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الصورة: 

صورة الغالف عمل فني بعنوان »املشاهدون« للفنان تويني لوي. درس تويني لوي الفنون الجميلة يف جامعة أوبافيمي أولوو يف إييل إيفي. وُعرضت أعامله 

يف معارض فردية وجامعية يف نيجرييا والسنغال واألرجنتني وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية واململكة املتحدة وأسرتاليا والواليات املتحدة وأملانيا وإسبانيا 

والرنويج وبلجيكا وهولندا. وهو مقيم يف الهاي يف هولندا حيث يعمل أيًضا.

https://chiefsandspirits.nl/artists/35-toyin-loye/works/

https://chiefsandspirits.nl/artists/35-toyin-loye/works/


للمجلس الدويل للعلوم         3 منظور معارص حول املامرسة الحرة واملسؤولة للعلوم يف القرن الحادي والعرشين 

السياق

يلتزم املجلس الدويل للعلوم برؤية تعترب العلم منفعة عامة عاملية. ولهذه الرؤية تأثري عميق عىل طرق مامرسة العلم وكيفية استخدامه واألدوار التي 

يضطلع بها يف املجتمع. وبهدف تحقيق هذه الرؤية، يرتكز عمل املجلس الدويل للعلوم عىل مبدأه األسايس وهو الحرية واملسؤولية يف العلوم. ويُحدد هذا 

املبدأ الحريات التي يجب أن يتمتع بها الباحثون املامرسون واملسؤوليات التي يتحملونها كعلامء. 

يعتمد فهمنا للحرية العلمية واملامرسة املسؤولة للعلم عىل تاريخ البحث العلمي والسياق املعارص الذي يعمل فيه العلامء. وتقّدم التطورات التي يشهدها 

القرن الحادي والعرشون فرًصا جديدة للنهوض بالعلم باعتباره منفعة عامة عاملية، لكنها تفرض أيًضا تحديات معقدة عىل البحث العلمي. تهدف هذه 

الورقة البحثية إىل مراجعة مفاهيم الحرية واملسؤولية العلمية يف سياق هذه التطورات، وتوجيه املامرسة الحرة واملسؤولة للعلوم يف املجتمع املعارص. ومن 

شأن ذلك أن ميّكن املنظامت العلمية الدولية مثل املجلس الدويل للعلوم من تعبئة املجتمع العلمي الدويل وحثه عىل اتخاذ خطوات تهدف إىل تحقيق 

مسؤولياته تجاه املجتمع.

وعرب التأكيد عىل الرتابط الكامن بني الحرية واملسؤولية يف العلوم، تعكس هذه الورقة البحثية تحواًل مهاًم يف األفكار بني القرنني العرشين والقرن الحادي 

والعرشين. يف الفرتة التي أعقبت الحرب العاملية الثانية، اعترب العلامء وصانعو السياسات وجود تعارض مبارش بني الحرية )ال سيام االستقاللية يف وضع 

مخططات البحث( واملسؤولية )عىل وجه التحديد املسؤولية األخالقية عن اآلثار االجتامعية للبحث العلمي(. ولكن خالل أوائل القرن الحادي والعرشين، 

تحول هذا املنظور ليتوجه نحو فهم مختلف يتمثل يف رضورة أن ترتافق الحرية العلمية مع املسؤولية االجتامعية للعلامء يف جميع مجاالت البحث. 

تُقر هذه الورقة البحثية بقيمة العلم كجزء ال يتجزأ من الثقافة البرشية، إذ يساهم يف تطور املجتمع ويستجيب لهذا التطور عىل حد سواء. وعىل هذا 

النحو، تكون املامرسة الحرة واملسؤولة يف العلوم قادرة عىل تحقيق منافع عامة هائلة. ويشّكل البحث متعدد التخصصات واملعومل، جنبًا إىل جنب مع العلوم 

العابرة للتخصصات وذات االلتزامات االجتامعية، أجزاًء أساسية من االستجابة العلمية للتحديات املعقدة التي تواجه البرشية وبيئتنا. هذا وأدت املفاهيم 

والتقنيات الناشئة املستخدمة يف بيئات متنوعة، والتي تضخمت بواسطة وسائل اإلعالم وقنوات االتصال الجديدة، إىل ابتكارات هائلة يف البحث العلمي، 

وهو أمر يتضح يف التعاون ملكافحة التغري املناخي ولتطوير اللقاحات املضادة لفريوس كورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2.

يف الوقت نفسه، ال تزال التوترات السياسية الجديدة، فضالً عن النزاعات املستمرة وأوجه عدم املساواة، تهدد الحرية العلمية عىل الصعيد الفردي أو 

بالنسبة للمجتمع العلمي األوسع العديد من البلدان حول العامل. تقوم الحكومات واملؤسسات العلمية وغريها من أصحاب املصلحة يف النظام العلمي 

العاملي بتقييد أو إحباط الحريات الالزمة للبحث والتبادل العلميني املسؤولني. ويساعد التقدم املُحقق يف تكنولوجيا االتصاالت، وزيادة الرتكيز عىل التنوع 

والشمول، عىل الكشف عن هذه التهديدات ومواجهتها من خالل تسهيل الوصول إىل العلم، ولكنهام يثريان أيًضا تحديات جديدة خاصة بهام.

وال تزال التطورات االجتامعية والتكنولوجية يف العقود األخرية تغري الطريقة التي مُيارَس بها العلم يف جميع أنحاء العامل. ويف حني يبرّش الذكاء االصطناعي 

والبيانات الضخمة وإنرتنت األشياء ووسائل التواصل االجتامعي بتحقيق فوائد يف مجال العلم، تقرتن هذه االبتكارات مبسؤوليات جديدة متعلقة بنرش 

املعرفة العلمية والتقنية واستخدامها. هذا وتسببت حاالت االحتيال والرسقة األدبية والتلفيق والتزوير وغياب التناتجية يف نتائج البحوث إىل تقويض ثقة 

الجمهور. ويف الوقت نفسه، تواجه الحرية واملسؤولية يف العلوم تهديدات من جانب أنظمة العلوم الحديثة، مبا يف ذلك عدم كفاية أنظمة التقدير واملكافأة، 

والحوكمة البريوقراطية، والعالقات مع وسائل اإلعالم والتوترات يف التفاعل بني العلوم يف القطاعني العام والخاص. 

يتطلب الفهم املعارص للحرية واملسؤولية يف العلوم اإلدراك أن العلم مُيارَس يف مجموعة من البيئات، منها الجامعات والهيئات الحكومية عىل املستويني 

املركزي واملحيل واملنظامت البحثية املستقلة واملنظامت البحثية غري الربحية والقطاع الخاص، ومن خالل املامرسة الفردية والتطوع. ولكل من هذه البيئات 

ثقافتها والتزاماتها ومصادر إيراداتها وبيئتها التشغيلية والرتتيبات التعاقدية والتوظيفية الخاصة بها. وتؤثر هذه العوامل عىل الحريات املمنوحة للعلامء 

واملسؤوليات التي يجب عىل العلامء أخذها يف االعتبار عند إجراء بحوثهم.

تبدأ الورقة البحثية بإلقاء نظرة عامة عىل الفهم التاريخي للحرية واملسؤولية يف البحث العلمي. ثم تنظر يف التحديات الجديدة للحرية واملسؤولية يف 

العلوم الناشئة عن التطورات التي حدثت خالل العقدين األولني من القرن الحادي والعرشين. ومن ثم يتم تقديم بعض املبادئ األساسية لدعم املساعي 

العلمية املعارصة، مع اإلشارة بشكل خاص إىل األفكار التي صاغها عامل االجتامع روبرت ك. مريتون يف األربعينيات. واستناًدا إىل هذه املبادئ، تقرتح الورقة 

البحثية الحريات واملسؤوليات األساسية التي يجب التمسك بها من أجل التقدم بالعلم كمنفعة عامة عاملية. وأخريًا، تقدم الورقة البحثية إرشادات للقراء يف 

مجموعة من السياقات املؤسسية والسياساتية حول اإلجراءات الالزمة لدعم هذه الحريات واملسؤوليات. 
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التوصيات

تؤكد هذه الورقة البحثية عىل أن الحرية العلمية تقرتن مع مسؤوليات جميع الباحثني العلميني، التي تشمل الحريات واملسؤوليات الفردية والجامعية عند 

إجراء البحث العلمي والتعاون املهني والنقد العلمي والتواصل العلمي.

يسعى املجلس الدويل للعلوم إىل دعم أربع حريات أساسية للباحثني العلميني هي: حرية التنقل، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبري والتواصل، وحرية 

الوصول إىل البيانات واملعلومات. باإلضافة إىل هذه الحريات، يقر املجلس الدويل للعلوم مبسؤولية العلامء يف تنفيذ العمل العلمي والتواصل بشأنه بنزاهة 

واحرتام وإنصاف وموثوقية وشفافية، مع االعرتاف بفوائده وأرضاره املحتملة.

يتحّمل جميع أصحاب املصلحة يف النظم العلمية العاملية مسؤولية حامية الحريات العلمية، وألصحاب املصلحة املختلفني أدوار مختلفة يؤدونها يف هذا 

املسعى. وباملثل، ألصحاب املصلحة املختلفني التزامات مختلفة لضامن التمسك باملسؤوليات الفردية والجامعية للباحثني العلميني. ويرد أدناه موجز لبعض 

هذه املسؤوليات وااللتزامات بالنسبة للباحثني واملؤسسات البحثية والقطاع الخاص والحكومات واملنظامت العلمية الدولية.

الباحثون

يف سياق التحديات الجديدة واملتطورة، تقدم هذه الورقة البحثية التوصيات التالية إلجراء بحث حر ومسؤول يف القرن الحادي والعرشين:

عند إجراء البحوث، يجب عىل العلامء:
العمل بنزاهة؛	 

الكشف عن األدلة التي تدعم ادعاءات املعرفة التي يقدمونها، وإتاحتها ليتم اختبارها من خالل تدقيق األقران؛	 

تلبية املعايري الدولية للمامرسة األخالقية يف مجال تخصصهم؛	 

النظر يف إمكانية االستخدام املزدوج لنتائجهم؛ 	 

العمل عىل التخفيف من االستخدام الخطري لهذه النتائج.	 

عند التعاون يف البحوث، يجب عىل العلامء:
دعم حقوق ومصالح املشاركني يف البحث التعاوين، مبا يف ذلك املشاركني يف البحث والبيئة التي يُجرى فيها البحث؛	 

املساعدة يف الوصول العادل إىل البحث؛ 	 

تعزيز واعتامد التنوع يف املجتمع العلمي.	 

عند التواصل بشأن البحوث، يجب عىل العلامء:
مراعاة احتياجات الجامهري املتنوعة؛ 	 

رشح أوجه عدم اليقني يف األدلة العلمية؛	 

اإلشارة إىل مخاطر التقنيات الناشئة؛	 

مواجهة املعلومات املضللة؛	 

الدعوة إىل الوصول العادل إىل نتائج البحث واملساهمة يف بناء بنية تحتية تسّهل املشاركة. 	 

املنظامت البحثية

تواجه املؤسسات التي متول البحث العلمي أو تقوم به مجموعة من الضغوط يف القرن الحادي والعرشين، مبا يف ذلك القيود املالية وتعقيدات التعاون عرب 

الوطني والتدخل السيايس، ويف بعض الحاالت، تأثري النزاعات املسلحة والكوارث اإلنسانية. 

عند إدارة الجهود العلمية، يجب عىل املنظامت البحثية:
التمسك باملعايري الصارمة لنزاهة البحث؛ 	 

التعامل مع سوء السلوك العلمي بشكل عادل ومتسق؛	 

اعتامد تقييامت أداء مناسبة للبحوث والباحثني؛	 

تعزيز التواصل بشأن األدلة العلمية، مبا يف ذلك مع الجمهور وصانعي السياسات.	 
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عند حامية الباحثني، يجب عىل املنظامت البحثية:
تعزيز الحرية العلمية واملامرسة املسؤولة للعلم من خالل الترشيعات والثقافة؛	 

دعم الجهود التي يبذلها العلامء ملواجهة التحديات البنيوية واملنهجية أمام الحرية العلمية، والنهوض بالبحوث املسؤولة داخل مؤسستهم؛	 

دعم التطوير املهني للباحثني؛	 

الدفاع عن االستقالل املؤسيس وحاميته من التأثري الخارجي؛ 	 

حامية املوظفني من اإلكراه والتهديدات والضغوط، مبا يف ذلك تلك الناجمة عن املصالح السياسية والدينية والتجارية. 	 

لحامية هذه الحقوق، يجب منح املنظامت البحثية الحرية املؤسسية للوفاء مبسؤولياتها يف إدارة العلوم وحامية الباحثني العلميني، ويجب أن توازن هذه 

املنظامت بني االستقالل واملساءلة. ويعد ميثاق Magna Charta Universitatum لعام 2020 أداة قيمة للجامعات، وهو يحتوي عىل مبادئ الحرية 

األكادميية واالستقالل املؤسيس التي تفيد يف توجيه الحكم الرشيد. وتقدم التوصية الخاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي التي أصدرتها منظمة اليونسكو 

عام 2017 قامئة شاملة بحقوق ومسؤوليات املؤسسات البحثية. 

القطاع الخاص

تتيح زيادة االستثامر الخاص يف البحث العلمي فرًصا جديدة للباحثني يف جميع أنحاء العامل. وغالبًا ما ترتبط هذه الفرص بتحول يف الرتكيز من البحوث 

املدفوعة بالفضول والقامئة عىل مجاالت علمية محددة إىل مشاريع متعددة التخصصات تركز عىل املشاكل، مع زيادة الروابط مع القطاعات الخاصة.

يتمثل أحد التحديات الرئيسية عند إجراء البحوث ضمن القطاع الخاص، أو بتمويل خاص، يف االفتقار إىل املعايري والحوكمة املتفق عليها دوليًا يف هذا املجال. 

وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية املنبثقة من هذه الورقة البحثية يف وضع أطر ميكن من خاللها ضامن حوكمة البحوث ومعايريها، وحامية الحرية العلمية 

مع الحفاظ عىل املسؤولية. للمساعدة يف تحقيق هذه العملية، يجب عىل العلامء العاملني يف القطاع الخاص أو معه، وكذلك أولئك العاملني يف الوكاالت 

الحكومية، السعي إىل تعزيز مشاركتهم يف النقابات واألكادمييات داخل عضوية املجلس الدويل للعلوم.

الحكومات واملسؤولون املنتخبون

تلعب الدولة عىل جميع املستويات دوًرا حاساًم يف خلق بيئة مواتية ملامرسة العلوم بحرية ومسؤولية. ولكن ميكن للحكومات أيًضا أن تهدد الحرية 

واملسؤولية العلمية. يحدد العديد من اإلعالنات والصكوك واملعاهدات الحالية مسؤوليات الحكومات املتعلقة بحامية العلم والباحثني العلميني. باإلضافة إىل 

ذلك، تقرتح هذه الورقة البحثية أنه يجب عىل الحكومات:

اعتامد وإنفاذ معايري املامرسة األخالقية يف البحث العلمي؛	 

اعتامد األطر القانونية التي تحرتم استقاللية املعاهد البحثية؛	 

ضامن الحرية العلمية، وحامية األمن القومي والخصوصية الفردية؛	 

رعاية التنوع واإلنصاف واإلدماج يف العلوم، من خالل وضع املخططات واسرتاتيجيات التمويل؛	 

تشجيع التواصل العلمي واملشاركة مع املجتمعات املتنوعة؛	 

تعزيز التفاعل الستخدام املشورة العلمية يف صنع السياسات؛ 	 

مراقبة حالة العلم والباحثني العلميني وفق املعايري الدولية.	 

يتشارك العديد من أصحاب املصلحة، مبن فيهم الحكومات واملنظامت البحثية والقطاع الخاص، مسؤولية احرتام حرية العلامء واالستقاللية املؤسسية 

للمؤسسات العلمية يف تحديد مخصصات التمويل. وتُعد العديد من اإلجراءات املذكورة أعاله رضورية للتخصيص املسؤول لتمويل البحوث، ال سيام للحفاظ 

عىل املعايري األخالقية وتقييم الجدارة وتعزيز املساواة والتنوع يف أوساط مجتمع البحث العلمي. 

املنظامت العلمية الدولية

تلعب املنظامت العلمية التي متتد عرب الحدود الوطنية واإلقليمية دوًرا فريًدا يف الرتويج للعلم باعتباره منفعة عامة عاملية. ومن بني التوصيات التي تنبثق 

عن هذه املسؤوليات خمس توصيات:

تعزيز التعاون العلمي الدويل، عىل سبيل املثال من خالل الدعوة لتوفري التمويل واألدوات الالزمة للتعاون عرب الوطني بني الدول يف بيئات 	 

ثقافية وعلمية وقانونية متنوعة؛

تعزيز التنوع واإلنصاف واإلدماج يف مجتمع العلوم العاملي؛	 

حامية مبدأ ومامرسة العلوم املفتوحة؛	 

توفري منصات للتواصل العلمي والتفاعل مع العديد من أصحاب املصلحة؛ 	 

منارصة دور العلامء يف صنع السياسات الوطنية والدولية. 	 
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املجموعات األخرى 

ينطبق العديد من هذه االقرتاحات بالتساوي عىل النارشين العلميني وعىل وسائل اإلعالم، التي مل تُذكر مسؤولياتها رصاحًة يف هذا املستند. لدى املجلس 

الدويل للعلوم مرشوع مكرس يستكشف َدور النرش يف املرشوع العلمي ويتساءل عن الطريقة التي ميكن من خاللها أن ينهض نظام النرش العلمي بالعلم 

بوصفه منفعة عامة عاملية. وتغطي مدونات قواعد السلوك املهنية ومجالس اإلدارة واملنظامت مسؤوليات الصحفيني العلميني وغريهم من الجهات الفاعلة 

يف وسائط اإلعالم. 

منظور إيجايب

العلم نشاط برشي فريد من نوعه أعطانا معرفة عميقة بأنفسنا ومبكاننا يف الكون. ولقد لعبت العلوم بشكٍل عام أدواًرا ذات أهمية حيوية يف تاريخ البرشية 

وستحتل مكانة أكرث أهمية يف القرن الحادي والعرشين. وهذا يعني أن الباحثني هم أعضاء أساسيون يف املجتمع املعارص. وتزداد مساهمتهم يف رفاه اإلنسان 

وصحة الكوكب إىل أقىص حد عندما يتمتعون بالحرية للوفاء مبسؤولياتهم الفردية والجامعية. يجب أن يكون لدى املجتمع العلمي الدويل والحكومات 

ومؤسسات البحث العامة والخاصة إدراك واضح لهذه الحريات واملسؤوليات، واسرتاتيجيات واضحة لتحقيق املامرسة الحرة واملسؤولة للبحث العلمي بهدف 

تطوير عامل أكرث استدامة.

1  النظام األسايس والقواعد اإلجرائية ملجلس العلوم الدويل. متوفرة هنا.

https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/ISC-Statutes-and-Rules-of-Procedure_02.2021.pdf
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