومهة والعرق المنهجية المقترحة .وفي المرحلة
األخيرة اوقشت اذه المبادئ والعرق في االمتماع السنو السابأ للمجلس العالمي للبحوث والذ ااعقد في الفترة مو 14
–  16مايو في موسكو.
المبادئ:
-

حماية القيم العلمية
تُعد حرية االستقصاء واالستفسار ،والجدارة ،والدقة العلمية ،والعقالاية والمنعع ،واالعتراف بالمساامات،
واالستقال العلمي والشفافية العلمية عناصر حاسمة في ضمان صحة وموثوقية العلوم ،وتظل اذه العناصر
ثابتة دون تغيير في سياق دبلوماسية العلوم.
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الجمعية الملكية والمؤسسة األمريكية لتقدم العلوم ) ، (AAAsالحدود الجديدة لدبلوماسية العلوم (لندن ،الجمعية الملكية 2010م)
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غلوكمان ،وتوريكيان ،وغرايمز ،وكيشي" ،دبلوماسية العلوم  :منظور تداولي مو الداخل" ،العلوم والدبلوماسية ،المجلد ،6 ،العدد  ( ،4ديسمبر ،

2017م)
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-

تعزيز اافتاح العلوم
يُمثل تعزيز االافتاح في العلوم المفتاح الر يسي في التغلب على الحدود الجغرافية ،وفي تحقيع فوا د تتجاو
البحث العلمي .وينبغي تشجيأ التعاون البحثي ،وتنشيط حرات الخبراء ،والوصو إلى المحتوى العلمي،
ومشاركة البيااات ،وتشجيأ الوصو غير المقيّد الى المعرفة بشكل عام و،لك في الحدود القصوى التي يمكو
تعبيقها.

-

بناء الثقة والعالقات
يمكو للتعاون العلمي حن يؤد دورًا مهمًا في بناء مسور التواصل بيو الدو  ،مما يستلزم حن تكون العلوم
صحيحة وموثوقة ومنفتحة؛ با ضافة إلى ضرورة المحافظة على العالقات المال مة داخل األوساط
األكاديمية وخارمها ورعايتها على المدى العويل .وفي اذا السياق تُعدّ الثقة المجتمعية والسياسية في العلوم،
با ضافة للثقة والتواصل الكافي بيو العلماء وصُّناع القرار السياسي وعامة الجمهور مو العناصر الر يسية في
دبلوماسية العلوم.

العرق المنهجية المقترحة:
تتنييوع العييرق المنهجييية لمجييالس البحييوث وحاظميية البحيوث الوطنييية ،با ضييافة لمهامهييا ،وحدواتهييا تنوعًييا كبييرًا ،واألمثليية
التالية لهذه العرق المنهجية قد تجداا مجالس البحيوث مجديية للمشياركة فيي دبلوماسيية العليوم والمسياامة فيي تعزييز
المبادئ المذكورة حعاله ،با ضافة إلى دعم مجتمعاتهم عنيد ممارسية دبلوماسيية العليوم .ويُفضيل اتبياع بعي
المنهجية على احوٍ مستقل ،في الوقت اليذ سيخّر فيير اليبع

ايذه العيرق

حافسيهم لالستكشياف التعياواي المشيترت .وحيددت مناقشيات

االمتمياع السيينو للمجليس العييالمي للبحيوث لعييام 2018م العيرق المنهجييية التيي ترغييب مجيالس البحييوث فيي التعيياون بشييهاها
وتحديييد السييبل التييي يمكييو حن يييدعمها المجلييس العييالمي للبحييوث  -وعلييى سييبيل المثييا  -مييو خييال إعييادة النظيير فييي اييذا
الموضوع مستقبلًا.
العرق المنهجية للدعم:
-

تعوير مفهوم مشترت لدبلوماسية العلوم
تدعو الحامة إلى تعوير مفهوم مشترت لدبلوماسية العلوم ،حيث يوفر المجلس العالمي للبحوث منصة عالمية
لتباد الخبرات والممارسات الجيدة ،ومقاراة تعريفات ومفاايم دبلوماسية العلوم التي يستعملواها ،واستكشاف
ومعرفة كيفية ارتباط دبلوماسية العلوم بعملهم كمجالس للبحوث.

-

توسيأ اعاق القدرات لالستفادة مو كفاءة وإمكاايات دبلوماسية العلوم
يشجأ المجلس العالمي للبحوث المشاركيو على تعزيز إدراكهم لمفهوم دبلوماسية العلوم مو خال النشاطات
المختلفة كالمحاضرات ،وورش العمل ،والدورات ،والجوا ز ،وعالقات التعاون مأ الجهات الناشعة األخرى في
دبلوماسية العلوم .وفي سياق دبلوماسية العلوم ،3يمكو للمشاركيو في المجلس العالمي للبحوث دعم تدريب
الباحثيو و"تشجيأ اكتساب مجموعات متنوعة مو المهارات واشاطات حخرى" با ضافة إلى رصد حوافز
وامتيا ات للنشاطات ،ات الصلة بدبلوماسية العلوم.

المنهجية التشغيلية:
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بيان مجلس البحوث العالمي لمبادئ وإمراءات تشكيل المستقبل :دعم الجيل القادم مو الباحثيو (2014م)
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-

دعم العلوم في دبلوماسية العلوم
يمكو للمشاركيو في المجلس العالمي للبحوث وضمو إطار صالحياتهم دعم البحث واألفكار االبتكارية ،حيث
يمكو حن يشمل ،لك دعم البحوث في مجاالت مثل :تهميو الظروف المناسبة لألدلة العلمية لجوار المفاوضات
الثنا ية والمتعددة األطراف وتقييم التهثير لدعم وتعزيز فعالية دبلوماسية العلوم على األصعدة العالمية
وا قليمية والوطنية.

-

اافتاح البرامج والمخععات
يتم تشجيأ المشاركيو في المجلس العالمي للبحوث على إتاحة المزيد مو فر

وصو العلماء مو غير

المواطنيو إلى برامج وخعط تمويل بحوثهم ،ودعم حرات الباحثيو وتباد المو فيو ،وإطالق دعوات
مشتركة للمشاريأ البحثية مأ شركاء دولييو ،والمشاركة في تعوير البنى التحتية البحثية الكبيرة ،وتعزيز
الوصو إلى المرافع والتسهيالت عمومًا ،حيثما كان ،لك ممكنًا ومصرحًا بر بمومب السلعات القااواية .إن
مثل اذا التدويل ال يعز النظم البحثية الوطنية وا قليمية والعالمية فحسب ،بل ُيمكّو حيضًا مو إطالق
مبادرات دبلوماسية العلوم.
المنهجيات االستراتيجية:
-

صياغة دبلوماسية العلوم في ل التحديات المشتركة
ينبغي حن يدعم المشاركون في المجلس العالمي للبحوث منهجيات دبلوماسية العلوم لموامهة التحديات
المشتركة عبر الحدود ،حو في المناطع التي ال تخضأ لسلعات قضا ية ،واذه التحديات ال يمكو معالجتها إال
مو خال منهج كلي ،كما يجب حن تؤد العلوم دوراا في اذه العملية .ويتم تشجيأ المشاركيو في
المجلس على تكثيف و يادة تعاواهم مأ األمهزة الوطنية للسياسة الخارمية بتوفير وتقديم المشورة العلمية
المبنية على األدلة ،ات الصلة بالتعورات السياسية.

3

