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The purpose of this study is to investigate how the Islamic countries of
Iran, Turkey, Saudi Arabia and Malaysia exploit international
organizations in the field of science and technology and the neglected
capacities and opportunities of Iran in this field. In this regard, first,
the most important international organizations in the field of science
and technology were identified in the regional and global dimensions
and the presence and exploitation of these countries were compared
with Iran. In this article, interviews and analysis of the experts’
opinions in the field of science and technology show that although
Iran's presence in the international multilateral processes in this field
is acceptable in terms of quantity, it is not desirable in terms of
quality. The most important reason for this is the lack of skilled
manpower in the field of international science and technology
cooperation and the low level of specialized knowledge of activists in
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this field. Iran's membership in international institutions is often
decentralized, and Iranian representatives are unaware of each other's
presence and cannot make use of the most of existing experiences and
capacities. The inconsistency and lack of the representatives’
alignment in these organizations is very serious. among the main
challenges of the presence of representatives in international
institutions can be mentioned these cases: the interaction with key
responsible organizations, including the Ministry of Foreign Affairs,
the lack of seriousness of other organizations in their interactions, the
lack of transparency in domestic law, and the lack of oversight of
international law and law.
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ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم:
مطالعهی تطبیقی حضور ایران ،تركیه ،عربستان و مالزی در
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عربستا ،و الزی رز ساز ا،هرای برینرلمللری حروز ی علر و ناراوری و ظرنیر هرا و
نرص های غفول اند ی ریررر ،ار ریرن حروز رسر د ار ریرن ررسرتا ربتردر هر تررین
ساز ا،های بینرلمللی ار حوز عل و نااوری ار بُعد اطق،ری و جهانی شااسایی شد و
یزر ،حضور و بهر برارری کشورهای ذکور با ریررر ،قایسر ،گرایردد ار ریرن نوشرتار
صاحب ،و تحلیل نظررت خبرگا ،حوز عل و نااوری نشا ،یاهد هرچاد ب،لحاظ کمری
حضور ریرر ،ار نرآیادهای چادجانب ،بینرلمللی رین حوز سرط قابرل قبرولی اررا ر را
ب،لحاظ کیفی طلوب نیس د ه ترین الیل رین ر ر کمبوا نیروی رنسانی اررری هارت ار
حوز ی همکاریهای بینرلمللی عل و نااوری و سط پایین ارنش تخصصی نعران ،ریرن
حوز رس د عضوی

ریرر ،ار نهااهای بینرلمللی غالبرا بر،صرورت غیر تمرکرز بروا و
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نمایادگا ،ریررنی رز حضور یکایگر رطمع ندررند و نمیتورناد رز تجارب و ظرنیر هرای
وجوا حدرکثر رستفاا رر ببرندد ناهماهاگی و عدم ه سرویی نمایاردگا ،حاضرر ار ریرن
ساز ا،ها بسیار جدی رس د رز چالشهای رصلی حضور نمایادگا ،ار نهااهای بینرلمللری
یتور ،ب ،وررای ه چو :،تعا ل با سراز ا،هرای رصرلی ترولی رزجملر ،وزررت ر رور
خارج ،عدم جدی

سایر ساز ا ،ها ار تعا مت خوا عدم شفانی

قورنین ارخلی و عدم

رشررف بر قورنین و حقوق بینرلمللی رشار کراد

کلیدواژهها :دیپلماسی علمی ،سازمانهای بینالمللی ،علم و فناوری ،سیاسیت خیارجی،
همکاری علمی ،سیاستگذاری علم ،تولید علم.
مقدمه
سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 1911
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علم و فناوری با ساختارهای مادی و غیرمادی قدرت در هم آمیخته و توانایی اثرگذاری و
هنشگری یک هشور در حوزهی داخلی ،همسایگی و منطقهای و جهانی را تعیین میهند.
در این راستا دانش و علم میتواند در تامین امنیت ،تضمینی برای غلبه بر تهدیدات نظامی
شود و البته با ایجاد شیوههای تولید ارزشآفرین ،هشوری را بهلحاظ ثروت ،اقتصاد و سطح
توسعه یافتگی در جایگاه ممتاز قرار دهد .در جهان اسالم از دیربیاز مسیالهی پیوسیتن بیه
قافلهی پیشرفت و توسعه و جبران جاماندگیهای علمی و فناورانه یکیی از دغدغیههیای
مصلحان مسلمان بوده است؛ زیرا آنچه در ابتدا در مواجههی جهان اسالم در مقابل جهان
غرب پدیدار شد ،پیشتازی مادی غرب در قالب دستیابی به علم و فناوریهای پیشیرفته
بود .پرهردن این شکاف و رسیدن به قافلهی پیشیرفت علیم و فنیاوری و بهیرهمنیدی از
مزایای قدرتساز آن از الزاماتی برخوردار است هه در ایین پیژوهش ،از یکیی مسییرهای
همترشناختهشده مورد بازخوانی قرار خواهد گرفت.
یکی از راههیای تحقیپ پیشیرفت علیم و فنیاوری ،بهیرهبیرداری میوثر و مطلیوب از
همکاریهای چندجانبهی بینالمللی است هه امروزه ذیل مفهوم گستردهی دیپلماسی علم
مورد توجه است .بهعبارت دیگر ،یکی از ملزومات اساسی برای تحقیپ راهبیرد دیپلماسیی
علم ،حضور و مشیارهت میوثر و پررنیک هشیورها در نهادهیا و روییدادهای منطقیهای و
بینالمللی در حوزه های مختلف علم و فناوری اسیت .امیروزه دیپلماسیی علیم بیهعنیوان
رویکییردی نییوین در عر ییهی دیپلماسییی و روابیین بییینالملییل تجلیی یافتییه و هشییورها
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در تالشاند با اتخاذ رویکردی فعاالنه ضمن شناسایی ،طراحی و بههارگیری ظرفیتهیای
منطقهای و جهانی از آن بهعنوان ابزاری هارآمد در راستای توسعهی علمیی و فناورانیه ،و
بهدنبال آن افزایش قدرت اقتصادی و حتی نظامی خویش استفاده نمایند.
یکی از نمادهای همکیاریهیای چندجانبیه و دیپلماتییک ،سیازمانهیای بیینالمللیی
است .فرامرزیشدن چالشها و فر تها و نارسایی راهحلهای ییکجانبیه و دوجانبیه در
جهان امروز باعث شده است هیچ هشوری به تنهایی قادر به حل مشکالت خیود نباشید و
همواره نوعی همکاری یا هماهنگی با دیگر جوامع و هسب مهارت و دانش از دیگیران را
طلب هند (ظریف و سجادپور ،0181 ،ی 09 ..و  .)28در میوارد مهیم و قابیلتیوجهی ماننید
تجارت ،ارتباطات ،علم و فناوری ،محینزیست و بهداشت ضرورت چنین همکاریهایی بر
همگان آشکار است .درواقع گسترش وابستگیهای متقابل در حوزههای گوناگون دانیش،
نعت ،فناوری ،تجارت و بانکداری ،هه جنبههای مهمی از پدیدهی جهانیشدن بهشمار
میروند ،رقابتها و همکاریها را به سطح جهانی هشانده است و همکاری ،همیاهنگی و
تشریک مساعی در سطح جهانی و منطقهای را میطلبد .در حوزهی علم نییز هیر ییک از
هشورها از مزیتی خاص برخوردار هستند؛ لذا تنها در یک فرآیند جمعی میتوان مزیتهیا،
توانمندیها و تخص.های پراهنده را تجمیع نمود و از آنهیا بهیرهمنید شید (ر.ک .ینیع
اجالل.)0181 ،
این پژوهش به دنبال آن است تا با روشی تطبیقی ،چگونگی بهرهبیرداری هشیورهای
ایران ،ترهیه ،عربستان و مالزی را از سازمانها و رویدادهای بیینالمللیی حیوزهی علیم و
فناوری بررسی نموده و تبیین نماید هه چه ظرفیتها و فر تهایی بیرای اییران در ایین
حوزه مغفول مانده است .پاسخ به این مساله هه همتر پژوهشی به آن پرداخته ،با توجه به
رقابت درون گروهی غالب هشورهای فوق در منطقهی غرب آسیا حائز اهمیت است .زییرا
رقابتهای منطقهای میان ترهیه ،ایران و عربستان مستلزم قدرتیابی در حیوزهی علیم و
فناوری است و ممکن است رفاً با تالشهای داخلی میسر نشود .در ایین راسیتا پیا از
بیان مفاهیم و نظریات مرتبن ،تالش میهنیم تا سازمانهای بینالمللی در حوزهی علم و
فناوری ،در بعد جهانی و منطقهای را شناسایی هرده و میزان حضور و استفادهی هشورهای
مذهور را با ایران مقایسه هنیم .درنهایت راهبردهای ممکن در بهرهمندی از مزاییای ایین
حضور را از طریپ گفتوگو و مصاحبه با خبرگیان ایین حیوزه اسیتخرا خیواهیم هیرد و
به ورت پیشنهاد هایی جهت هاربست دیپلماسی علیم و امکانیات آن و حضیور باهیفییت،
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فعاالنه ،آگاهانه و هوشمندانهی ایران در سازمانهای بینالمللی علم و فناوری و نهادهای
سیاستگذار علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران ارائه خواهیم نمود.
 .1پیشینهی مفهومی و نظری
 .1.1دیپلماسی علم

سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 1911
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بررسی وضعیت حضور چهار هشیور اییران ،عربسیتان ،ترهییه و میالزی در سیازمانهیای
بینالمللی حوزهی علم و فناوری نیازمند تبیین نظری از دریچهی دیپلماسیی علیم اسیت.
دیدگاهی هیه هسیب فنیاوری و علیم را از مسییر همکیاری و همکیاریهیای چندجانبیه
جستوجو و تجویز میهند .برای تبیین مفهوم دیپلماسی علم بهتر است نخست به تبییین
اجزای تشکیلدهندهی این مفهوم بپردازیم .آهسفورد« ،دیپلماسی» را هنر تعامل با میردم
به شیوهای حساس 0و درایتمندانه تو یف نموده است ( .)2109 ،Oxfordدر متون علمی از
دیپلماسی به عنوان رویکردی مسالمتآمیز و غیرتخا می در مدیریت روابین بیینالمللیی
تعبیر شده است هه اغلب از طریپ گفتوگو ،مذاهره و مصالحه توسن نماینیدگان رسیمی
یک هشور در پیشگرفته میشود ( ،2102 ،Davisص« .)4 .علم» مجموعهی اقدامات فکری
و عملی برای بررسی نظاممند ساختار و رفتار دنیای مادی و طبیعیی از طرییپ مشیاهده و
آزمون است ( .)2109 ،Oxfordبهعبارتدیگر ،علم ورتی از هسب دانش مبتنیبیر شیواهد
است هه برپایهی آزمایش های تجربی و تایید مکرر نتایج بیهدسیت مییآیید ( Turekianو
دیگران ،2102 ،ص.)1 .
واژهی «فناوری» نیز معادل تکنولوژی 2در زبان انگلیسی اسیت و از دو واژهی یونیانی
تخنه 1بهمعنای هرآنچه در طبیعت وجود نداشته باشد ،و لوژی 4بیهمعنیای هیرآنچیه بیر
پایهی عقل و منطپ باشد ،تشیکیلشیده اسیت .بیهطیور عیام ،فنیاوری عبیارت اسیت از
مجموعهی دانش ،محصوالت ،فرایندها ،ابزار ،روش و نظامهای بههار گرفتیهشیده بیرای
تولید هاال یا خدمت ( ،2111 ،Khalilص .)14 .از دیدگاه قابلیتمحور ،فناوری قابلیتی اسیت
هه توسن انسان بهوجود آمده و در دستگاهها ،روشها و مهارتهای انسانی بروز میییابید
1. Sensitive.
2. Technology.
3. Techne.
4. Logie.
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( ،2114 ،Vanwykص .)22 .بهطورهلی ،در دید محدود به فناوری ،فنیاوری بیهعنیوان ابیزار
رف و مصنوعات پیشبرنده ی تعامل انسان با محین اسیت و در دیید گسیترده ،شیامل
زمینه و دانش چیستی و چگونگی سیاخت و هیاربرد ایین مصینوعات مییشیود (،Grübler
 .)2111ترهیب دیپلماسی با مفهیوم علیم و فنیاوری ،فضیای معنیایی اختصا ییتیری را
پیش روی سیاست خارجی یک هشور قرار میدهد هه گزارههای معنایی زییر را دربیردارد
( ،2101 ،Royal Society of Londonص:)1 .
 علم برای دیپلماسی :این بعد از دیپلماسی علم که از دیرباز مورد توجه دولتها بوده استت
عبارت است از بهکارگیری علم بهمنظور کمک به ایجاد و بهبتود روابتب بینالمللتی بتهویژه
هنگامیکتته تن تتی در روابتتب رستتمی وجتتود داع ت ه باعتتدل علتتم بتترای دیپلماستتی اساستتا
«قدرت نرم» علم را به تصویر میک د ()2102 ،Boutwellل
 دیپلماسی برای علم :ناظر به آن دس ه از همکاریهای علمی بینالمللی است که در آنها
دیپلماسی یک تستهی کنندهی کلیتدی بترای تیقیقتات و توستعهی علتم و ننتاوری باعتد
( ،2102 ،Davisص 212 .و  ،2101 ،Royal Societyص)1 .ل همکاریهتای علمتی بینالمللتی
م تتداو نتتاظر بتته توستتعهی اک تتانات علمتتی استتت کتته لاومتتا نیتتازی بتته ت یبانیهای
دیپلماتیک ندارد؛ اما در مواردی که بهدالیت مت لت( مهتمچتون لتاوم تتامین منتابل متالی
قاب توجه برای تیقیقات بنیادی مجوز بهاع راکگذاری اطالعات علمی مرتبب بتا منتانل
ملی) یبانی دولتها از همکاریهای علمی ضرورت یابتد در ققیقتت دیپلماستی بترای
علم بروز میکند ( Turekianو دیگران ،2102 ،ص)14 .ل
 علتتم در دیپلماستتی :کتته بتته توعتتی( نقتتر علتتم و ننتتاوری در ارا تتهی م تتاوره بتتهمنظور
آگاهیبت ی و یبانی اهداف سیاستت اتارجی می تردازد (،Royal Society of London
ِ
 ،2101ص)7 .ل بهطورکلی در این قالت علم وانهی تیقق اهداف سیاست اارجی تلقتی
میعود و در راس ای عک دهی و قمایت از اهداف سیاست اارجی بهکار متیرود (قیدیمی،
 ،0181ص)042 .ل
بهاینترتیب ،دیپلماسی علم و فناوری با ادغام مفیاهیم جداگانیهی علیم و دیپلماسیی،
ماهیتی مستقل پیدا میهند هه جوانب دیگری بیهجیز ایین ارتبیاد دوسیویه را نییز دربیر
میگیرد  .درحقیقت برای هاربرد دیپلماسی علم ،ابتیدا بایید بیه مفهیوم دیپلماسیی علیم و
فناوری از چهار منظر متفاوت :چیستی ،چرایی ،چگونگی و حوزههای تیاثیر آن نگریسیت.
حوزهی گستردهای از سیاستها ،برنامهها ،فعالیتها و ابزارها؛ برای تحقیپ اهیداف ملیی،
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منطقهای و بین المللی؛ هه شامل تعامالت علمی و تعامالت دیپلماتیک در داخیل و خیار
هشور میشود تا عالوهبر سیاست خارجی و علم و فناوری ،بر حیوزههیایی چیون اقتصیاد،
فرهنک ،قدرت نرم و  ...اثرگذار واقع شود (ر.ک .نوروزی ،مشایخ و محسنی.)0187 ،
 .1.1دیپلماسی علم و نظریات روابط بینالملل
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توجه به دیپلماسی علم و فناوری ،هم در پارادایم رئالیسم در روابن بیینالملیل و الزامیات
حفظ و افزایش قدرت هشورها در حنه بینالمللیی قابیل تبییین اسیت ،و هیم رویکیرد
هارهردگرایانه این الزام را توجیه میهنید .از منظیر نظرییات رئالیسیتی ،قیدرت و امنییت
مهمترین انگیزه و محور هنشها و رفتارها در عر هی سیاست خارجی و نظام بینالملیل
است و همبود امنیت و مسالهی بقا ،هر آنچه در چارچوب افیزایش و حفیظ قیدرت قیرار
بگیرد را تجویز مینماید .ازسویدیگر این گزاره پذیرفته شده است هه دانش و فنیاوری از
پایههای ا لی رشد ،توسعه و قدرت و اقتدار یک هشور بهحساب میآید؛ زیرا دولتهیا بیا
تکیهبر قدرت ملی و اقتصاد مبتنیبر دانش و فناوری است هه میتوانند در نظام بینالملل،
امنیت و منافع ملی خود را حفظ نموده و در برابر جریانها و تحرهات مغایر با سیاستهای
خارجی ایستادگی نمایند .آنها متناسب با میزان تواناییها ،ظرفیتسازیها و قدرتمنیدی
خود در تعامالت بین المللی نقش بازی هیرده و در هیدایت و میدیریت جهیانی مشیارهت
میهنند .ملتی با قدرت ملی مبتنیبر علم و فناوری ،بهسیادگی از عر یهی بیینالملیل و
تقسیمهار جهانی هنار گذاشته نخواهد شد و بهعنوان هشوری پیشرو – نیه دنبالیهرو -در
بازی های سیاسی و امنیتی حضور پیدا خواهد هرد .چراهه هرچه میزان قیدرت ملیی ییک
هشور بیشتر باشد ،اقتدار ملی او در مدیریت مسائل ملی ،فراملی و جهانی بیشتر شیده و
فر تهای اقتصادی و علمی و فناوری بیشتری را فراهم خواهد ساخت (وطنخیواه مقیدم،
 ،0181ص.)4 .
دیپلماسی علم و فناوری در نگاه هارهردگرایانه و ایده آلیستی نیز یک ضرورت بنیادین
در سیاست خارجی محسوب میشود .جهانیشدن مسائل ،موضوعات ،چالشها ،راهحلها و
تغییرات ورتگرفته در حوزه علم و فنیاوری ،لیزوم گسیترش و تعمییپ همکیاریهیای
چندجانبه را دوچندان هرده است .فناوری ارتباطات و اطالعات بیا ادغیام زمیان ،فا یله و
جغرافیا هه از ویژگی های بارز روابن سنتی گذشته بود ،بسیاری از موضوعات را از مرزهای
ملی هشورها فراتر برده و به عالیپ مشترک جهانی بدل ساخته است .موضیوعاتی چیون
جنک ،امنیت ،محینزیست ،تروریسم ،فقر ،مسائل هستهای و بسیاری از موضوعات دیگیر
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بهراحتی بعدی جهانی به خود گرفتهاند هه علم و فنیاوری ابیزار مهمیی بیرای حیل ایین
موضوعات قلمداد میشود.
هم چنیین نقیش فنیاوری در اقتصیاد ،هیه منجیر بیه شیکلگییری شیاخهای بیهنیام
«اقتصاد دانشبنیان» شده ،یکیی دیگیر از وجیوه ارزشیمندی دیپلماسیی علیم و فنیاوری
اسیت .ارزشافییزودهی بییاالیی هیه محصییوالت فناورانییه دارنید ،جییذابیت فراوانییی بییرای
هشورهای نعتی و هشورهای درحالتوسعه ایجاد هردهانید .اگیر ایین گیزاره را بپیذیریم
هه تمامی هشورها بهدنبیال به بیود وضیعیت اقتصیادی خیود هسیتند ،بایید بپیذیریم هیه
هشورها بهدنبال افزایش و پیشرفت فناوریهای خود نیز خواهند بود (رفوگر آستانه و فقیهیی،
 ،0180ص.)2 .
درهرحال ،دیپلماسی علم با ایجاد زیرسیاختی بیرای مشیارهتهیای علمیی ،ینعتی،
آموزشی و تحقیقاتی ،فر تهای جدیدی برای مشارهتهایی فراتر از مرزهای سیاسیی و
فرهنگی ایجاد میهند ( Abboteو  .)0889 ،Snidallدر این راستا ،دیپلماسی علم در حوزهی
علم و فناوری با دنبالنمودن اهدافی متنوع میتواند در بلندمدت و هوتاهمدت و به یورت
مستقیم و غیرمستقیم آثار مختلفی بر جای بگیذارد .ازجملیه :تسیهیل مسییرهای رشید و
توسعهی علمی در جهت برتری علمی و فناورانه در منطقه و جهان؛ ابیزاری بیرای بهبیود
روابن بینالمللی ( ،2104 ،Mupeyiwaص )4 .و اعمالنفوذ قیدرت نیرم از طرییپ همکیاری
تحقیقاتی در حوزهی علم و فناوری ( ،2101 ،Nyeص)22 .؛ بهبود چهرهی علمیی هشیور از
طریپ ترویج دستاوردهای علمی؛ بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی در حل و مقابله با
چالشهای جهانی و منطقه ای؛ افزایش همکاری در تالیف مقاالت مشترک بیینالمللیی و
افییزایش تعییداد ارجاعییات؛ افییزایش تعییداد مقییاالت در ژورنییالهییای معتبییر بییینالمللییی
(حسیینزاده و خدادوسییت)0180 ،؛ افییزایش دسترسییی بییه دادههییا ،نمونییههییا ،مراهییز علمییی
و سییایتهییای علییم و فنییاوری در هشییورهای دیگییر هییه هزینییه پییژوهش را هییاهش
مییدهید (تسیهیم هزینیهی پیژوهش) ( ،2101 ،Flink & Schreitererص )119 .و پیرورش
رقابت پذیری و نیوآوری در مییان نخبگیان علمیی داخلیی ( Jacot ،Schlegelو ،Fetscherin
.)282-281 .. ،2100
همکاریهای چندجانبهای هه در حوزهی علم و فناوری در سطوح خرد و هالن انجیام
میشود ،از همکاری دانشمندان و محققان بیرای دسیتییابی بیه منیابع همییاب علمیی،
دسترسی به آزمایشگاههای خار از هشور و به اشتراکگذاری اطالعات تا همکیاریهیای
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استراتژیک و هالن هه به ورت موافقتنامههای و تفاهمنامیه دوجانبیه بیین موسسیات،
وزارتخانهها ،سازمانها و یا دانشگاهها انجام میشود ،تا برنامههای تحقیقیاتی چنیدجانبیه
بین هشورها و سازمانهای بینالمللی گسترش یافته است (.)0881 ،Finnemore
 .1.1سازمانها و رویدادهای بینالمللی حوزهی علم و فناوری
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سازمانهای بینالمللی مظهر همکاری هیای چندجانبیه و دیپلماتییک در حیوزهی علیم و
فناوری هستند هه به ورت شیبکه ای از تعیامالت رسیمی ،امکیان تحقیپ همکیاری در
زیرساختهای تحقیقاتی و علمی را فراهم میآورند .بهطورهلی ،سازمانهیای بیینالمللیی
براساس یک سند ،تاسیا (معاهده) و توسن دولتهیا تشیکیل مییشیوند و اعضیای آن
اهداف مشترهی را در چارچوب نهادها و هارگزاریهای ویژه بیه یورت مسیتمر و میداوم
دنبال میهنند (موسیزاده ،0182 ،ص.)28 .
علت اقبال دولت ها به عضیویت و تاسییا سیازمانهیای بیینالمللیی متنیوع اسیت.
در چیارچوب سییازمانهییای بیینالمللییی ،انجییام مییذاهرات تسیهیل شییده؛ و پیییادهسییازی
موافقتنامه ها ،حل اختالفات و میدیریت تعارضیات ،همیک هیای فنیی ،ایجیاد هنجارهیا
و شکل دهی به موضوعات اساسی و فیوری بیا هزینیه و زمیان هیمتیری امکیان تحقیپ
پیدا میهند .درحالیهه در تعامالت انفرادی هزینهها باالتر رفته و دسیتاوردهای هیمتیری
حا ل میشود.
امروزه اهتشافات عظیم علمی ،فنی و ینعتی موجیب توسیعهی تجیارت و ارتباطیات
روزافزون بینالمللی گردیده است .فناوری و شگفتیهای حا ل از آن ،هه در اثر تعیاون و
همکاری و استفاده از تجربیات اعصار گذشته تحقپ یافته ،منشأ شکلگیری سازمانهیای
بین المللی در این حوزه بوده است .بخشی از سازمانهای جهانی بیا هیدف میرتبنهیردن
دولتها ،گسترش اختراعات علمی و حلوفصل مسائل ناشی از وابستگیهیای متقابیل در
حوزهی علم تشکیل شدهاند (غفوری ،0180 ،ص)29 .؛ اما بهطورهلی ،هیارهرد سیازمانهیای
بینالمللی را میتوان در این میوارد خال یه نمیود :اطیالعرسیانی ،هنجارسیازی ،تنظییم
مقررات ،نظارت ،تقسیم منابع و حلوفصل اختالفات در حوزهی موضوعی مربوطه ( Fangو
 .)2100 ،Owenسازمان های بینالمللی می توانند در شناسیایی مشیکالت ،تجزییهوتحلییل
راههارها ،تولید دانش تخصصی و اطالعرسانی به جامعهی بینالمللی ،بیهعنیوان مرجعیی
معتبر به تولید و توزیع دانش تخصصی و اطالعات اقدام نمایند (آرچیر ،0194 ،ی-014 ..
 .)029همچنین سازمانهای بینالمللی ،مرجعیی بییبیدیل بیرای تولیید ،تبییین و تیرویج

هنجارهای رفتاری و علمی هستند .ایین اقیدام از طرییپ یدور بیانییههیا ،گیزارشهیا،
ورتجلسات ،قطعنامهها و اعالمیههای مختلف نهادهای چندجانبه و اجالسهای جهانی
ورت میگیرد ( Helferو .)2104 ،Voeten
0
براساس اطالعات اتحادیهی انجمینهیای بیینالمللیی ( ، )UIAتقیویم هنگیرههیای
بینالمللی و سالنامهی سازمان های بینالمللی ،حدود  19111سازمان و رویداد بینالمللیی
در حوزه های مختلف فعیال هسیتند .براسیاس اطالعیات بیهدسیتآمیده از ایین پایگیاه،
سازمانهای بینالمللی فعال در حوزهی فنیاوری  1در ید ،آمیوزش  9در ید و نیوآوری
 0در د از هل سازمانهای بینالمللی را شامل میشوند (.)2104 ،YBIO
 .1.1نهادهای بینالمللی حوزه علم و فناوری

1. Union of International Association.
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در پژوهش حاضر برای دستیابی به جستوجوی فهرست جیامعی از ایین سیازمانهیا از
چند رویکرد برای احصای نهادهای بینالمللی فعال در حیوزهی علیم و فنیاوری اسیتفاده
شده است.
1ل اس تراج استامی ستازمانهای بینالمللتی نعتا در قتوزهی علتم و ننتاوری از
طریق جستوجوی کلیدواژههای مرتبب با علم نناوری و نوآوری در اتیادیتهی
انجمنهای بینالمللی UIA؛
2ل بررسی بتر همکاریهای بتینالملت در گاار هتا و ستایتهتای نهتادهتای
مسئو همکاریهای بینالمللتی در قتوزهی علتم و ننتاوری بترای ک تورهای
من تب؛
3ل بررسی لینکهای مرتبب و همکاران اعلی نهادهای بینالمللی اقصاءعده؛
4ل بررسی گاار های مت ل( دربارهی همکاریهای بینالمللی در قتوزهی علتم
و نناوری؛
5ل رسر از ابرگان نعا در قوزهی بینالمل علم و نناوریل
بهاینترتیب با تقسیم سازمانها و رویدادهای بینالمللی در حوزهی علم و فنیاوری بیه
پنج دسته 42 ،سازمان و رویداد بینالمللیی در جیدول شیمارهی ییک ارائیه شیده اسیت.
دستههای پنجگانهی فوق عبارتند از:
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1ل
2ل
3ل
4ل
5ل

سازمانهای بینالمللی نعا در قوزهی علم و نناوری؛
سازمانهای منطقهای نعا در قوزهی علم و نناوری؛
سازمانهای نعا در قوزهی علم و نناوری میان ک ورهای اسالمی؛
رویدادها مکنفرانس ل فرم نروم) نعا در قوزهی علم و نناوری؛
سازمانهای وابس ه به سازمانهای بینالمللی سطح باال ()UN ،OECDل

جدو عمارهی یکل سازمانها و رویدادهای بینالمللی اقصاءعده در قوزهی علم و نناوری
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ردیف

نام فارسی

2

آکادمی جهانی
علوم

3

آکادمی جهانی
علم و هنر

4

انجمن
بینالمللی
ارکهای
علمی و مناطق
نوآوری

5

انجمن جهانی
مناطق ویژه
نناوری
متکنو ولیس)

نام انگلیسی

191

1

عورای
بینالمللی
علوم

Internatio
nal Council for
Science
)(ICSU
The
World
Academy Of
Sciences
)(TWAS
World
Academy of
Art & Science
)(WAAS
Internatio
nal Association
of Science
Parks and
Areas of
Innovation
)(IASP
World
Technopolis
Association
)(WTA

لوگو

نوع نهاد
(سازمان یا
رویداد)

جهتگیری
جغرافیایی
(ملی ،منطقهای،
بینالمللی)

سازمان

بینالمللی

سازمان

بینالمللی

سازمان

بینالمللی

سازمان

سازمان

بینالمللی

بینالمللی وابس ه به
UNESCO

بینالمللی

...ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم

بینالمللی

بینالمللی

بینالمللی

بینالمللی

بینالمللی

بینالمللی
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سازمان

The
Global
Network of
Science
Academies
(IAP)- The
InterAcademy
Partnership

عبکهی
جهانی
آکادمیهای
علوم

6

سازمان

The
International
Organization
for Science
and Technolog
y
Education
(IOSTE)

سازمان
بینالمللی
آموز علم و
نناوری

7

سازمان

Internatio
nal Business
Inovation
Association
(InBIA)

انجمن کسب و
کارهای نوآوری
بینالمللی

8

سازمان

The Intern
ational
Association of
Science and
Technology
for
Development
(IASTED)

انجمن
بینالمللی علم
و نناوری برای
توسعه

9

سازمان

Women in
Technology
International
(WITI )

][سازمان
بینالمللی زنان
در نناوری

11

سازمان

Internatio
nal Foundation
for Science
(IFS)

بنیاد بینالمللی
علوم

11

سازمان

Internatio
nal Society for
Professional
Innovation
Management
(ISPIM)

جامعه
بینالمللی
م تصصان
مدیریت نوآوری

12
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13

[سازمان] زنان
در علم و
نناوری جهانی

14

انجمن
بینالمللی
مدیریت
تکنولوژی

15

مرکا
بینالمللی
مدیریت
تکنولوژی و
مهندسی
ورتلند

16

مرکا علم و
نناوری برای
ک ورهای
غیرم عهد و
دیگر
ک ورهای
درقا توسعه

17

سازمان زنان
م تصص در
علوم برای
ک ورهای
درقا توسعه

18

بنیاد عربی
علم و نناوری

19

سازمان
بینالمللی
مالکیت نکری

Women In
Global Science
& Technology
)(WISAT
Internatio
nal Association
for
Management
of Technology
)(IAMOT
Portland
International
Center for
Management
of Engineering
and
Technology (P
)ICMET
Centre for
& Science
Technology of
the NonAligned and
Other
Developing
Countries (NA
M S&T
)Centre
Organizati
on for Women
in Science for
Developing
World
)(OWSD
Arab
Science and
Technology
Foundation
)(ASTF
World
Intellectual
Property
( Organization
)WIPO

سازمان

سازمان

سازمان

سازمان

بینالمللی

بینالمللی

ملی م رتلند) با
رویکرد بینالمللی

بینالمللی

سازمان

بینالمللی

سازمان

منطقهای

سازمان

بینالمللی

سازمان

21

سازمان توسعه
عنع ی مل
م ید

| UNIDO
United Nations
Industrial
Development
Organization

سازمان

22

مرکا
بینالمللی
علم نناوری و
نوآوری برای
همکاریهای
جنوب-جنوب

Internatio
nal Science,
Technology
and Innovation
Centre for
South-South
Cooperation
)(ISTIC

سازمان

23

آکادمی علوم
جهان اسالم

Islamic
World
Academy of
)Sciences (IAS

سازمان

24

سازمان
همکاریهای
اسالمی

Organizati
on of Islamic
Cooperation
)(OIC

سازمان

25

بانک توسعه
اسالمی

The
Islamic
Development
)Bank (IsDB

سازمان

26

دان گاه
نناوری
ک ورهای
اسالمی

Islamic
University of
Technology
)(IUT

سازمان

27

سازمان
آموزعی
علمی و
نرهنگی
اسالمی

Islamic
Educational,
Scientific and
Cultural
Organization
)(ISESCO

سازمان

بینالمللی

بینالمللی وابس ه به
UN

بینالمللی وابس ه به
UNESCO

بینالمللی ک ورهای
اسالمی
بینالمللی ک ورهای
اسالمی
بینالمللی ک ورهای
اسالمی

ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم...

21

انجمن جهانی
تیقیقات
عنع ی و
نناوری

World
Association of
Industrial and
Technological
Research
Organizations
)(WAITRO

بینالمللی ک ورهای
اسالمی

بینالمللی ک ورهای
اسالمی
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Committe
e on Scientific
and
Technological
Cooperation
][COMSTECH
Asian and
Pacific Centre
for Transfer of
Technology
)(APCTT

28

کمی هی
همکاریهای
علم و نناوری

29

مرکا ان قا
نناوری آسیا و
اقیانوسیه

31

انجمن
آکادمیهای
علوم و مجامل
علمی آسیا

Associatio
n of Academies
and Societies
of Sciences in
)Asia (AASSA

سازمان

31

عورای علوم
آسیا

Science
Council of
)Asia (SCA

سازمان

32

عبکه مراکا
نناوری آسیا و
اقیانوسیه

33

بانک توسعه
آسیا

34

انجمن
ارکهای
علمی آسیا

35

انجمن علوم
اقیانوسیه

36

عبکه
آکادمیهای
علوم آنریقا

Asia
Pacific
Network of
Science and
Technology
Canters
)(ASPAC
Asian
Development
)Bank (ADB
Asian
Science Park
Association
)(ASPA
Pacific
Science
Association
)(PSA
The
Network of
African
Science
Academies
)(NASAC

سازمان

بینالمللی ک ورهای
اسالمی

سازمان

منطقهای وابس ه به
UN

منطقهای

منطقهای

سازمان

منطقهای

سازمان

منطقهای

سازمان

منطقهای

سازمان

منطقهای

سازمان

منطقهای

African
Technology
Policy Studies
Network
)(ATPS
European
'Academies
Science
Advisory
Council
)(EASAC

37

عبکه آنریقایی
مطالعات
سیاست
نناوری

38

عورای
م اورهی
آکادمیهای
علوم ارو ا

39

اتیاد نوآوری
ک ورهای
ارو ایی

European
Alliance for
Innovation
)(EAI

سازمان

41

مرکا ان قا
دانر و
نناوری ارو ا
میوروتکس)

European Centre
for Knowledge
and Technology
Transfer
)(EuroTex

سازمان

41

مجمل علم و
نناوری در
جامعه

Science and
Technology in
)Society (STS
Forum

42

مجمل جهانی
علم سازمان
ِ
توسعه و
همکاریهای
اق صادی

Global Science
Forum (GSF),
OECD

رویداد

43

ل فرم
سیس مها و
سیاستهای
ژوهر و
نوآوری

ERAWATCH
Platform on
Research and
Innovation
policies and
systems

رویداد

منطقهای

44

مجمل جهانی
علم

World Science
)Forum (WSF

رویداد

بینالمللی

45

مجمل نوآوری
باز و نمایر
نناوری

Open Innovation
Forum and
Technology
Show

رویداد

سازمان

سازمان

منطقهای

منطقهای

منطقهای

بینالمللی

بینالمللی وابس ه به
OECD

ملی مروسیه) با
رویکرد بینالمللی

ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم...

رویداد

منطقهای
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اهمیت حضور ایران در رویدادها و سازمانهای بینالمللیی مربیود بیه حیوزهی علیم
و فناوری را میتوان بهخوبی در بیانات مقام معظیم رهبیری ،سیاسیتهیای ابالغیی
ایشان در این حوزه و نقشهی جامع علمی هشور مشاهده هرد؛ بهنحویهیه در اسیناد
و بیانات باالدستی به ورت ریح بر لیزوم پیشیرفت پرشیتاب در عر یهی علیم و
فناوری از مسیر همکاریهای بینالمللی ،به خصوص در حوزهی جهان اسیالم تاهیید
شده است .مقام معظم رهبری در این خصیوص معتقدنید بنییان شیکلگییری نظیام
«سلطهگر-سلطهپذیر» در روابن بین ملتها و دولتها ،تسلن و هژمونی ابرقیدرتهیا
بر دانش و فناوری است؛ لذا مسیر رهایی از این وابستگی بهدستآوردن و تولید علم و
فنییاوری بییهعنییوان ابییزار قییدرت ،بییهویییژه در میییان هشییورهای اسییالمی اسییت
(خامنیهای)0191/12/11،؛ مثالً در بحث هستهای ،ایشان مشکل ا لی غرب بیا اییران را
توانمندی علمی و فناوری ایران میداننید و سیایر مسیائل را حواشیی قضییه عنیوان
میهنند؛ چراهه غربیها نمیخواهند هشورهایی مستقل از آنها به این فنیاوریهیا و
علوم دست پیدا هنند (همو .)0181/02/11 ،ایشان به راحت بیان میهننید هیه آمریکیا
تالش میهند تا از روند تبدیلشدن ایران به قدرتی علمی جلوگیری هند .برایناساس
میتوان به اهمیت و نقش علم و فناوری در توانمندی هشورها پیی بیرد .اگیر اییران
به دنبال تحقپ اهداف سیاست خارجی خود است ،از توانمندهردن هشورهای اسیالمی
ناگزیر است.
از این منظر ،دست یابی و هسب جایگیاه بیاالی تولیید علیم و فنیاوری در جهیان
اسالم ،یک الزام مربود به واقعیات قدرت در حنهی نظام بینالملل و نیز توسیعه و
پیشرفت ملتهاست .در سیاستهای هلی علم و فنیاوری ابیال شیده از سیوی مقیام
معظم رهبری نیز همکاریهای بینالمللی در حوزهی علم و فناوری از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده است .در بند ششم این سیاستها ،گسترش همکیاری و تعامیل فعیال،
سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم و فناوری با سایر هشورها و مراهز علمی و فنیی
معتبر منطقهای و جهانی ،بهویژه جهان اسالم ،تو یهشده است (دفتیر حفیظ و نشیر آثیار
آیتاهلل خامنهای ،0181 ،ص .)2 .در نقشه ی جامع علمی هشور نیز راحتاً به این موضوع
اشاره شده و آمده است:
نظام علم و نناوری جامعهی ایرانی از نظر توجه به نیازها قابلیتهتا و ظرنیتهتای بتومی و

مایتهای نسبی ک تور درونمتدار استتل ازستویدیگتر بتا توجته بته نرعتتهای تیررو
در جهان و ک ورهای استالمی م تارکت علمتی و ننتاوری نعتا بتا جهتان استالم و ستایر
ک ورها داع ه و بنابراین در این زمینته برونمتدار استتل معتورای عتالی انقتالب نرهنگتی
 1389صل )3

ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم...

لذا گسترش همکاری های علمی و فنیاوری بیا مراهیز و سیازمانهیای معتبیر علمیی
بینالمللی یک ضرورت اساسی است.
در جمهوری اسالمی ایران نهادهای مختلفی متولی پیگیری همکاریهیای چندجانبیه
در حوزهی علم و فناوری هستند .در درجهی نخست ،وزارت امور خارجه بهعنوان دسیتگاه
دیپلماسی هشور از طریپ مجموعه هایی چون :معاونت های سیتادی وزارت امیور خارجیه،
مرهز آموزش و پژوهشهای بینالمللی ،سفارتخانههای اییران در هشیورهای مختلیف و
نمایندگیهای ایران در سازمانهای بینالمللی ،متولی همکاریهای چندجانبه در این حوزه
است .دیگر نهادهای فعال در همکاری بینالمللیی علیم و فنیاوری هشیور عبیارتانید از:
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سازمان ملیی اسیتاندارد اییران؛ شیورای عیالی
علوم ،تحقیقات و فنیاوری؛ وزارت علیوم ،تحقیقیات و فنیاوری؛ وزارت ینعت ،معیدن و
تجارت؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشیکی و
وزارت آموزش و پرورش.
جدول شمارهی دو ،عضویت هشور اییران و هشیورهای منتخیب جهیان اسیالم را در
نهادهای شناساییشده حوزهی علم و فناوری نشان میدهد .برایناسیاس ،همییت حضیور
هشورهای مورد مطالعه در جریان دیپلماسی علیم و چندجانبیهگراییی در حیوزهی علیم و
فناوری از طریپ عضویت در نهادهای بینالمللی ،به ترتیب ترهیه با  12در د ،میالزی بیا
 11در د ،ایران با  29در د و عربستان با  41در د است.
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 عضویت ک ورهای من تب در نهادهای عناساییعده:جدو عمارهی دو



،ترکی



،عربستا



،ریرر

نام رنگلیسی

نام نارسی



International council for
science (ICSU)

شورای









The World Academy Of
Science (for the
advancement of science
in developing countriesTWAS)









World Academy of Art
& Science (WAAS)



International
Association of Science
Parks and Areas of
Innovation (IASP)







بینالمللی علوم

آکادمی جهانی
علوم

آکادمی جهانی
علم و هنر

رایف

1

2

3

انجمن
بینالمللی
پارکهای علمی

4

و مناطق نوآوری
انجمن جهانی









World Technopolis
Association (WTA)

مناطق ویژه
فناوری

5

)(تکنوپولیس
















The Global Network of
Science Academies
(IAP)
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الزی

شبکهی جهانی
آکادمیهای

6

علوم

The International
Organization for
Science and
Technology Education

آموزش علم و

(IOSTE)

فناوری

سازمان
بینالمللی

7
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الزی







،ترکی







،عربستا







،ریرر







نام رنگلیسی

International Business
Innovation Association
(InBIA)
The International
Association of Science
and Technology for
Development
(IASTED)
Women in Technology
International (WITI )

نام نارسی

رایف

انجمن کسب و
کارهای نوآوری

8

بینالمللی
انجمن
بینالمللی علم
و فناوری برای

9

توسعه
][سازمان
بینالمللی زنان

11

...ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم

و فناوری


—

—

—
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—

—







—

—

—





International
Foundation for Science
(IFS)

—

International Society for
Professional Innovation
Management (ISPIM)

—



—

Women In Global
Science And
Technology (WISAT)
International
Association for
Management of
Technology (IAMOT)
Portland International
Center for Management
of Engineering and
Technology (PICMET)

بنیاد بین المللی
علوم

11

جامعه بینالمللی
متخصصان

12

مدیریت نوآوری
[سازمان] زنان
در علم و

13

فناوری جهانی
انجمن
بینالمللی
مدیریت

14

تکنولوژی
مرکز بینالمللی
مدیریت
تکنولوژی و
مهندسی پورتلند

15

الزی

،ترکی

،عربستا

،ریرر

نام رنگلیسی

نام نارسی

رایف

مرکز علم و









Centre for Science &
Technology of the NonAligned and Other
Developing
Countries (NAM S&T
Centre)

فناوری برای
کشورهای
غیرمتعهد و

16

دیگر کشورهای
در حال توسعه
سازمان زنان







متخصص در
علوم برای

17

کشورهای
درحال توسعه









Arab Science and
Technology Foundation
(ASTF)

بنیاد عربی علم









World Intellectual
Property
Organization (WIPO)

سازمان جهانی



World Association of
Industrial and
Technological Research
Organizations
(WAITRO)























UNIDO | United
Nations Industrial
Development
Organization
International Science,
Technology and
Innovation Centre for
South-South
Cooperation (ISTIC)

و فناوری

مالکیت فکری

18

19

انجمن جهانی
تحقیقات صنعتی

21

و فناورانه
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Organization for
Women in Science for
Developing World
(OWSD)

سازمان توسعه
صنعتی ملل

21

متحد
مرکز بینالمللی
 فناوری و،علم
نوآوری
(همکاریهای
)جنوب-جنوب

22

111

الزی





،ترکی





،عربستا





،ریرر





نام رنگلیسی

نام نارسی

Islamic World
Academy of Sciences
(IAS)

آکادمی علوم

Organization of Islamic
Cooperation (OIC)

جهان اسالم

رایف

23

سازمان
همکاریهای

24

اسالمی
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Islamic University of
Technology (IUT)

بانک توسعه
اسالمی

25

دانشگاه فناوری
کشورهای

26

اسالمی
سازمان








Islamic Educational,
Scientific and Cultural
Organization (ISESCO)

 علمی،آموزشی
و فرهنگی

27

اسالمی
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The Islamic
Development Bank
(IsDB)



















Committee on Scientific
and Technological
Cooperation
[COMSTECH]
Asian and Pacific
Centre for Transfer of
Technology (APCTT)
Association of
Academies and
Societies of Sciences in
Asia (AASSA)

کمیتهی
همکاریهای

28

علم و فناوری
مرکز انتقال
فناوری آسیا و

29

اقیانوسیه
انجمن
آکادمیهای
علوم و مجامع
علمی آسیا

31









،ترکی









،عربستا









،ریرر

نام رنگلیسی

نام نارسی



Science Council of Asia
(SCA)

شورای علوم

شبکه مراکز



Asia Pacific Network of
Science and
Technology Centers
(ASPAC)



Asian development
bank (ADB)



Asian Science Park
Association (ASPA)

آسیا

فناوری آسیا و

رایف

31

32

اقیانوسیه
بانک توسعه
آسیا

33

انجمن
پارکهای علمی

34

آسیا


























Pacific Science
Association (PSA)



The Network of African
Science Academies
(NASAC)





African Technology
Policy Studies Network
(ATPS)
European Academies'
Science Advisory
(EASAC) Council

انجمن علوم
اقیانوسیه

35

شبکه
آکادمیهای

36

علوم آفریقا
شبکه آفریقایی
مطالعات

37

سیاست فناوری
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الزی

شورای
مشاورهی
آکادمیهای

38

علوم اروپا







—

European Alliance for
Innovation (EAI)

اتحاد نوآوری
کشورهای
اروپایی

39

112

رایف

نام نارسی

مرکز انتقال

41

دانش و فناوری
اروپا
(یوروتکس)
مجمع علم و

41

فناوری در
جامعه

نام رنگلیسی

ریرر،

European Centre for
Knowledge and
Technology Transfer
)(EuroTex

—

Science and
Technology in Society
(STS) Forum



عربستا،

—



ترکی،

—



الزی

—



مجمع جهانی

42

توسعه و









همکاریهای
اقتصادی
پلتفرم سیستمها

43

و سیاستهای
پژوهش و
نوآوری

44

مجمع جهانی
علم
مجمع نوآوری

45

باز و نمایش

ERAWATCH (Platform
on Research and
Innovation policies and
)systems



World Science Forum
)(WSF



Open Innovation Forum
and Technology Show







—





—
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علمِ سازمان

Global Science Forum
(GSF), OECD

—

فناوری

عضو میباشد  عضو نمیباشد 

عضویت مشخص نیست —
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براساس اطالعات موجود هه در جدول فوق جمعآوری شده است ،جمهیوری اسیالمی
ایران در پارهای از سازمانها و رویدادهای بینالمللی مهم حوزهی علم و فناوری عضویت
ندارد؛ بهتبع آن از تجارب و اطالعات مبادلهشده در این بسترها نیز محروم میباشید .الزم
است زمینه ها و قابلیت های این حضور و هزینه -فایدهی مرتبن بازبینیشیده و در جهیت
دانش افزایی و تقویت قدرت علمی و فناورانه هشور مورد توجه قرار گییرد .نهادهیایی هیه
هنوز ایران به عضویت آن در نیامده است ،عبارتاند از :انجمن هسیبوهارهیای نیوآوری
بینالمللی )(InBIA؛ سازمان بینالمللی زنان در فناوری )(WITI؛ بنیاد بینالمللیی علیوم
) ،(IFSجامعهی بینالمللی متخصصان میدیریت نیوآوری ) ،(ISPIMمرهیز بیینالمللیی
مدیریت تکنولوژی و مهندسی پورتلند ) ،(PICMETبنیاد عربی علم و فناوری )،(ASTF
شورای علوم آسیا ) ،(SCAشبکهی مراهز فناوری آسیا و اقیانوسییه ) ،(ASPACمجمیع
جهانی علمِ سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ( )GSF-OECDو پلتفرم سیستمها
و سیاستهای پژوهش و نوآوری (.)ERAWATCH
 .1ترکیه و چندجانبهگرایی در حوزهی علم و فناوری

هشور ترهیه توانست در سال  2109با درآمد سرانهی ملی  771میلیارد دالر ،در رتبهی 09
اقتصادی جهان قرار بگیرد ( .)2109 ،World Bankهمچنین فرآیند الحاق به اتحادیهی اروپا
فر تهای جدیدی برای مشارهتهای مثبت و همکاریهای بینالمللی در حوزهی علم و
فناوری را در ترهیه فراهم آورد .تحت این فعالیتها ،ترهیه در چهارچوب برنامهی پنجم و
ششم و هفتم اروپا برای توسعهی علیم و فنیاوری اتحادییهی اروپیا شیرهت هیرد و 042
میلیون یورو تحت چارچوب برنامهی هفتم اتحادیهی اروپیا توسین  978نهیاد تحقیقیاتی
ترهیه دریافت شد .بهطورهلی ،حضیور ترهییه در همکیاریهیای بیینالمللیی در راسیتای
سیاستهای زیر اعالمشده است:
توستتعه منتتابل انستتانی در قتتوزهی علتتم ننتتاوری و نتتوآوری؛ ت یبانی از تبتتدی تتژوهر بتته
میصوالت و ادمات واقعی؛ تقویت نقر عرکتهای کوچتک و م وستب در سیست م نتوآوری
ملی؛ نعا سازی همکاریهای بینالمللی علم نناوری و نوآوری با درنظرگرن ن منانل م قاب
بین ک ورها؛ م ارکت در ان ار مقاالت علمتی بتا دان تمندان و میققتان اتارج از ک تور در
راس ای ایفای نقر ررنگتر در همکاریهای بینالمللی علم و ننتاوریل (00 ،who we are
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فوریه .(2121

1. Turkish cooperation and coordination agency (TIKA).
2. TUBITAK.
3. BSEC- Black Sea Economic Co-operation.
4. Asia Pacific Network of Science and Technology Centres (ASPAC).
5. world Science Forum.

ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم...

ترکیه ی نهاد تاسیس مرکا /بانک بینالمللتی علتم ننتاوری و نتوآوری بتهمنظور
ان قتا و کتتاربرد ننتتاوریهتای ضتتروری بهعتتورت یکپارچته را ارا تته کتترده و بتترای
میابانی این مرکا و تامین منابل نیتروی انستانی و متالی آن اعتالم آمتادگی نمتوده
استل از طرنی ترکیه تیت برنامههای «همکاری جنتوب-جنتوب» بتا ک تورهای
درقا توستتعه و بتتهطور عمتتده در زمینتتهی همکتتاریهتتای ننتتی و توستتعهی
زیرسااتها م ارکت میکندل آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه 1در قا اجرای
اس راتژی توسعهی همکاری ترکیه است که قوزههای اعلی همکاریهتا عتام
همکاری ننی ک اورزی جنگ ها آب آموز و رور بهداعت و امدادرسانی
است ( ،2107 ،TIKAص)02 .ل
2
پا از وزارت امور خارجه ،دپارتمان همکاریهای بینالمللی (توبیتیاک) مسیئول میدیریت
برنامههای بینالمللی در حوزهی علم و فناوری است هه در سه طبقهی ا لی فعالیت مییهنید:
همکاریهای دوجانبه ،همکاری با سازمانهای منطقهای و بینالمللی و همکاری بیا اتحادییهی
اروپا .بهعبارتدیگر ،امکان ایجاد طرح هیای پژوهشیی مشیترک بیا دیگیر هشیورها ،مشیارهت
دانشمندان ترهیهای در رویدادهای برگزارشده توسن سازمانهای بینالمللی از طریپ دپارتمیان
همکاریهای بین المللی توبیتاک پشتیبانی و حمایت میشود .برای نمونه ،ترهیه از ایین طرییپ
در «پروژهی حفاظت از محینزیست  »AVICENNEشرهت هرده و تالش میهند در سیطح
منطقهای با هشورهای ساحلی دریای سیاه 1و هشورهای مسیتقل مشیترکالمنیافع موسیوم بیه
هشورهای  CISهمکاری نزدیکی داشته باشد ( 00 ،multilateral programفوریه .)2121
مقایسهی عضویت ایران و ترهیه در سازمانهای بینالمللی نشان میدهد هه اییران و
ترهیه در  22نهاد بینالمللی مشترک عضویت دارند .درعینحال ،ترهیه در سیازمانهیایی
عضو است هه ایران در آن حضور ندارد ،هه مهمترین آنها عبارتانید از شیبکهی مراهیز
فناوری آسیا و اقیانوسیه 4و مجمع جهانی علم.2
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عک  :1نص م رک عضویتهای دو ک ور ترکیه و ایران در نهادهای بینالمللی

شبکهی مراهز علم و فناوری آسیا و اقیانوسیه ،انجمنیی اسیت از مراهیز و میوزههیای
علمی و سازمانهای مرتبن در منطقهی آسیا و اقیانوسیه هه به تشویپ ارتباطیات ،تبیادل
اطالعات ،مبادالت هارهنان و همکاری میان مراهز علمی و فناوری در منطقیهی آسییا و
اقیانوسیه میپردازد .اعضا با بهاشتراکگذاشتن اطالعات در طیف وسییعی از فعالییتهیای
مراهز علمی ازجمله بازاریابی و ترویج ایده ها به تبادل دانش و تجارب موجود میپردازنید.
همچنین در ایجاد نمایشگاههای علمی و برنامههای آموزشی برای پیشبرد درک عمومی از
علم و فناوری همک میهنند ( 02 ، Hindmarshفوریه  .)2121مجمع جهیانی علیم نییز هیه
زیرمجموعهی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی است ،این امکان را فراهم میهند
تا دولتها پیرامون مسائل علمی به سیاستگذاری بپردازند؛ فر تی هیه هیمتیر هشیوری
میتواند از آن چشم بپوشاند ( 08 ، OECD global science foruنوامبر .)2108
 .1عربستان سعودی و چندجانبهگرایی در حوزهی علم و فناوری
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عربستان سعودی بهعنوان یکی از رقبای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ایران در منطقهی غرب
آسیا همواره به خرید علم و فناوری مشهور بوده است؛ اما دقت در عملکرد ایین هشیور در
حوزهی همکاریهای بینالمللی نشان می دهد هه رویکرد این هشور تنهیا خریید نبیوده و
این هشور تالش دارد بخشی از علم و فناوری را با استفاده از همکیاریهیای بیینالمللیی

نهادینه و بومیسازی هند .در هنار وزارت امور خارجه این هشور ،دو نهاد بیزر ،،شیهرک
علییم و فنییاوری ملییک عبییدالعزیز 0و وزارت تحصیییالت تکمیلییی عربسییتان ،متییولی
چندجانبهگرایی در حوزهی علم و فناوری این هشور است .شیهرک میذهور هماننید نهیاد
«توبیتاک» در ترهیه متیولی عضیویت و همکیاری بیا نهادهیای بیینالمللیی و نهادهیای
علمی در جهان است و حوزههای متنیوعی را پوشیش داده اسیت .ازجملیه :پیارکهیای
علییم و فنییاوری ،هییارافرینی ،اسییتارتا هییا ،انتقییال فنییاوری و همکییاری بییا یینعت
( 4 ،Innovation & Economic Developmentژانویییه .)2121وزارت تحصیییالت
تکمیلی عربستان یکی دیگر از نهادهایی است هیه نماینیدهی عربسیتان در همکیاریهیای
بینالمللی در زمینهی علم و فناوری میباشد .دپارتمانهای اداره همکاریهیای بیینالمللیی،
ادارهی توافپنامهها و همیتیههیای مشیترک و ادارهی نمایشیگاههیا ،مسیئول بخیشهیای
همیاهنگی در همکیاریهیای بیینالمللیی اسیت ( ministry of education agencies and
ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم...

 2 ، departmentsژانویه.)2121

عک  :2نص م رک عضویتهای دو ک ور عربس ان و ایران در نهادهای بینالمللی

1. King Abdullah University of Science & Technology (KACST).
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مقایسهی عضویت ایران و عربستان در سازمانهای بینالمللی نشان میدهید هرچنید
بهطور معناداری ایران حضور بیشتری در مجیامع مربوطیه دارد ،امیا حیداقل دو سیازمان
بینالمللی در زمینهی علم و فناوری وجود دارد هه ایران نیز میتواند با عضویت در آنهیا
از مزایییای علمییی و فناورانییهی قابییلمالحظییهای بهییرهمنیید شییود .نخسییت« ،انجمیین
هسبوهارهای نوآوری بینالمللی» است هه وظیفیه دارد هیزاران متخصی .را از طرییپ
اطالعرسانی ،آموزش ،مسائل حقوقی و شبکهایهردن منابع پرورش دهد تا موجبات بهبود
حمایت از شرهتهای نوپا را در سراسر جهان فراهم نماید .همچنین آموزش اطالعرسانی
عمومی به عنوان ابزاری برای توسعه و رشد تجارت و تجاریسازی دسیتاوردهیای مراهیز
رشد در دستور هار این انجمن قرار دارد .اعضای این انجمن را هیئتهای مدیره و مدیران
و هارهنان مراهز رشد و پارک های علمی و تحقیقاتی ،محققین و توسعهدهنیدگان مراهیز
رشد و متخصصان امر تجاریسازی و تجیارت در شیرهتهیای سیرمایهگیذاری تشیکیل
میدهد ( 01 ، InBIA mission Drivenژانویه .)2121
«بنیاد بینالمللی علم» 0دومین نهادی است هه علیرغیم عضیویت عربسیتان ،اییران
تاهنون در آن حضور نداشته است .رسالت این بنییاد ،ظرفییتسیازی علمیی و همیک بیه
توسعهی هشورها در راستای انجام پژوهشهای هیفی در زمینهی مدیریت و محین زیست
پایدار است .مطالعهی فرآیندهای زیستی ،شیمیایی ،فیزیکی و نیز جنبههیای اقتصیادی و
اجتماعی مرتبن در حفظ تولید و بهرهبرداری تجدیدپذیر منابع طبیعی ،مهم شمرده میشود
( 00 ، IFS the organizationژانویه .)2121
 .5مالزی و چندجانبهگرایی در حوزهی علم و فناوری

مالزی با دارابودن رتبهی  22از لحیاظ مییزان تولیید ناخیال .ملیی در مییان هشیورهای
اسالمی ،از جایگاه ویژهای بهلحاظ توسعه و پیشرفت برخوردار است ( )2108 ،IMFو یکی از
پیشتازان موفپ در حوزهی علم و فناوری در جهان اسالم محسیوب مییشیود .عیالوهبیر
وزارت امور خارجهی این هشور هه مسئول هماهنگی و برقیراری تعیامالت چندجانبیه در
حوزهی دیپلماسی علم و فناوری است ،سه نهاد عمده در مالزی در توسعهی ایین فرآینید
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1. International Foundation for Science.

 21 ، companyنوامبر.)2108 ،

دومییین نهییاد داخلییی در حییوزهی علییم و فنییاوری «برنامییه همکییاری فنییی مییالزی»
( 1)MTCPاست .ایین برنامیه بیهطیور رسیمی در  7سیپتامبر  0891در نشسیت اییاالت
مشترکالمنافع در دهلینو برای تاهید بر تعهد مالزی به همکیاریهیای جنیوب -جنیوب،
بهطور خاص همکاری فنی با هشورهای درحالتوسعه آغاز به هار هرد .درواقع روح حیاهم
بر این سازوهار ،همکاری جنوب -جنوب است هه مالزی متولی آن است .مالزی با استفاده
1. Standards and Industrial Research Institute of Malaysia.
2. Malaysian Institute for Microelectronic Systems.
3. Ministry of Energy, Science, Technology, Environment & Climate Change
(MESTECC).
)4. Global Research Alliance (GRA
5. WAITRO
6. Malaysian Technical Cooperation Programme.

ایران و چندجانبهگرایی راهبردی مبتنیبر دیپلماسی علم...

نقش اساسی ایفا میهنند .نخستین نهاد مسئول ارتباطات چندجانبهی علمی «وزارت علم،
فناوری و نوآوری» مالزی ( )MOSTIاست .این وزارتخانه در سال  2117فعالیتهای علم
و فناوری خود را بر موضوعات زیستفناوری ،ICT ،ینایع ،ینایع درییایی و فضیایی و
خوشههای خدمات علم و فناوری متمرهز نمود و آنها را در دو زیرمجموعهی  SIRIM0و
 MIMOS2شامل فعالیت های مربود بیه حیوزهی فنیاوری سیاماندهیی هیردSIRIM .
عالوهبر وزارت علوم ،تحت نظیارت وزارت اقتصیاد میالزی میدیریت مییشیود و درواقیع
نمایندهی دولت در حیوزهی تحقیقیات و توسیعهی فنیاوری اسیت .در سیال  ،2109ایین
وزارتخانه با وزارت آب و انرژی و بخشهای میرتبن بیا فنیاوری وزارت منیابع طبیعیی و
محین زیست ادغام شد و نام آن به «وزارت انرژی ،علم ،فناوری ،محین زیست و تغییرات
اقلیم» 1تغییر یافت ((5 ،MOSTI corporate backgroundفوریه  .)2121این سازمان یکی از 8
عضو پایه گذار «ائتالف تحقیقیاتی جهیانی» 4اسیت هیه ییک همکیاری مشیترک مییان
سازمانهای پیشتاز فناوری در چهار هشور جهان است ( 2 ،GRC communityدسیامبر.)2108
همچنین این نهاد نمایندهی «انجمن جهانی سازمانهای نعتی و فناورانیه» 2اسیت هیه
 011عضو از  91هشور جهان دارد MIMOS .نیز مرهز ملی حوزهی  ICTدر مالزی است
هه باهدف ارتقای توانمندیهای فناورانه برای نایع ،ایجیاد بازارهیای جدیید و افیزایش
رقابتپذیری بازارهای بینالمللی ،منطقهای و محلی ایجادشده است ( MIMOS about the
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از  MTCPتجارب و تخص .توسعهی خود را با دیگر هشورهای درحالتوسعه به اشتراک
میگذارد MTCP .در ابتدا براساس این اعتقاد پایهریزی شد هه توسعهی یک هشیور بیه
هیفیت منابع انسانی آن بستگی دارد .ایین برنامیه ،بخشیی از تعهید دولیت میالزی را بیه
سمت وسوی ارتقای همکاری فنی از طریپ هشورهای درحیالتوسیعه ،تقوییت ارتباطیات
دوجانبهی منطقهای ،همکاری و پرورش تجمعی خودهفا در میان هشورهای درحالتوسعه
شکل داد.
 MTCPبر توسعهی منابع انسانی از طریپ تیدارک آمیوزش در حیوزههیای متنیوعی
مانند :مدیریت ،حکمرانی خوب ،خدمات سالمت ،آمیوزش ،توسیعهی پاییدار ،هشیاورزی،
هاهش فقر ICT ،و بانکداری هه برای توسعهی یک هشور ضروری هستند ،تاهیید میی
هند .دورههای آموزشی تخصصی هوتاهمدت توسن نهادهای آموزشی  MTCPارائیه میی
شوند ،بیشتر مراهز تعالی آموزشی هستند .از زمان آغاز بیههیار رسیمی برنامیه ،بییش از
 21111شرهتهننده از  019هشور ،از برنامههای متنوع ارائهشده توسین  MTCPمنتفیع
شدهاند .بهطور خال ه اهداف  MTCPعبارتانید از :اشیتراک تجیارب توسیعه بیا دیگیر
هشورها؛ تقویت ارتباطات دوجانبه بین مالزی و دیگر هشیورهای درحیالتوسیعه؛ ارتقیای
همکاری های جنوب -جنوب و ارتقای همکاری فنی میان هشورهای درحالتوسعه هیه از
طریپ دورههای آموزشی تخصصی هوتیاهمیدت و بلندمیدت ،تو ییههیا و پیوسیتهیای
مطالعاتی ،خدمات تخصصی ،پروژه های توسعه فنی -اقتصیادی و پشیتیبانی تجهییزات و
مواد ،خدمات خود را ارائه میدهند.
«آهادمی علوم مالزی» نهاد دیگری است هه هدف آن دنبالهردن ،تشویپ ،نگهداری
و بهبود پیشرفت در زمینههای علم ،مهندسی و فناوری بیرای توسیعهی هشیور و بیهنفیع
بشریت است .این آهادمی بهطور فعاالنه در برنامههای منطقهای و بیینالمللیی مشیارهت
دارد .از فعالیتهای بینالمللی این آهادمی میتوان تاسیا شبکهای متشکل از  11شرهت
در  29هشور جهان را نام برد .هیمچنیین در شیورای بیینالمللیی علیوم ،ایین آهیادمی از
طرحهایی با موضوع توانمندسازی در علیم حماییت مییهنید ( Department of education
 09 ، training programنوامبر .)2108

همانطور که در جدو مربوط به عضویت ک ورهای من تب در سازمانها و رویتدادهای
بینالمللی قوزهی علم و نناوری م تص است مالای بتیرتترین اه متام را در است فاده از
ظرنیتهای چندجانبهی بینالمللی برای تولید علم بهکار گرن ه استل برای نمونه میتوان به
عضویت این ک ور در سازمان تکنونت آسیا 1یا عبکهی ان قا نناوری آسیا و اقیانوسیه 2اعاره
نمودل هدف اعلی تکنونت اناایر کیفیت و کارآیی تولید در ک ورهای عضو عنایل کوچک
و م وسب از طریق اعاعهی اطالعات و نناوری ارا هی ادمات توسعهی عنع ی و م تارکت
در توسعهی نناوری استل
1
«شورای علوم آسیا» دیگر نهادی است هه علیرغیم قابلییت هیای آن ،اییران در آن
عضویت نداشته ،اما مالزی در آن حضور فعال دارد .هدف این مجموعه ،آشنایی هشورهای
عضو از موقعیت علمی سایر اعضیا و ایجیاد بسیتری مناسیب بیرای گسیترش ارتباطیات
بینالمللی است؛ بهنحویهه انجام پروژههای تحقیقاتی مشیترک در دسیتور هیار آن قیرار
1. TECHNONET ASIA.
2. Asian Network for Industrial Technology Information and Extension.
3. Science Council of Asia (SCA).
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دارد .هرچند در حال حاضر ،ایران بهطور رسمی در این شورا عضویت ندارد ،ولی افرادی از
ایران در برخی از نشستهای آن حضور داشتهاند ( 2 ، SCA short historyنوامبر .)2108
نتیجه
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دیپلماسی علم امروزه یکی از مسیرهای قیدرتییابی و توانمندسیازی علمیی هشیورها در
دنیاست و ایران به ورت اسمی در نیمی از ظرفیتهای بینالمللیی موجیود عضیو اسیت؛
نیمهی دیگر نیازمند توجه جدی و استفادهی بهینه و هارآمد میباشد .با توجه به مقایسهی
انجامشده و مشخ.شدن عملکرد هشورهای منتخب در حوزهی دیپلماسی علم ،بیهوییژه
سازمانها و رویدادهای بینالمللی ،چند نکتهی حائز توجه ویژه است هه دستگاه سیاسیت
خارجی و نهادهای سیاستگذار علم و فناوری باید آنها را در سیاستها و استراتژیهیای
خود به ورت جدی لحاظ نمایند .این نکات حا ل عملکرد ایران در این حوزه و بیهوییژه
مصاحبه با خبرگان مرتبن با مقولهی دیپلماسی علم است هه از نزدیک چالشهای حضور
ایران در این رویدادها و سازمانها را مشاهده نمودهاند .خبرگان در این مطالعه 02 ،نفیر از
اشخاص دارای سابقهی مدیریت مرتبن ،بیش از  01سال در سازمانهای مرتبن بیا امیور
بینالملل علم و فناوری ازجمله شورای عالی انقالب فرهنگی ،معاونیت علمیی و فنیاوری
ریاست جمهوری ،وزارت امور خارجه ،مرهز همکاریهای فناوری و نوآوری و وزارت علوم
و تحقیقات و فناوری میباشند.
 اهمیت و ضرورت همکاری با نهادهای بیی المللی در االیع ویی دت در نهادهیای
بی الملل

در میان نخبگان سیاستگذار و برنامهریزان علمی هشور باید این نکته نهادینیه شیود هیه
تحقپ بسیاری از اهداف سیاسی و علمی در اسناد باالدستی ،از طریپ عضیویت اثیربخش
در نهادهای بینالمللی امکانپذیر است؛ زیرا این ظرفیتها نقش تسهیلگری در حیوزهی
علم و فناوری دارند و حاوی تجربیات ارزشمندی هستند هه حا ل آزمونوخطاهای بسیار
و رف هزینه های گوناگون است .بسیاری از هشورهای جهان ،تجارب و دانیش خیود در
حوزهی تولید علم و فناوری را در قالب عضیویت در ایین نهادهیا بیا اعضیا بیه اشیتراک
میگذارند .برایناساس ،ضرورت دارد تا بیا ارزییابی هارهردهیای متنیوعی هیه نهادهیای
بین المللی علم و فناوری دارند ،نسبت به حضور در نهادهایی هه هشور در آنها عضیویت
ندارد ،برنامهریزی جدی به عمل آید.

 لزوم ارتقای میزان اثربخش وی دت در نهادهای بی الملل

 ادجاد همس د و همافزاد میان بازدگران داخل فعال در نهادهای بی الملل

عضویتهای ایران در نهادهای بین المللی غالباً به ورت غیرمتمرهیز بیوده و نماینیدگان
ایرانی از حضور یکدیگر اطالع نداشتهاند و نمیتوانند از تجارب و ظرفییتهیای موجیود
حداهثر استفاده را ببرند .ازاینرو پیشنهاد میشود تا واحدی بیهعنیوان هماهنیکهننیدهی
حضور نمایندگان ایران در نهادهای مختلف بینالمللی با سیاختار مناسیب تشیکیل شیود.
بدون شک تصمیمگیری برای عضویت در نهادهیای بیینالمللیی مختلیف بایید براسیاس
شناخت باشد .در این مرحله نقش نهاد متولی هماهنکهننده بسیار مهم است هیه نمونیه
آنها را در هشورهای ترهیه و مالزی شاهد بودیم.
 شناساد افراد مستعد و آگاه به تعامالت بی الملل و ترغیع آنان به نقشپذدری در
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مدیران و نمایندگان حاضر در این رویدادها و سازمانها معتقدند هرچنید بیهلحیاظ همییی
حضور ایران در فرآینیدهای چندجانبیهی بیینالمللیی حیوزهی علیم و فنیاوری در سیطح
قابلقبولی قرار دارد ،اما بهلحاظ هیفی سطح تعامالت در سازمانهای بینالمللیی مطلیوب
نیست .مهم ترین دلیل آن ،همبود نیروی انسانی دارای مهارت در حوزهی همکیاریهیای
بین المللی علم و فناوری و سطح پایین دانش تخصصی در فعیاالن ایین حیوزه اسیت .در
پاره ای موارد این مشارهت رفاً در حد پرداخت حپ عضویت بیوده و هییچ اسیتفادهای از
این عضویت نمیشود .بسیاری از این حضورها ناشی از منفعت شخصیی و گروهیی افیراد
بوده و حوزهی علم و فناوری هشور از این عضویتها بهرهبردار نیسیت .براسیاس دییدگاه
احبنظران ،نگاه جزیرهای در عضویتهای سازمانهای بینالمللی علم و فناوری بسییار
مخرب اسیت .داشیتن رویکیرد واحید و مشیخ .در مسیالهی عضیویتهیا و حضیور در
سازمانهای بینالمللی یکی از الزامات جدی در همین راستاست.

سازمانها

خبرگان این حوزه بر این باورند هه عدم بهیرهبیرداری مناسیب از عضیویت در نهادهیای
موجود تا حد زیادی به علت عدم برخورداری از نمایندگان ماهر ،آگاه ،توانمنید و باتجربیه
است .لذا یکی از الزامات بهرهبرداری موثر و مطلوب از فر ت همکیاریهیای چندجانبیه،
تربیت نمایندگان متعهد و متخص .است .در این زمینه توجه به آموزشهای میانرشتهای
از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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 جادگزدن نگاه مل بهجای نگاه سازمان در فعالیتهای بی الملل ت سط نمادندگان کش ر

ناهماهنگی و عدم همسویی نمایندگان حاضر در این سازمانها بسیار جدی اسیت .بیرای
نمونه ،در مواردی مانند انجمن بینالمللی پارکها ،حدود  21پارک از ایران عضیو هسیتند
هه آمار قابلتوجهی است؛ ولی بهدلیل عدم وجود هماهنگی بین نمایندگان عضو در نهاد-
های بینالمللی نمی توان از ظرفیت تعدد نمایندگان برای هسب آرا و جیذب پیروژههیا در
هشور استفاده هرد .این ضعف نیز موید اهمیت یکپارچهسازی اقدامات بینالمللی در قالب
شکلگیری یکنهاد متولی هماهنکهننده است.
 برنامهردزی و اول دتگیذاری بیرای ویی ر در نهیادهیای بیی المللی در وی زهی
ولم و فناوری

سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 1911

111

الزم است انتظارات و خواستههای عضویت از هر نهاد بینالمللی مشیخ .شیود و بیرای
برآوردهساختن آن برنامهریزی یورت بگییرد .در ایین راسیتا بایید تقسییمهیار میدون و
مشخصی میان نهادهای متولی فعالیت بینالمللی در حوزهی علم و فناوری ،بیا محورییت
وزارت امور خارجه انجام شود تیا نماینیدگان متناسیب بیا سیاختار هیر نهیاد بیینالمللیی
انتخاب شوند.
 بازبین مقررات و ا انی داخل برای وی دت در مجامع بی الملل و همکاری با آنها

یکی از چالشهای ا لی حضور نمایندگان در نهادهای بینالمللی ،تعامل با سیازمانهیای
ا لی متولی از جمله وزارت امور خارجه ،عدم جدیت سایر سازمانها در تعیامالت خیود و
عدم شفافیت قوانین داخلی و عدم اشراف بر قوانین و حقوق بینالمللی است .برای افزایش
اثربخشی عضویت و حضور در نهادها و رویدادهای بینالمللی ،شیناخت هیارهرد واقعیی و
جایگاه اثرگذاری هر یک از سیازمان هیا ضیروری اسیت ،امیا هیافی نیسیت و عیالوه بیر
هماهنگی درونسازمانی ،قواعد و نرمافزار الزم بیه یورت قیوانین سیازمانی هماهنیک و
متمرهز الزم است.
به طورهلی پرداختن به سازمانهای بین المللی و نقیش آن در هسیب علیم و فنیاوری
بهمعنای نادییدهگیرفتن نارسیایی هیا و همبودهیای آن نیسیت .لییکن توسیعهی علیوم و
فناوریهای مختلف و پراهندگی آنها در بستر گستردهای از شبکههای بینالمللی ،حضور
و بهرهبرداری از این اجتماعات علمی را اجتنابناپذیر ساخته است .هشورهای مختلیف در
تالشاند با تقویت زیرساخت ها و الزامات حضور موثر و مطلوب در سازمانهای بینالمللی

اثرات ناخواسته و نامطلوب آن را به حداقل برسانند .فرامرزیشدن معضیالت و مشیکالت
در حوزه های گوناگون ،توجه به ظرفیت دیپلماسیی علیم را اجتنیابناپیذیر نمیوده اسیت؛
لذا سیاست خارجی هشورها امروزه با رویکرد نوینی بهدنبال پیوند زدن علیم و فنیاوری بیا
منافع ملیشان هستند.
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