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بحوث المهام الموجهةحول  مجلس البحوث العالميبيان مبادئ  

الكبرى". ويقوم هذا النهج على تصميم وتنفيذ المبادرات البحثية من خالل استغالل وتسخير قدرات واهتمامات مجتمع البحث العالمي،    

 للعمل معاً للحصول على أدلة ومهام ونقاط نهائية في ه

 تمهيد

  تعتبر بحوث المهام الموجهة نموذجاً حديثاً يعمل على مواجهة ومعالجة مجموعة كبيرة من التحديات العالمية الحديثة الكبرى والتي تزداد      

تنوعًا وتعقيدًا وترابطًا، وبالتالي تتطلب استجابة عالمية واسعة من مختلف التخصصات والقطاعات. كذلك توفر بحوث المهام الموجهة  

ويمكن تحقيق طموحات المجتمع على إلحداث التغيير والتأثير على طموحات المجتمع في مواجهة ومعالجة هذه التحديات.  فعالة آلية

   أفضل وجه بالتعاون مع العديد من فئات المجتمع والتشاور معها، بدءاً من تحديد األولويات وصوالً إلى الحلول في معالجة هذه التحديات.

توفير منهجية واسعة ومنظمة لتحقيق هدف محدد، مستخدمةً في ذلك أساليب ومناهج قائمة على الحلول    ىلمهام الموجهة إلتسعى بحوث ا      

والمخرجات المستهدفة. ومن هذه األساليب والمناهج: نهج "العلوم الكبيرة، وهو منهج حديث يُستخدم لمعالجة المشكالت والتحديات ذه  

 المبادرات البحثية.  

كورونا المستجد )كوفيدوت       المهام الموجهة. كما مثلت    مثاالً (  -شكل جائحة  معالجتها عبر بحوث  مالئًما للتحديات العالمية والتي تتم 

التمويل العامل الحاسم في توفير الموارد الكافية للسيطرة على الفيروس والقضاء عليه. ولذلك،  الجهود المنسقة عبر منظمات وهيئات 

من التكيف والمواءمة دوماً مع احتياجات ومتطلبات فإن إتباع منه ج وأسلوب مرن لمواجهة مثل هذه التحديات سيمكن المجتمع البحثي 

 المجتمع المتغيرة.  

المستدامة والتي تعتبر جزءاً من أجندة األمم المتحدة         م  تقدم مثااًل خاصًا لمجموعة من األطُر  أن أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة منذ اعتماد أجندة األمم المتحدة المتنوعة، حيث عقدت  األمم المتحدة في عام  م،  م أول قمة ألهداف التنمية 

التحديات العالمية من خالل التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات العالمية. ويلعب المجتمع الدولي للعلوم  والتزمت   القمة بمواجهة وحل 

يع والتقنية واالبتكار دوًرا مهًما في مواجهة التحديات التي حددتها أهداف التنمية المستدامة، وفي تعزيز استخدام األدلة العلمية من جم

 ن التحوالت نحو التنمية المستدامة.المجاالت لتمكي

ذلك وما يرتبط   يدرك المشاركون في مجلس البحوث العالمي         المبتكرة ويثمنون  بتنوع وتعدد البحوث العالمية واألنظمة البيئية 

ذلك ، فإن هذه الطبيعة التعددية  بها من تنوع في المفاهيم والمناهج واألساليب واألولويات نحو تحقيق التحديات العالمية الكبرى. إضافة ل

المشاركين في  الخبرات والتجارب والمناهج بين  التحديات العالمية الكبرى التي تواجهها، تؤكد أن المقارنات وتبادل  للبحوث، وتنوع 

 مجلس البحوث العالمي والتعلم منها بات أمًرا ضروريًا لمواجهة مثل هذه التحديات.

 لموجهة:  مبادئ ومنهجية بحوث المهام ا

 اتفق المشاركون في مجلس البحوث العالمي على ما يلي:      

مة بتحقيق المخرجات المستهدفة من خالل استخدام المناهج واألساليب  . ز ة وطويلة األجل وملي  يجب أن تكون المهام كبير

ي معالجة المشكالت والتحديات المحددة، ومن ثم يجب أن تتسم المهام 
بالمرونة، وأن تسمح بإعادة ترتيب األولويات الفاعلة فز

و/أو توسيع نطاق المهام وفق ما يقتضيه الحال. 
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بباملببة لتمويببل بحوك المهببام الموجهببة بببالتعبباون والتكببامببل مع  -2 ب بب ب بب ب بب ب بب ب نمببادي جببديببدة للمهببام، تكون مبتكرة ويب مجموعببات يجببب توفير

ات العلمية  والقطاعات ال بببات والخي  ب بب ب ببباب ب بب ب ي  التخاب
بببلحة فز ب بب ب بببحال الماب ب بب ب بببعة من أصب ب بب ب ببباليب جديدة واسب ب بب ب ي نهج وأسب

مجتمعية، وتبنز

 . ي
لتطوير قدرات جديدة متعددة وتحقيق التبادل المعرفز

ي منهج يامل إلنجاز المهام  ويشتمل عىل جميع التخااات العلمية، باإلضافة للعلوم األساسية والتطبيقية. كما   -3
ورة تبنز ضز

ي توفير هذا المنهج الفعال والشامل. أن العلوم االجتماعية واإلنسانية باإلضافة إىل التخااات المتعد
 فز
ً
 حاسما

ً
دة تمثل عنرصا

ز الدول عند تاميم المهام وتنفيذها.  -4 كة والتباينات والتنوع بير ي مراعاة القواسم المشي 
ينبغز

اتيجية.  -5  مرتبطة بالعلوم دات الدافعية االستكشافية واالستطالعية والبحوك االسي 
ً
ي أن توفر المهام فرصا

ينبغز

ي أطر يجب معرف  -6
اتيجيات الوطنية والمحلية ودمجها بالطريقة المالئمة فز ة وتحديد األولويات والسياقات والقدرات واالسي 

المهام ومنهجياته جنًبا إىل جنب مع األطر اإلقليمية والعالمية األوسع انتشاًرا. 

ي إن استخدام أطر عالمية أيمل، مثل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك األطر اإلقليمي -7
ة مثل جدول أعمال االتحاد األفريق 

ي للمهام من خالل توفير أطر ممكنة لتطوير هذه المهام وتجميعها.  اتيج  ، قد يساعد عىل توجيه النهج االسي 

ي بحوك المهام الموجهة، هناك مجموعة من األطر  -8
ا يمكن استخدامه فز ا محددً

ً
بينما تمثل أهداف التنمية المستدامة إطاًرا واحد

ي 
يمكن مواءمتها وتعديلها لتكون أساًسا لمهام البحوك الموجهة. فعىل سبيل المثال، هناك أطار "ُمرسع التقارل"، بتمويل الن 

ة من القطاعات لدعم البحوك  ز مجموعات كبير اكات بير من مؤسسة العلوم الوطنية بالواليات المتحدة األمريكية، يعزز الرسر

ي المجاالت الهامة عىل الاعيد
. الملهمة فز ي والعالمي

ين الوطنز

ح فوائد هذه المهام وقيمتها بشكٍل فّعال ألصحال  -9 ها بطريقة فعالة، إلثبات وشر وري مراقبة المهام وتقييمها، ونرسر تأثير من الرصز

 عن كسب دعمهم وتعاونهم عىل نطاق أوسع. 
ا
 المالحة المتعددين، فضًل

البحوث العالمي حول المشاركة المجتمعية:مبادئ بحوث المهام الموجهة وعالقتها بموضوع مجلس  

 يدرك المشاركون في مجلس البحوث العالمي بما يلي:

ز بحوك المهام الموجهة وموضوعات المشاركة المجتمعية، إد تمثل المشاركة  -10 أن هناك عالقة قوية وياملة ومتبادلة بير

ي تاميم وتنفيذ المهام المرتبطة باحتياجات 
 فز
ً
 مهما

ً
. المجتمعية عنرصا المجتمع العالمي

ي المتعددة، وجهات حكومية متعددة،  -11
، ومكونات المجتمع المدنز ز أن هناك مجموعات عديدة من العامة مثل المواطنير

ي تحديد المهام 
ز العام والخاص، وعدد كبير من العلماء والمؤسسات األكاديمية تشارك بفاعلية فز ومؤسسات القطاعير

ا من
ً
 لتوافق وإجماع اآلراء عىل المهام  وتطويرها وتسليمها، وتستفيد أيض

ً
نتائجها. ومشاركة هذه المجموعات تمثل  ضمانا

ومشاركة المجتمع فيها. 

ي تحقيق أهداف محددة، إال أنها ال تستطيع مواجهة التحديات المجتمعية والعالمية  -12
بينما تستطيع البحوك المساهمة فز

ى بمفردها، وبالتاىلي يجب ربط بحوك المهام الموجه . الكي  ة بالسياسات والتعليم والحوكمة والحوار المجتمغي

ي تشمل المجتمعات المحرومة من الحد األدنز من الخدمات أن تعزز  -13
ي والن 

ز
من يأن مبادرات بناء القدرات والتبادل المعرف

جودة المهام واالستثمار فيها. 

 المبادئ المُنظمة لدور مجلس البحوث العالمي والمنظمات المشاركة بها

 يؤكد المشاركون في مجلس البحوث العالمي على ما يلي:

ي تحقيق الطموحات إال أنه يمكنهم المحافظة عىل استمرارية الدعم والتطوير  -14
ز
اف بضعف قدرات هيئات التمويل ف مع االعي 

وفير واستخدام بحوك المهام الموجهة من خالل توفير اليات مستدامة عىل المدى الطويل لدعم هذه المهام، وكذلك ت

ى .  ات الطبيعية للتحديات العالمية الكي   آليات دعم مرنة عىل المدى المتوسط لمجابهة ديناميكية التغير
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ي  -15
ز الدول فز ي تمكير

 فز
ً
 جوهريا

ً
ي مجلس البحوك العالمي عنرصا

ز فز ز المشاركير يعد تشجيع ورفع معدالت التعاون الدوىلي بير

ات مواجهة التحديات النايئة من خالل أطر بحوك المهام  الموجهة وتقديم العديد من الكفاءات المقتدرة والمتفردة، والخي 

ى.  ي تساعد عىل معالجة التحديات العالمية الكي 
والموارد الن 

ي المناقشات   -16
ي دعم وتعزيز بحوك المهام الموجهة من خالل إبداء رأي جماعي قوي فز

يتمثل دور المجلس العالمي للبحوك فز

مع أصحال المالحة المتعددين، وكذلك من خالل توفير مفاهيم وإطار موحد لتطوير مهام فعالة من خالل نرسر وإقرار 

بيانات المبادئ. 

 شاركين في مجلس البحوث العالمي إلى نهج تعاوني لمواجهة التحديات العالمية الكبرىاعتبارات أخرى لرغبة وحاجة الم

 يقر المشاركون في مجلس البحوث العالمي بالمضى قدماً في التالي:      

ى.  . ي تسغ لمعالجة التحديات العالمية الكي 
ي دعم انجاز المهام الن 

ز هيئات التمويل فز الحاجة إىلي التعاون فيما بير

، بما يتماشر مع بيان مبادئ مجلس التمويل  ح المستمر لهيئاتالطمو   . كة والتعاون التطوعي لمتابعة األهداف المشي 

ي جميع أنحاء العالم )
ز الهيئات المانحة فز (. البحوك العالمي بشأن بناء القدرات والتواصل بير

داف التنمية المستدامة، فرصة مناسبة ومهمة ، والمدعومة بإطار أهتوفر أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  .

 . ي
يمكن من خاللها تطوير المفاهيم واألساليب للنشاط التعاونز

ز  . ز المشاركير ي مجلس البحوك العالمي أو بير
ز فز ز المشاركير ي المنسق والمتجانس بير

إن تحديد وتطوير فرص العمل التعاونز

ي توفرها أجندة األمم المتحدة   من خارجه سيعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن
ثم االستفادة من الفرصة الن 

.

بببيعة لمواجهة  . ب بب ب بب ب بب ب بببتجابة الرسب ب بب ب بب ب بب ب بببيق واإلسب ب بب ب بب ب بب ب ي لهيئات التمويل أن تتكيف وتتواءم وتتوفر لديها القدرة عىل التمويل والتنسب
ينبغز

بببتجد "كوفي بب ب بببلط  جائحة كورونا المسب بب ب ى. وقد سب ببتمرار للتحديات العالمية الكي  ب بب ب ة باسب بببوء عىل -دالطبيعة المتغير بب ب " الضب

ي مجال البحوك. 
 أهمية هذا التمويل والتعاون الدوىلي المنسق فز


