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Các ngành khoa học cơ bản, 

không thể tách rời khỏi sự phát triển bền vững

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững là 

chương trình đầy tham vọng mà tất cả các quốc gia thành viên 

của Liên hợp quốc đã tự đặt ra để đảm bảo sự phát triển cân 

bằng, bền vững và tổng quát của hành tinh chúng ta. 

Các ngành khoa học cơ bản có một đóng góp thiết yếu để thực 

hiện chương trình này. Chúng cung cấp các phương tiện rất cần 

thiết để đáp ứng những thách thức sống còn như tiếp cận với 
thực phẩm, với năng lượng, sức khỏe hoặc thông tin liên lạc cho 

tất cả mọi người. Chúng cho phép chúng ta hiểu được tác động 

của gần 8 tỷ người hiện nay lên hành tinh của chúng ta và cho 

phép chúng ta hành động để hạn chế tác động này, và thậm chí 

đôi khi làm giảm nó: lỗ thủng tầng ozone, biến đổi khí hậu, cạn 

kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự tuyệt chủng của loài vật. 

 

 

Ông Michel  Spiro, 
chủ tịch được chỉ định của IUPAP, 
lãnh đạo dự án Năm quốc tế về Khoa 
học cơ bản vì sự phát triển.

Các ứng dụng của các ngành khoa học công nghệ rất dễ nhận thấy. Sự đóng góp 

của các ngành khoa học cơ bản, dựa trên sự tò mò, trái lại không được đánh giá 

cao. Tuy nhiên, chúng đồng thời là nền tảng của những tiến bộ công nghệ chủ yếu 

nhằm kích thích sự đổi mới, rất cần thiết cho việc đào tạo các chuyên gia trong 

tương lai và không thể thiếu cho sự phát triển của các cộng đồng dân cư có khả 

năng tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến tương lai của họ. UNESCO biết 

rõ điều này: “Khuyến nghị sửa đổi liên quan đến khoa học và các nhà nghiên cứu 

khoa học” của tổ chức này được thông qua vào năm 2017, nhắc lại tầm quan trọng 

của việc tập hợp các chính trị gia, nhà khoa học, nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế, 
doanh nhân và tất cả những người có mong muốn phát triển những ý tưởng về hòa 

bình và hạnh phúc của Liên hợp quốc. 

Năm quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển, mà chúng tôi đề xuất tổ chức 

vào năm 2022, sẽ tập trung vào các liên kết giữa các ngành khoa học cơ bản và 

các mục tiêu phát triển bền vững. Đây sẽ là cơ hội duy nhất để thuyết phục tất cả 

các bên liên quan rằng thông qua sự hiểu biết cơ bản về tự nhiên, các hành động 

được thực hiện sẽ hiệu quả hơn cho lợi ích của tất cả mọi người. 
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Khoa học cơ bản là trung tâm của 

Chương trình nghị sự 2030  
 

 
 

húng ta sẽ cần khoa học để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững: 

những kết quả của nó, sự chuyển đổi của những kết quả này thành các 

sáng kiến, mà còn là những phương pháp hợp tác trong khoa học. 

Chương trình nghị sự 2030, được Đại hội đồng 

Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015, là một tầm 

nhìn tổng hợp cho sự phát triển bền vững của tất cả 

các dân tộc trên hành tinh. Nó được chia thành 17 

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà chúng ta 

phải cùng hướng tới. Một vài trong số các Mục tiêu 

phát triển bền vững (SDGs) này được liên kết rõ 

ràng với những tiến bộ khoa học: Sức khỏe và hạnh 

phúc (mục tiêu 3); Nước sạch và vệ sinh (mục tiêu 

6); Năng lượng sạch và giá cả phải chăng (mục tiêu 

7); Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu (mục tiêu 

13); Cuộc sống dưới nước (mục tiêu 14); Cuộc 

sống trên cạn (mục tiêu 15). Rộng hơn, tất cả các 

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đều cần sự 

đóng góp của khoa học và công nghệ. 
Khoa học cơ bản giúp xác định các cơ chế cho 

phép sử dụng kiến thức đúng đắn và thực hiện việc 

chuyển giao công nghệ. Các quốc gia đã thông qua 

Chương trình nghị sự 2030 công nhận điều này, 
 

vì cùng tới điểm đó họ đã đề ra Cơ chế tạo thuận 

lợi cho công nghệ. Cơ chế này đặc biệt tổ chức 

hằng năm Diễn đàn về khoa học, công nghệ và 

đổi mới để phục vụ các mục tiêu phát triển bền 

vững. 

Ngoài ra, các ngành khoa học cơ bản cung cấp 

các công cụ thiết yếu để đảm bảo đối thoại đa 

văn hóa, ổn định chính trị và hòa bình, rất cần 

thiết cho việc thực hiện các Mục tiêu phát triển 

bền vững (SDGs) này. Chúng cung cấp các năng 

lực đào tạo và bí quyết cần thiết để áp dụng các 

đổi mới mà các quốc gia cần để chuyển từ các 

mục tiêu tổng quan sang các hành động hiệu 

quả. Các mô hình hoạt động kết nối thành mạng 

lưới được phát triển bởi thế giới khoa học cơ bản 

sẽ góp phần đảm bảo việc triển khai hiệu quả 

các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

 

 
 

 
 

 
«Khoa học cơ bản liên quan đến suy nghĩ vượt ra bên ngoài chiếc hộp; nó dẫn đến kiến thức mới và đưa 

ra những cách tiếp cận mới, đến lượt nó, có thể dẫn đến những ứng dụng thực tế. Nó yêu cầu sự kiên 

nhẫn và thời gian, và do đó là một khoản đầu tư dài hạn, nhưng nghiên cứu cơ bản là điều kiện tiên 

quyết cho bất kỳ đột phá khoa học nào. [...] Các ngành khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng do đó bổ 

sung cho nhau bằng cách cung cấp các giải pháp sáng tạo cho những thách thức mà con người phải đối 

mặt trên con đường phát triển bền vững.» 

         Báo cáo khoa học của UNESCO năm 2015: Hướng tới năm 2030 
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Khoa học cơ bản trong cuộc sống  
 

� WEB được phát minh tại CERN từ nhu cầu hợp tác toàn 

cầu cho các thí nghiệm trong vật lý cơ bản và nó được phát 

triển bằng các thuật toán mạnh mẽ. 

� Tiêm phòng đã được củng cố và phát triển nhờ vào việc xác 

định nguồn gốc virus của nhiều căn bệnh. 

� GPS sẽ không thể thực hiện được nếu không có thuyết tương 

đối rộng và vật lý lượng tử của Einstein. 

� Điện thoại di động của chúng ta sẽ không tồn tại nếu 

không có khoa học vật liệu cho phép phát minh và thu nhỏ 

bóng bán dẫn, và toán học là nền tảng của phần mềm. 

� Các phương pháp điều trị chống lại HIV/AIDS kéo dài 

đáng kể cuộc sống của những người bị nhiễm nhờ sự hiểu 

biết về phương thức hoạt động của retrovirus. 

Và trong tương lai 
 

� Trí thông minh nhân tạo, dựa trên các lý thuyết và phương 

pháp được phát triển trong toán học, vật lý thống kê và xử lý 

tín hiệu, sẽ có ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của xã hội 

chúng ta. 

� Những tiến bộ trong giải mã ADN, nhờ vào sinh học, hóa 

học và vật lý, hiện đang hướng y học tới các phương pháp 

điều trị cá nhân hiệu quả hơn, ví dụ chống lại ung thư.  

� Việc sản xuất và lưu trữ năng lượng tái tạo phụ thuộc 

vào những tiến bộ trong vật lý, hóa học và khoa học vật liệu. 

� Giảm ô nhiễm và dinh dưỡng bền vững, lành mạnh phụ 

thuộc vào hóa học xanh. 

� Cuộc chiến chống lại các bệnh không truyền nhiễm, 

chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc béo phì, đang lan rộng 

trên khắp hành tinh, sẽ dựa trên kiến thức từ sinh học cơ bản. 
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Một năm quốc tế, 
mục đích để làm gì? 

 

 

 

Năm quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển sẽ huy động các bên liên quan ở 

tất cả các cấp để xem xét tốt hơn các kết quả khoa học trong các quyết định chung 

và cho sự phát triển toàn diện của các ngành khoa học cơ bản.  
 

  
 

 

 

 

Tài trợ cho 

khoa học cơ bản 
Năm 2000, các quốc gia thành viên của Liên minh 
châu Âu đã cam kết dành 3% GDP của họ cho việc 
tài trợ cho nghiên cứu và phát triển. Các quốc gia 
Liên minh châu Phi đã đưa ra cam kết là 1% GDP 
của họ. Trong thực tế, tất cả đều còn cách xa mục 
tiêu của họ. Tuy nhiên, các ví dụ của Hàn Quốc, 
Israel và Nhật Bản, bộ ba đứng đầu về đầu tư cho 
nghiên cứu và phát triển, cho thấy chi tiêu như vậy 
cho phép phát triển nền kinh tế và nâng tầm ảnh 
hưởng quốc tế. Trong năm quốc tế, các ví dụ về hỗ 
trợ tài chính cho nghiên cứu cơ bản, ở cấp quốc gia, 
cũng như việc tạo ra các trung tâm xuất sắc, sẽ 
được nêu bật lên. 

 

Tổng quát hóa 

việc truy cập mở. 
Truy cập mở vào các kết quả khoa học là chủ đề của 
nhiều cuộc tranh luận hiện nay. Một số sáng kiến, 
chẳng hạn như Kế hoạch S được đề xuất bởi Ủy ban 
Châu Âu, đã được đưa ra để làm tiến bộ việc phổ 
biến khoa học. Năm quốc tế sẽ là cơ hội để các chính 
phủ và các tổ chức quốc tế tiếp tục hướng tới việc 
phát triển truy cập mở và với chi phí chấp nhận được 
cho các tác giả và tổ chức của họ, về tất cả các kết 
quả nghiên cứu cơ bản, và của tất cả các tài liệu cần 
thiết để thực hiện nó. Điều này sẽ thúc đẩy sự lưu 
thông kiến thức toàn cầu và khuyến khích sự tương 
tác giữa các nhà nghiên cứu từ các ngành và từ các 
cấp độ khác nhau. 

 

Cho phép mọi người 
làm khoa học. 
Sự tham gia của tất cả các cá nhân có mong muốn, 
bất kể nguồn gốc của họ, xuất thân xã hội hoặc địa 
lý, hoặc còn là giới tính của họ, là điều cần thiết 
cho sự tiến bộ của khoa học cơ bản. Năm quốc tế 
sẽ khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu toàn 
diện và dẫn tới các sáng kiến nhằm thúc đẩy nó. 
Đặc biệt, nó sẽ làm nổi bật các nhà nghiên cứu cấp 
cao. Kết hợp với các hiệp hội khoa học quốc tế, nó 
sẽ hỗ trợ tổ chức các hội nghị khoa học cấp cao ở 
các nước đang phát triển. Các nhà lãnh đạo chính 
trị sẽ được mời để tạo điều kiện đi lại cho tất cả các 
nhà nghiên cứu trong việc tham dự các hội nghị và 
cho các đợt công tác. 

Tăng cường giáo dục và đào tạo 

khoa học  
Giảng dạy khoa học từ khi còn nhỏ có hai lợi thế. 
Đầu tiên, nó mang lại một sở thích nghiên cứu và 
khuyến khích sự theo đuổi sự nghiệp khoa học, cần 
thiết cho sự phát triển của nhân loại. Tiếp đó, 
phương pháp khoa học và sự tò mò có thể được 
chuyển sang nhiều lĩnh vực khác của đời sống cá 
nhân, nghề nghiệp và xã hội, góp phần hình thành 
những công dân có trách nhiệm và tự chủ. Năm 
quốc tế sẽ thúc đẩy giáo dục khoa học và đào tạo 
giáo viên. Nó sẽ thúc đẩy việc phổ biến các thông 
lệ tốt và làm nổi bật những thành công của các 
quốc gia đã đầu tư đều đặn vào lĩnh vực này. 
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Năm quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển sẽ được phát triển trên 

cơ ở các chủ đề được xác định là ưu tiên của UNESCO và Liên hợp quốc. 

Nó sẽ khuyến khích những trao đổi giữa các nhà nghiên cứu và các bên 

liên quan, từ cộng đồng cơ bản đến những người ra quyết định chính trị 
và các nhà lãnh đạo quốc tế, thông qua các hiệp hội, sinh viên và thậm 

chí cả chính quyền địa phương. 

   

 
 
 
 

Tăng cường sự hiện diện 
và tầm nhìn của phụ nữ 
 

 

Theo Viện Thống kê của UNESCO, dưới 30% các nhà nghiên 

cứu là phụ nữ trên toàn thế giới. Khoảng cách với nam giới đặc 
biệt rõ rệt ở nhiều nước đang phát triển. Tiến bộ khoa học vì thế bị 
tước đi sự sáng tạo của một bộ phận nhân loại. 

 

Toán học và khoa học tự nhiên có 

truyền thống lâu đời về những đóng góp 

rất quan trọng từ phụ nữ, nhưng những 

điều này không được công nhận đầy đủ, 

lấy ví dụ từ phần lớn là đàn ông trong số 
những người đoạt giải những giải 

thưởng lớn về khoa học quốc tế, và nói 

chung là phần lớn đàn ông trong các cơ 

quan quản lý khoa học. Những cô gái trẻ 

và phụ nữ trẻ thiếu những nhân vật biểu 

tượng là nhà nghiên cứu. Đây chỉ là một 

trong nhiều trở ngại của bản chất xã hội, 

tâm lý và kinh tế, cản trở sự thành công 

trong học tập của phụ nữ và theo đuổi 

sự nghiệp khoa học của họ. 
 

Nhiều sáng kiến trên khắp thế giới nhằm tăng cường sự tham gia 

của các cô gái và các ngành khoa học. Những cái nào hoạt động? 

Bằng chứng cho sự hiệu quả của chúng là gì? Những thực 

nghiệm hiệu quả có thể được chuyển sang các bối cảnh khác? 

Làm thế nào để chúng ta biết về điều đó ? 

 

Karen Uhlenbeck, 

giải Abel 2019 

Donna Strickland, 

giải Nobel Vật lý 2018 

Tu Youyou,  

giải Nobel Y học 2015 

Những chủ đề 

Frances H. Arnold, 

giải Nobel Hóa học 2018 
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Khoa học cơ bản là nguồn đối thoại và hòa bình 
quốc tế 
Khoa học đóng góp cho phát triển thông qua khả năng thúc đẩy đối thoại và hòa bình. 

Vai trò của CERN, được thành lập năm 1954, được biết đến trong bối cảnh hòa giải ở châu Âu sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai và trong sự tiếp nối các mối quan hệ giữa các khối phương Tây và phương Đông 
trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Một ví dụ gần đây là SESAME, một cơ sở bức xạ synchrotron. Được 
xây dựng tại Jordan, phòng thí nghiệm này có các thành viên sáng lập khác: Síp, Israel, Palestine, Cộng 
hòa Hồi giáo Iran, Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta cũng có thể đề cập đến nỗ lực mà Liên minh 
Nghị viện hiện đang triển khai, với sự hỗ trợ của các nhà khoa học, để thúc đẩy các dự án cấp nước ở khu 
vực Trung Đông, hoặc các sáng kiến để các nhà khoa học từ Bắc và Nam Triều Tiên hợp tác, cùng với các 
đồng nghiệp từ các nước khác 

Do đó, các nhà khoa học đã xây dựng 
một « xã hội siêu nhỏ » hiệu quả, dựa 
trên nền tảng tiếp cận hợp tác - nhưng 
cạnh tranh - đa văn hóa để giải quyết 
vấn đề. Họ đã xây dựng các phòng thí 
nghiệm đa dạng, trong đó họ đào tạo các 
thế hệ mới trong một môi trường không 
biên giới, tập trung vào năng lực, mục 
tiêu và đổi mới. Mô hình này có thể 
truyền cảm hứng, trong các lĩnh vực 
khác, cho sự hợp tác nhằm mục đích 
hiệu quả, toàn diện và đa văn hóa. 

 

 

 

 

 

 

Một lợi ích chung toàn cầu 
Các ngành khoa học cơ bản là một lợi ích chung toàn cầu: 
các công dân và tất cả các tổ chức có thể sử dụng chúng 
cho giáo dục, đổi mới và thịnh vượng. Họ mang đến những 
giá trị phổ quát về tính toàn vẹn, cách tiếp cận phản biện, 
sự sáng tạo và tình hữu nghị bằng cách chia sẻ tư tưởng về 
kiến thức và khám phá. Nó cũng là một lợi ích chung toàn 
cầu bởi vì càng sử dụng nó, chúng ta càng đóng góp nhiều 
hơn cho sự phong phú của nó và chúng ta càng góp phần 
làm giảm bất bình đẳng trên thế giới. 

Theo thời gian, các nhà khoa học đã học được không chỉ hợp tác hòa 
bình cho một mục tiêu chung (và mang tính phi chính trị). Họ cũng đã 
học được rằng không có nỗ lực đầy tham vọng nào có thể đạt được 
kết quả mà không lôi kéo tất cả các bên liên quan kể từ khi bắt đầu 
quá trình. Các bên liên quan không chỉ là các nhà khoa học, mà còn là 
những người ra quyết định chính trị, cộng đồng kinh tế tài chính và xã 
hội nói chung.. 
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Đổi mới và phát triển kinh tế 
 

Mục đích nghiên cứu của bạn là gì? Tất cả các nhà khoa học trong các ngành khoa 

học cơ bản đều phải đối mặt với câu hỏi này. Họ hiếm khi có thể đưa ra một câu trả 
lời ngay lập tức: nghiên cứu cơ bản được thúc đẩy bởi sự tò mò, không phải vì mục 

đích để giải quyết các vấn đề thực tế hoặc để phát triển các sáng kiến. 

Tuy nhiên, những sáng kiến công nghệ mà chúng ta sử dụng hàng ngày đều dựa trên 

những khám phá trong các ngành khoa học cơ bản. Laser, lúc ban đầu không phải là 

giải pháp của vấn đề nào, đã được ứng dụng mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp, y 

học và hàng tiêu dùng. Việc phát hiện ra ADN, về cấu trúc của nó và các cơ chế mà 

nó tham gia vào các tế bào của chúng ta, đã mở đường cho liệu pháp gen, y học cá thể 

hóa và phương pháp chẩn đoán. Phương pháp phân tích hóa học đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

Còn về phương pháp, sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp có 

thể được truyền cảm hứng từ thực tiễn khoa học. 

Vì vậy, không từ bỏ, và thay đổi phương hướng khi nhận 

thấy những sai lầm đã trải qua là một trong những chìa khóa 

để thành công trong khoa học, mà còn trong tất cả các lĩnh 

vực được thúc đẩy bởi sáng kiến cá nhân hoặc tập thể. Khi 

họ khám phá những câu hỏi hoàn toàn mới, các nhà khoa 

học trong các ngành khoa học cơ bản thường đi vào ngõ cụt 

hoặc đưa ra những giả thuyết được chứng minh là sai. Họ 
học trong quá trình luyện tập để làm cho nó tốt nhất. 
Tiếp đó, ngày càng rõ ràng rằng các sáng kiến công khai 

kích thích nhiều hơn nữa sự tăng trưởng và chuyển giao kiến 

thức và công nghệ, vì lợi ích của toàn xã hội, hơn là bí mật 
trí tuệ và bí mật công nghiệp. Bằng cách phát triển các hình 

mẫu khoa học công khai và bằng cách thực hiện chia sẻ dữ 
liệu và thông tin, liên quan đến cạnh tranh, các ngành khoa 

học cơ bản ngày nay luôn đi đầu trong phong trào đồng hành 

này. 
 

 

 

 

Một số câu hỏi để khám phá 
 

� Làm thế nào để khoa học cơ bản đóng góp vào sự phát triển của các giá trị và quy 

tắc ứng xử chung trên thể giới? 

� Làm thế nào cuộc đối thoại do các nhà khoa học khởi xướng có thể góp phần hỗ 

trợ sự phát triển và hòa bình? 

� Làm thế nào các ngành khoa học cơ bản có thể thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ 

cân bằng giữa các quốc gia ở các mức độ phát triển kinh tế khác nhau? 

� Bằng những cách nào để các dự án khoa học thúc đẩy các cuộc đối thoại trong 

khu vực? 

� Các nhà ngoại giao, chính trị gia và nhà khoa học có thể được truyền cảm hứng 

cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ của họ? 
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Giáo dục 

và phát triển con người 
Sự bất bình đẳng trong giáo dục là trở ngại cho sự phát 
triển hài hòa của các xã hội và, ở một mức độ lớn, đối với 
nền dân chủ. 

Ở trường, khoa học thường được xem là không có hứng thú 

với bối cảnh sinh viên sinh sống, điều này gây ra sự nhàm 

chán và thụ động của họ trong suốt quá trình học tập. Điều 

này hóa ra là một vấn đề đối với các quốc gia không có cách 

quản lý để đào tạo đủ số lượng kỹ sư, nhà khoa học hoặc bác 

sĩ. Trên hết, nó tạo ra những xã hội với thông tin sai lệch, 
thậm chí là thù địch với khoa học. 

Tuy nhiên, điều này không thể là không tránh khỏi. Khoa học 

trong lớp học có thể là một khoảnh khắc của sự tò mò và 

niềm vui. Giáo viên là chìa khóa cho sự thành công của việc 

giảng dạy này. Họ có thể được hỗ trợ rất nhiều bởi việc các 

nhà khoa học phát triển các nguồn riêng để làm cho phương 

pháp khoa học trở nên dễ hiểu hơn. 
Học sinh, đặc biệt là thế hệ trẻ nhất, cũng có một vai trò. Trẻ em là tác nhân chính của sự thay đổi, bởi khả 

năng vô hạn của chúng cho hoạt động để tạo ra một thế giới tốt hơn. Chúng ta không chỉ phải truyền cho trẻ 

em khả năng hiểu về khoa học và công nghệ: chúng ta còn phải truyền đạt cho chúng mong muốn hành động 
trên thế giới bằng kiến thức của chúng. 

 

 

 
2014 

Đáp ứng thách thức toàn cầu 
 

Vào tháng 9 năm 1987, với việc ký kết Nghị định thư Montreal, các 

quốc gia đã tự mình có khả năng chống lại sự mở rộng của lỗ biến 

đổi theo mùa trong tầng ozon trong khí quyển trên Nam Cực. 

Sự tồn tại của hiện tượng này chỉ được các nhà khoa học xác nhận 

vào năm 1984. Thỏa thuận này là biểu tượng của khả năng huy 

động cộng đồng quốc tế, với sự giúp đỡ của các kết quả khoa học, 

để đáp ứng những thách thức toàn cầu. 

Ngày nay, sự nóng lên toàn cầu và hậu quả của nó (nước biển dâng, 

biến đổi đa dạng sinh học hoặc thay đổi nguồn cung nước ngọt) là 

tâm điểm của các cuộc đàm phán phức tạp, trong đó các nhà khoa 

học, tập hợp lại đặc biệt là trong IPCC, có một vai trò quan trọng. 

Tác động của con người đến môi trường và sự tuyệt chủng của các loài cũng là chủ đề của các cuộc họp quốc 

tế định kỳ ở mức cao nhất. Đây chỉ là một vài ví dụ về những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trên phạm 

vi toàn cầu: xuất hiện các dịch bệnh mới, phát triển năng lượng tái tạo, loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt ... 

Làm thế nào các nhà khoa học có thể lắng nghe và kêu gọi tốt hơn để đưa ra cách giải quyết về những câu 

hỏi liên quan đến tất cả chúng ta? 
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Một lịch sử dài 

về hợp tác quốc tế 

 
 

Khoa học đã mang mọi người lại gần nhau xuyên biên giới, 

trong một thời gian dài. 

 

Các nhà khoa học và học giả luôn luôn trao đổi thư tín với các đối tác của họ, ngay cả khi ở xa, làm tiến triển bằng 

cách chia sẻ những khám phá của họ, và đôi khi là sai lầm của họ. Vào thế kỷ 19, với việc tạo ra Năm quốc tế về 

nghiên cứu vùng cực, sự hợp tác này đã theo một chiều hướng toàn cầu. 
Trao đổi và hợp tác khoa học, và mối quan hệ giữa khoa học và xã hội, đã thay đổi quy mô trong thế kỷ 20 và 21. 
Ngay sau khi thành lập, Liên Hợp Quốc đã ban hành Năm quốc tế về các chủ đề được coi là ưu tiên. Trong lĩnh 

vực khoa học, đã có từ năm 1961, Năm  Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc tế nhằm phát triển sự hợp tác quốc tế, 
dưới sự bảo trợ của WHO. 
Từ năm 1998, công nghệ và khoa học thường xuyên là nguồn gốc của những năm quốc tế được tổ chức dưới sự ủy 

quyền của UNESCO, hoặc với sự tham gia rất tích cực của tổ chức này. 
 

 

 

Năm quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển, mà chúng tôi đề xuất ban hành vào năm 

2022, sẽ bổ sung và mở rộng bức tranh này, đồng thời đem đến tầm quan trọng lớn đối cho 

vai trò xã hội của khoa học. 

Khi các quốc gia trên thế giới cam kết đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, các nhà 

khoa học phải thể hiện vai trò của họ. 
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Các sự kiện của Năm quốc tế 
 

 

 

 

 

Lễ khai mạc 
Geneva, Thụy Sĩ 

 

Một ngày của các hội nghị với các nhà khoa học từ khắp nơi trên 

thế giới. 
Các hội thảo sẽ trình bày những tiến bộ mang tính biểu tượng trong 
lĩnh vực phát triển bền vững nhờ vào nghiên cứu trong các ngành khoa 
học cơ bản. Các nhà khoa học trẻ sẽ trình bày công trình của họ và 
giải thích tầm quan trọng của khoa học cơ bản, và cách họ đối mặt với 
các thách thức của sự phát triển. Vai trò của phụ nữ sẽ đặc biệt được 
nhấn mạnh. 

Nhờ sự hợp tác với Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN), sự 
kiện này sẽ cho phép đặc biệt có sự tham gia của các nhân viên của 
Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva. 

 

 

 

Sự phát triển của khoa học cơ bản 
ở Châu Phi 
Addis Ababa, Ethiopia 
Các ngành khoa học cơ bản cần châu Phi và trí tuệ của người châu Phi: 
vào năm 2050, một nửa số người trẻ trên thế giới dưới 25 tuổi sẽ sinh 
sống ở lục địa đang phát triển này. 

Sự kiện này sẽ nêu bật những thành tựu khoa học của các nhà khoa học 
châu Phi và vai trò của các trung tâm xuất sắc được thiết lập trên lục địa. 
Nó cũng sẽ giới thiệu các sáng kiến thành công trong giáo dục, giáo dục 
đại học và hợp tác quốc tế. 

Được tổ chức với sự hợp tác của Liên minh châu Phi và UNESCO, sự 
kiện này sẽ có một bộ phận công chúng, nhằm vào cư dân của thủ đô của 
Ethiopia. 

 

 

 

Trên toàn thế giới 
Các sự kiện được tổ chức ở cấp quốc gia, khu vực hoặc đị ươ ẽ đượ kế nố ở
Năm quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển. Mụ đ để ẻ dụ về ự ễ
thành tựu tốt trên khắp thế giới, để truyền cảm hứng ế mớ ở khắp mọ ơ họ
đóng góp vào thành tựu của các Mục tiêu phát triển bề ữ
Tất cả hoặc một phần của những sự kiện này sẽ được rự ếp đó đượ xuấ ả
trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ, để Năm quốc tế có hể
hành động trên toàn thế giới. 
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Hội thảo quốc tế cấp cao 
Quy Nhơn, Việt Nam 
 

Các nhà khoa học và người ra quyết định hàng đầu từ 

khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các nước đang phát 

triển, cũng như đại diện của các công ty và tổ chức phi 

chính phủ sẽ gặp nhau trong vài ngày để trao đổi và tranh 

luận về những cách khác nhau trong đó khoa học cơ bản là 

yếu tố cho hòa bình ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, và 

là yếu tố của sự thịnh vượng xã hội và kinh tế, và chúng cho 

phép cải thiện các điều kiện sống của dân cư. Những người 
tham gia sẽ đề xuất, vào cuối cuộc gặp gỡ này, các khuyến 

nghị về thành tựu của các Mục tiêu Phát triển Bền vững 

được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015. 
 

 

 

Khoa học cơ bản và giáo dục  
São Paulo, Brazil 

 

Giáo dục là cơ sở để xem xét tốt các ngành khoa học cơ bản của xã 

hội. Trong khi Brazil sẽ kỷ niệm vào năm 2022 nhân dịp 200 năm tuyên 

bố độc lập, thì trung tâm kinh tế São Paulo, cũng là thành phố đông dân 

nhất ở Nam Mỹ, là một lựa chọn tự nhiên để tập hợp các chuyên gia quốc 

tế về giáo dục về khoa học và phát triển bền vững. Ở đất nước này đã có 

những tiến bộ đáng kể trong những thập kỷ gần đây, họ sẽ trao đổi kinh 

nghiệm với các nhà lãnh đạo chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tham 

gia thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), và sẽ xem xét những 

phương pháp và cách thức nào có thể được phổ biến ở các khu vực khác 

nhau trên thế giới. 

ự ện đượ ổ ứ ở cấp quốc ực hoặc địa phương sẽ được kết nối bởi Ban thư ký của 
. Mục đích là để chia sẻ các ví dụ về các thực tiễn và 

ự ố ắp hế ớ để ền cảm hứng cho các sáng kiến mới ở khắp mọi nơi khoa học 

phá iển bền vững (SDGs). 

ấ ả hoặc mộ p ầ củ ữ ự ệ ẽ được phát trực tiếp trên Internet, sau đó được xuất bản 

ự uyến bằng ều ữ để ă uốc tế có thể kích thích suy nghĩ và truyền cảm hứng cho 
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IUPAP 
 

Các nhà vật lý trong phòng thí nghiệm của họ cần liên lạc với cộng 
đồng quốc tế. Họ trao đổi, nhờ các tạp chí, sổ tay, hội nghị, hội nghị 
quốc tế, hội thảo, khách mời, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và nhiều 
phương tiện khác. 
Vật lý không phân biệt biên giới quốc gia. 
Trong các lớp học của họ, các nhà vật lý đòi hỏi không ít: sách giáo 
khoa hiện đại, phương tiện nghe nhìn, phần mềm và tiếp cận với các 
chuyên gia quốc tế thành thạo trong giáo dục vật lý có tầm quan trọng 
ngày càng tăng. 
Truyền thông về các dự án và chương trình đang diễn ra trên khắp thế 
giới là rất quan trọng. Tuy nhiên, có những trở ngại cho sự lưu thông 
tự do này của các nhà khoa học, thông tin và ý tưởng. Họ thường có 
nguồn gốc tài chính hoặc hậu cần, nhưng đôi khi họ cũng có lý do 
chính trị, pháp lý hoặc hành chính. 
Góp phần hạ thấp các rào cản này và thúc đẩy thương mại và lưu 
thông là mục tiêu của Liên đoàn Vật lý thuần túy và ứng dụng quốc tế 
(IUPAP). Được thành lập vào năm 1922 tại Brussels bởi các nhà vật 
lý từ mười ba quốc gia, hiện có 57 quốc gia thành viên. Vị chủ tịch 
đầu tiên của tổ chức này là Ngài William Bragg (Giải thưởng Nobel, 
1915). 
 

 

 

 

 

Giải Nobel của Niels Bohr 
 

Năm 1922, giải thưởng Nobel đã được trao cho nhà vật lý người Đan 
Mạch Niels Bohr “vì những cống hiến của ông trong nghiên cứu cấu trúc 
của các nguyên tử và bức xạ phát ra từ chúng”. 

Ông không chỉ đề xuất mô hình nguyên tử vẫn được dạy cho đến ngày nay 
trong các lớp vật lý đầu tiên: Niels Bohr cũng là một trong những người 
sáng lập ra lý thuyết lượng tử. 

Vị trí của ông tại Đại học Copenhagen đã cho phép ông đóng một vai trò 
trung tâm trong các mối quan hệ giữa các nhà vật lý trong một phần lớn 
của thế kỷ 20, và chào đón nhiều người trong số họ đến với phòng thí 
nghiệm của ông. Đặc biệt, ông có ảnh hưởng quyết định trong Thế chiến 
thứ hai. 
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Gouvernance et organisation 

Ban chỉ đạo 

Thành phần 

Chủ tịch là Michel Spiro, Chủ tịch chỉ định của 

IUPAP. 

Các thành viên đại diện cho các hiệp hội khoa học 

cũng như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ 

quốc tế. 

Nhiệm vụ 

� Quản lý chung của Năm Quốc tế. 

� Điều phối và tổ chức các sự kiện quốc tế. 

� Trong đó, Ban chỉ đạo điều hành sẽ đảm bảo quản 

lý hàng ngày hiệu quả với sự giúp đỡ của ban thư 

ký quốc tế. 

 

Ủy ban tư vấn quốc tế 

Thành phần 

Đại diện từ các nước trên thế giới. 
Nhiệm vụ 

� Đưa ra đề xuất về chương trình Năm quốc tế về 

Khoa học cơ bản vì sự phát triển. 

� Thực hiện các hoạt động Năm quốc tế về Khoa 

học cơ bản vì sự phát triển 2022 bằng cách tính đến 

nhu cầu và đặc điểm của các quốc gia và khu vực 

khác nhau. 

Ban thư ký quốc tế 

Thành phần 

Luc Allemand, giám đốc của Afriscitech.com, phụ trách 

Tổng thư ký. 

Đại biểu dự án, các chuyên gia quản lý dự án, truyền thông, 

v.v., sẽ mang đến kinh nghiệm của họ tùy theo nhu cầu, theo 

cách phi tập trung. 

Nhiệm vụ 

� Điều phối các sự kiện quốc tế 

� Quan hệ báo chí và truyền thông quốc tế. 

� Sản xuất và cung cấp nội dung trang web. 

� Quản lý cộng đồng. 

� Trung tâm tài nguyên và liên kết cho mạng lưới các nút 

quốc gia và cho các nhà tổ chức sự kiện địa phương. 

Ủy ban Khoa học quốc tế 
Thành phần 

Các nhà khoa học trình độ cao. 

Nhiệm vụ 

� Cung cấp ý kiến và ý tưởng cho chương trình và phê 

duyệt nội dung khoa học của nó.



 

 

 

 

 

« Tại các nước đang phát triển, hàng nghìn bộ não trẻ trung sẵn sàng tiếp thu các 

ngành khoa học cơ bản và thiết kế các tiến trình cần thiết cho một sự phát triển hài 
hòa hơn. Sẽ đáng xấu hổ khi tước đi thế giới mà tất cả những bộ não đó đang chờ 

đợi để tưởng tượng về tương lai, có thể theo một cách khác, vì rằng họ sẽ có thể 

tham gia trực tiếp vào khoa học ở trình độ cao nhất. » 
 

Nicole Jeanne Moreau, 
Chủ tịch Chương trình Quốc tế về Khoa học 

Cơ bản, UNESCO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc: info@iybsd2022.org 

www.iybsd2022.org 
 

 

« Trong hầu hết các trường hợp, các nhà lãnh đạo chính trị chủ yếu quan 

tâm đến các ngành khoa học ứng dụng vì chúng cung cấp các giải pháp 

một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thường là sau khi nghiên cứu sâu và 

dài hạn về các vấn đề có thể rất lý thuyết, và với nhiều thất bại trên 

đường đi, thì các tiến bộ khoa học là nguồn gốc của chuyển đổi công 

nghệ đã ra đời. » 
 

Trần Thanh Vân, 

Người sáng lập Trung tâm Quốc tế về 

Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), 

Việt Nam 


