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 مقدمه -1

نیز  آسیا بوده و در (چین و آمریکا تریلیون دالر سومین قدرت اقتصادی دنیا )پس از ۵با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان  ژاپن کشور

های دولت در بخش صنعت و نیز ی محدودی است ولی با همکاریرتبه دوم را از این لحاظ داراست. این کشور دارای منابع طبیعی خیل

است. های پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شدهسرمایه گذاری گسترده در فناوری

ترین عمده ٪۸٫۷با  کره جنوبی و ٪۱٫۱۱با  چین ،٪۷٫۲۲دهد و آمریکا با ای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل میصادرات بخش عمده

به  ۱۶۹۱است. رشد ژاپن در دهه تجربه کرده ۱۶۸۱تا  ۱۶۹۱های پن رشد اقتصادی باالیی را در دههژاشرکای تجاری این کشور هستند. 

رشد داشت. رشد اقتصادی ژاپن در دو دهه  ٪۴به طور متوسط  ۱۶۸۱، و در دهه ٪۵به طور متوسط  ۱۶۷۱، در دهه ٪۱۱طور متوسط 

های دولت ژاپن برای ایجاد رشد اقتصادی است. تالشبوده ٪۱٫۵به طور متوسط  ۱۶۶۱است به طوری که در دهه اخیر به شدت کاهش یافته

با مشکالت زیادی مواجه هستند.  هازیرساخت .در این دو دهه عمدتاً با شکست مواجه شده و رشد اقتصادی ژاپن همچنان پایین است

کاهش سرمایه گذاری در حوزه علم و فناوری و شماره  جمعیت ژاپن رو به کاهش است که باعث کاهش رشد اقتصادی و بنابراین احتماالً

 صافراد شاغل در این حوزه خواهد شد. عالوه براین ظهور کشورهایی چون ) برزیل، روسیه، هند و چین( در حوزه علم و فناوری، علی الخصو

 و به افول است.علم و فناوری ژاپن در عرصه جهانی ر، چین تاثیر زیادی بر اقتصاد ژاپن گذاشته است. اقتصاد

سیاستهای علم و فناوری در چند سال اخیر در کشور ژاپن مورد توجه زیادی قرار گرفته است. برای سیاستگذاران و  ،برخالف این افول

ین ب تبادالتازیکی از اصلی ترین اهداف سیاستهای علم و فناوری ارتقاء و رشد دانش بنیان فراتر از مرزهای ملی است. ژاپنی  دانشمندان 

الملی و نیروهای انسانی در حوزه علم در عرصه جهانی کنونی به عنوان چرخه مغزها یاد می شود. ژاپن نیز نمی تواند از این چرخه بیرون 

باشد و یکی از سیاستهای اصلی ژاپن حضور پررنگ در چرخه مغزها است. با استفاده از سیاستهای علم و فناوری ژاپن می تواند حضوری 

 قات بین المللی با کشورهای اروپایی در دنیا داشته باشد و از این طریق به حفظ سیستم نوآوری کمک نماید.یشارکت های تحقپررنگ در م

 تاریخچه ژاپن در حوزه سیاستهای علم و فناوری-2

اولین اقدام در حوزه علم و فناوری در سطح ملی  برنامه، دولت ژاپن، چهارمین برنامه علم و فناوری را صادر کرد. این ۲۱۱۱آگوست  ۱۶در 

 به شمار می رفت.
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 2002دیپلماسی علم و فناوری ژاپن قبل از -3

اهمیت مشارکت و همکاری بین علم و فناوری و میزان را با این امید که مردم با  یاعضای اجرایی شواری سیاستگذاری علم و فناوری، طرح

ارائه دادند. قبل از صدور این فرم پیشنهادی دانشگاه های ژاپن و  ،ن در این حوزه در دنیا پررنگ تر شودو حضور ژاپ شدهدیپلماسی آگاه 

 و فناوریعلم پروژه های بین المللی مشترک در حوزه تبادل دانشمندان با نهادهای خارجی در حوزه های مختلف  ،نهادهای تحقیق و توسعه

 کشورهای  ژاپن سیاست گفتگو با وزرا و مقامات ارشد کشورهای خارجی علی الخصوص ۲۱قرن  دهه اول ایلرا تجربه کرده بودند. در او

 آسیایی را در پیش گرفت.

توافقنامه در حوزه های  ۲۴، ۲۱۱۱ارتباط خوب با دیگر کشورها شود. ژاپن تا سال ایجاد از منظر دیپلماسی، علم و فناوری بایستی باعث 

توافق نامه  ،کشور و اتحادیه اروپا(. قدیمی ترین توافق ۴۹توافقنامه با  ۱۲ر امضا کرد ) در حال حاضر کشو ۱۴مشارکت علم و فناوری با 

 می با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای تازه استقالل یافته ) بخش هایی از شوروی سابق( ۱۶۷۱با شوروی سابق و توافقنامه  ۱۶۷۱

 .باشد

تباطات بیشتر و بهتر با دیگر کشورها. مبالغه نیست که بگوئیم، علم و فناوری به عنوان زمینه ای بدون علم و فناوری ابزاری است برای ار

فعاالن ، بسیاری از ۱۶۵۱کند. از اواسط دهه ی میمرز برای جستجوی حقیقت نقش مهمی در ارتقاء دوستی و ایجاد اعتماد میان کشورها باز

رو، فعالیتهای بین المللی در زمینه علم و فناوری، باعث افزایش از این در حال توسعه اعزام شدند.حوزه علم و فناوری در ژاپن، به کشورهای 

اوری شده است. با این وجود در حوزه علم و فناوری توجه کمی، به نقدرت ژاپن چه در زمینه های دیپلماسی و چه در زمینه های علم و ف

های ژاپنی اغلب به فکر بهره گیری از ابزار علم و فناوری در حوزه سیسات نیستند. به به همین ترتیب دیپلمات  حوزه دیپلماسی می شود.

 مرتبط نیستند. یکدیگرعبارت دیگر علم و فناوری و دیپلماسی به صورت راهبردی به 

 ظهور دیپلماسی علم و فناوری در ژاپن-4

عنوان  با )CSTP)۱شورای سیاستگذاری علم و فناوری ، مفهوم دیپلماسی علم و فناوری به صورت عمومی توسط گزارش۲۱۱۸در سال 

انجام گرفته  ۲۱۱۸تا آوریل  ۲۱۱۷از جوالی (CSTP)که بر اساس مذاکرات صورت گرفته در  "به سوی تقویت دیپلماسی علم و فناوری، "

با سیاست خارجی به منظور رسیدن به دیپلماسی علم و فناوری به عنوان پله ای برای ارتباط علم و فناوری  ،بود، مطرح شد. در این گزارش

پیشرفت دو طرفه و بهره گیری از دیپلماسی برای توسعه بیشتر علم و فناوری و بهره گیری از علم و فناوری برای اهداف دیپلماتیک است. 

 همچنین سیاستهای پایه ای برای ارتقاء دیپلماسی علم و فناوری به شرح ذیل شرح داده می شود.

 یستم هایی که در آن ژاپن و کشورهای مشارکت کننده دارای منافع دو طرفه باشند.راه اندازه س-۱

                                                           
1 Council for Science and Technology Policy 
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 .یایجاد هماهنگی بین علم و فناوری و دیپلماسی برای حل مسائل جهان -۲

 که تضمین کننده دیپلماسی علم و فناوری هستند و  "منابع انسانی"توسعه  -۱

 افزایش حضور بین المللی ژاپن. -۴

( مشارکت علم و فناوری با کشورهای توسعه یافته برای ۱ی شود که دیپلماسی علم و فناوری ژاپن نقش مهمی در افزایش: همچنین تاکید م

  دارد. ( ارتقاء دیپلماسی علم و فناوری۱ و( مشارکت های علم و فناوری ژاپن در حوزه های پیشرفته علم و فناوری ۲حل مسائل جهانی

 چرا مفهوم دیپلماسی علم و فناوری مورد توجه عموم در آن زمان قرار گرفت؟ -5

یان کشورهای میزپن اژ .برگزار شده بود ۲۱۱۸سال  که ، لزوم اثبات رهبری در یکسری گردهمایی های بین المللی مهم بودیکی از دالیل

توسعه آفریقا بود. با این وجود علت دیگر نیاز به حضور در بود و شهر کیوتو در همان سال میزبان کنفرانس بین المللی  (G۸)جی هشت 

بود که  یتاز این جهت دارای اهمت CSPTجامعه جهانی و پایان دادن به سیاست حفظ محققین ژاپنی در کشور بود. گزارش محققین 

کشورهای در حال توسعه برای حل  همکاری با مشارکت علم و فناوری با کشورهای در حال توسعه و نیز توسعه یافته را تشویق می کرد.

ه به نجات علم و فناوری در ژاپن نیز می شد و این مهم نیز مدنظر قرار می گرفت. ژمسائل جهانی مفید است، اما در همان زمان نگاهی وی

یق و سیستم تحقمثبت بر  یتا تأثیر تشویق نمایندبه نظر می رسد که محققان خارجی در کشورهای فعال می توانند محققان ژاپنی را 

 .(که نقش آن ها در اواخر قرن گذشته کم رنگ تر شده بود)توسعه  داشته باشند 

 توسعه مفهوم دیپلماسی علم و فناوری-6

ایده دیپلماسی علم و فناوری به تدریج در میان جوامع فعال در حوزه علم و فناوری و سیاستمداران در ژاپن گسترش یافت. در همان زمان 

به عنوان مثال چین و کره جنوبی در  خارجی افزایش یافت و حفظ رهبری و قدرت ژاپن در حوزه علم و فناوری مشکل بود.جذب محققین 

در حالیکه در همان زمان داشته؛  Thomson Reutersمقاله تحقیقاتی مشترک در  ۲۲حوزه علم و فناوری تفاهم نامه همکاری داشتند.  ۲۲

مقاالت برتر تحقیقاتی در زمینه های علم و  %۱۱در  چینیتعداد مقاالت تحقیقاتی ژاپنی رو به کاهش بود. افزایش و رشد مقاالت کره ای و 

دولتی و هم در  در سال های اخیر، با رکود تحقیق و توسعه هم در بخشژاپن مقاله نیز قابل توجه بود. عالوه بر این  ۲۲فناوری در این 

دیپلماسی علم و فناوری  بهبودطرح پیشنهادی را برای  CSTPبخش خصوصی مواجه بوده است. با توجه به به این شرایط اعضای اجرایی 

ش نقش ژاپن در دنیا یاقدامات ملموس به منظور افزامبنی بردستورالعملی را  CSTPبه دنبال این طرح،  ارائه کردند. ۲۱۱۶در ژوئن 

صادر کرد. پیش بینی ها نشان می دهد که افول نسبی ژاپن در حوزه علم و فناوری تقریباً غیرقابل  ۲۱۲۱با تغییرات دنیا تا سال  متناسب

. این کاهش یابد ۲۱۲۱در سال  سه چهارم سال در ژاپن به ۱۶تا  ۲۱اجتناب است. به عنوان مثال، تخمین زده می شود که جمعیت از 

 مار محققین و دانشمندان است که پیشروان علم و فناوری در ژاپن هستند.بر کاهش ش یدلیلمسئله  
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 ضرصادر شد. در این گزارش اشاره می شود که کشورهای در حال توسعه در حال حا ۲۱۱۱در فوریه  یبه توجه به پیش بینی ها گزارش

ورهای در د را با منابع تحقیق و توسعه در دنیا و کشبنابراین ژاپن بایستی سیستم تحقیق و توسعه خو ،فقط دریافت کننده فناوری نیستند

اری برای نباید فقط ابز "دیپلماسی "حال توسعه یکپارچه سازد. نکته دیگر تغییر در استدالل واژه دیپلماسی بود که پیشنهاد می شود 

ی علم وزه صنعت نیز باشد. از این رو دیپلماسارتباط با دیگر ملل باشد، بلکه باید ابزاری برای قدرتمند ساختن رقابت های بین المللی در ح

 در بهبود وضعیت ژاپن در دنیا شناخته می شد.ای راهبردی و فناوری به عنوان جنبه 

صادر شد. این برنامه پیشنهاد می کند که ژاپن بایستی فعالیتهای علم و فناوری بین المللی  ۲۱۱۱برنامه پایه ای علم و فناوری در اگوست 

 ، این برنامه پیشنهاد می کند که دولت ژاپنتوسعه دهد ی پویا بر اساس این نظریه و با اشراف بر افزایش قدرت در ملل آسیاییرا با کشورها

ه افراد، اجناس و سرمایه قرار از مرزها است و در حوز رارتقاء دهد. نظریه ای که در آن مشارکت فرات نوآوری و علم و فناوری را در شرق آسیا

تالش های حوزه تحقیق و توسعه را افزایش داده و مشارکت های تحقیقاتی به منظور حل مشکالت عمومی در آسیا افزایش می  گیرند تامی

 ابو یا تحقیق و توسعه  فناوریانتقال طریق توسعه از  .جدیدی شده استمرحله در حال حاضر دیپلماسی علم و فناوری در ژآپن وارد  یابد.

 برای دیپلماسی و ارتقاء دیپلماسی که به زیر ساخت های علم و فناوری ژاپن کمک نماید. استفاده از علم و فناوری

 اقدامات ابتکاری انجام شده در حوزه دیپلماسی علم و فناوری-7

و ، ژاپن اقدامات مهمی را به منظور تقویت مشارکت در حوزه علم ۲۱۱۱تا  ۲۱۱۸از زمان طرح ریزی مفهوم دیپلماسی علم و فناوری از 

 فناوری با کشورهای پویا در این زمینه در دنیا انجام داده است. این اقدامات عبارتند از: 

 ( تحقیقات مشترک با کشورهای در حال توسعه به منظور حل مسائل جهانی و نیز فراهم آوردن زمینه های ساخت کشورهای مربوطه.۱

 ( تحقیقات مشترک در زمینه های فناوری و کشورهای پیشرو در این حوزه ۲

 در آسیای شرقی. ای منطقه نوآوریمشارکت یکسان با کشورهای آسیای شرقی در حوزه  اساسبرهمکاری ( ۱

 

 همکاری تحقیقاتی مشترک با کشورهای در حال توسعه -2

، که بر مشارکت علمی و فناوری با کشورهای در حال توسعه تاکید می کند، وزارت آموزش، فرهنگ، ۲۱۱۸ در سال CSTPطبق گزارش  

مطرح  ۲۱۱۸( و وزارت امور خارجه ایده مشارکت علمی و فناوری در حوزه مسائل جهان را در سال  ۱MEXTعلم و فناوری ) ورزش و 

قیقاتی فناوری و مشارکت تحقیقاتی  علمی و فناوری برای توسعه پایدار نمودند. این طرح شامل دو برنامه صدور علم و برنامه های تح

                                                           
1 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
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(۱SATREPSاست ). 2لی ژاپنلبین الم همکاری هایعمدتا با مشارکت آژانس  برنامه اعزام محققین علم و فناوری(JICA)   صورت گرفته

بهترین در این برنامه مشارکت کننده کشورهای ی طبق نیازها  JICA است که با نظارت وزارت امور خارجه بوده است. طبق این برنامه

تحقیقات مشترک است انتظار می رود  که  براساس المللیمی شوند. برنامه مشارکت بین  اعزامدانشمندان به کشورهای در حال توسعه 

 نده شود. نباعث توسعه فناوری های نوین و ارتقاء ظرفیت تحقیقاتی ژاپن و کشور مشارکت ک

SATREPS   آژانس علم  این برنامهبرنامه های طرح ریزی شده برای ارتقاء تحقیقات مشترک با کشورهای در حال توسعه است. در از

بین المللی ژاپن با هم برای ارتقاء تحقیقات بین المللی مشترک مسائل جهان از قبیل : منابع زیست  همکاری هایوفناوری ژاپن و آژانس 

کنند. همچنین ارتقاء همکاری می کنترل بیمارهای عفونی که نیاز کشورهای در حال توسعه هستند، محدود، جلوگیری از فجایع طبیعی،

تحقیقات مشترک بین المللی که شامل طرحی برای پیاده سازی آینده اجتماعی با مشارکت کشورهای همکار می باشد جهت حل مسائل 

 مورد بررسی قرار می گیرد.نیز از طریق علم و فناوری 

همکاری طرح های پیشنهادی ارائه شده توسط نهادهای تحقیقاتی ژاپن انتخاب می شود. آژانس از بین هر سال   SATREPSهای  پروژه

کشور جهان آغاز شده است. این نوع از  ۱۵پروژه در  ۹۸بین المللی ژاپن هزینه های این پروژه ها را تامین می نماید. در مجموع  های

از اینرو ژاپن مشتاق صدور برنامه  .گذار و آژانس توسعه خارجی در ایاالت متحده آمریکا نیز دیده می شود مشارکت بین نهادهای سرمایه

 های علمی به مشارکین خارجی است و هزینه این مشارکت ها نیز توسط آژانس های سرمایه گذار ژاپن تامین خواهند شد. 

 کشورهای توسعه یافته همکاری های علمی در زمینه های فناوری های پیشرفته در-9

مشارکت های علمی در زمینه فناوری های پیشرفته با کشورهای توسعه یافته برای دستیابی ژاپن به ظرفیت علم وفناوری در حد با توجه به 

ای رکالس جهانی در شرایط اقتصادی سخت و محیط های رقابتی شدید، ژاپن به این نتیجه رسیده است که مهم تر از هر مسئله دیگر ب

کشورهای مقصد و زمینه های  MGRTدولت مدیریت تحقیقات مشترک بین المللی در شیوه ای راهبردی است. این بدان معنا که  

 تحقیقاتی را در این کشورها شناسایی نماید. 

شناخته می شود  )CP)IS۱برنامه تبادل تحقیقاتی را که به عنوان برنامه مشارکتی بین المللی راهبردی  JST ،همسو با این سیاست دولت

پیاده سازی نموده است. این برنامه حمایت های جامعی را در کشورهای در حال توسعه در حوزه برنامه های مشترک انجام  ۲۱۱۱را از سال 

 ده است.کشور را پیاده سازی نمو ۲۲، سیصد و سی و پنج پروژه تحقیقاتی در ۲۱۱۲وئن در ژ  JSTمی دهد. با هدف ارتقاء علم و فناوری، 

                                                           
1 Dispatch of Science and Technology Researchers program and the Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development 

2 Japan International Cooperation Agency 
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را نیز برای سرمایه گذاری برای پروژه های تحقیقاتی مشترک بین الملل نسبتا بزرگ انجام داده  یبرنامه ای دیگر SICP ،JSTعالوه بر 

این برنامه تحقیقاتی مشارکتی بین الملل راهبردی بودجه خود را افزایش داده است و تعدادپروژه ها به چهل پروژه در  ۲۱۱۶سال ز ا است.

 کشور رسیده است. سه

تقویت سیستم تحقیق و توسعه بومی توسط مشارکت با منابع تحقیق و  ،در ژاپن یکی از اهداف سیاست گذاری دیپلماسی علم و فناوری

توسعه خارجی است. یکی از مهم ترین اهداف دولت ژاپن از این برنامه ارتقاء ظرفیت تحقیق و توسعه و همسو با آن حل مشکالت منطقه 

 ز طریق علم و فناوری است. یکی از برنامه ها در شرق آسیا برنامه تحقیقات مشترک آسیای شرقی است. ای ا

 :طرح ژاپن برای توسعه و حمایت از پروژه های تحقیقاتی مشترک در شرق آسیا در حوزه های چند جانبه است. اعضای ناظر عبارتند از

دولتی کشورهای شرکت کننده در گردهمایی ساالنه آسیایی می باشند. مشارکت آژانس های سرمایه گذاری عمومی که شامل بدنه های 

های تحقیقاتی بین المللی توسط سیستم سرمایه گذاری تطبیقی هدایت می شود که از نهادهای تحقیقاتی و دانشگاه ها که با نظرات 

ر حوزه دو  قاتی بین المللی دارای اهداف چند گانه استکنند. این برنامه های مشارکتی تحقیدولتی انتخاب می شوند، حمایت می نهادهای

علوم زیستی، فناوری سبز و جلوگیری از فجایع طبیعی فعالیت دارند. ارتقاء و بهبود : تحقیقات چند جانبه مشترک در زمینه هایی چون

اف است. از نقطه نظر دیپلماتیک، ژاپن نقشی ظرفیت های علم و فناوری در منطقه که در مرکز رشد اقتصاد جهانی قرار دارد نیز از دیگر اهد

 .استفعال در تقویت اعتماد دور طرفه و ارتقاء منافع مشترک در میان کشورهای منطقه داشته 

 چالش ها و فرصت ها-10

دولت ژاپن برنامه ای را توسعه داده است که مستقیماً با راهبردهای دیپلماتیک در ارتباط است و می تواند منجز به اتحاد د یکپارچگی 

سیستم تحقیق و توسعه ژاپن، با دیگر کشورهای در حال توسعه در حوزه های علمی گردد. با این وجود دیپلماسی علم و فناوری ژاپن هنوز 

-eو  SATREPهایی است. کمبود ارتباط بین سیاست علم و فناوری و سیاست خارجی اگر چه بسیاری برنامه ها مانند، دارای چالش 

ASIA JRP .یکی دیگر از چالش ها عدم اعتقاد بسیاری از رهبران ژاپنی به بهره  به ارتباط این در حوزه کمک کرده اند، اما کافی نبوده اند

جلساتی را تشکیل می دهد که اعضایی از صنعت، دانشگاه و  CSTPه سیاست خارجی است. بدین منظور گیری از علم و فناوری در حوز

 ردولت می توانند در حوزه فعالیتهای علنی و فناوری در حوزه بین الملل با یکدیگر بحث و گفتگو نمایند. این جلسات می تواند به درک بیشت

 و فناوری کمک نماید.    اعضاء به حوزه علم و فناوری و دیپلماسی علم 

 


