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.م المواطنعللمشروع  ةبادئ العشرالم  
 

واألنظمة المختلفة.المتنوعة مكن أن یناسب المعطیات المجتمعیة علم المواطن ھو مفھوم مرن یُ   
التي والبنود أدناه قد تّم تطویرھا من قبل مجموعة (ُمشاركة أفضل التجارب وبناء القدرات) التي تتبع ل (جمعیة علوم مواطني أوروبا) 

المبادئ الرئیسیة التي نؤمن كمجتمع بأنھا  بعض یدیرھا متحف العلوم الطبیعیة في لندن، مع مساھمة العدید من أعضاء الجمعیة لوضع
 ستحقق عمالً إیجابیاً في مشروع علم المواطن.

 
: المواطنون یمكن أن جدیدي علمتُحدث معارف جدیدة أو فھم م المواطن یسعى لدمج المواطنین بالمشاریع العلمیة التي . مشروع عل1

. فیھقادة للمشروع وبالتالي یحققون دورا فعاالً ین أو مساعدین أو یكونوا ُمشارك  
 

وأیضاً المساھمة باألسئلة بحثیة اإلجابة على أسئلة علمیة فإّن المشروع یقوم ب، یقود إلى نتائج علمیة حقیقیة: كأمثلة على ذلك . المشروع2
مجال حمایة البیئة وتدابیرھا أو في السیاسة البیئیة.العلمیة أو مثالً في   

 
نشر النتائج التي تم  ،مثالً  العلماء االختصاصیون: من ھذه الفوائد المواطنون المشاركون كمایحققھا  . الفائدة من المشاركة في المشروع3

تحقیق الرضا من خالل المساھمة بتحقیق إثباتات  لترفیھ عن النفس والجو االجتماعي،ا التوّصل إلیھا، اكتساب فرص للتعلم والتدّرب،
ومن خالل ذلك التأثیر على المجال السیاسي. على المستوى المحلي والوطني والعالمي، یةعلم  

 
 ستفسارات البحثیة،تطویر اال من الممكن أن یتضمن ذلكفي مراحل متعددة من المشروع:  المشاركة - أرادوا إنْ  -المشاركون  . یستطیع4

.وربط النتائج وتحلیل المعلومات، جمع ،واألسالیب تصمیم الطرق  
 

اجتماعیة  نوع البحث وھل نتائجھ ماكیف تتم استخدام معلوماتھم و ار عن المشروع بشكل دائم: مثالً،األخب. یتلقّى المشاركون بالمشروع 5
 أم سیاسیة.

 
المقابل فھو یختلف عن منھج البحث بأن تتم مراقبتھا والتحّكم بھا:  لھ حدود وتحیّزات یجبالمشروع ھو كأي منھج بحثي آخر،  . إنّ 6

 التقلیدي بحیث أنھ یؤمن فرصة لمشاركة العامة من الشعب وتحقیق الدیمقراطیة العلمیة.
 

بعد انتھاء فترة أو ر: تشاُرك البیانات قد یحدث خالل تاح وحُ تاحة أیضاً وتداولھا مُ والنتائج مُ ، تاحة بشكل علنيبیانات المشروع مُ . 7
مخاوف أمنیة أو خصوصیة تحول دون ذلك.إال إذا ُوجدت المشروع،   

 
النتائج ونشرھا. أثناء عرض وبما قدموه بالمشروع ُمعترف بھم . المشاركون8  
 

السیاسي الذي ومدى التأثیر المجتمعي أو  ، جودة البیانات، تجارب المشاركین،. برامج المشروع یتم تقییمھا من خالل النتاج العلمي9
حققھ.تُ   
 

نونیة واألخالقیة مثل حقوق النشر، الملكیة الفكریة، اتفاقیة تشاُرك المعلومات، في اعتبارھم الجوانب القا. یضع مدراء المشروع 01
.والتأثیر البیئي لكل من النشاطات الخصوصیة، اإلسناد،  

 
2015أیلول   
 لندن
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