
 

(A)   GE.11-62549    280911    051011 

  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 

  من جدول األعمال املؤقت ٧البند 
  اسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيااملر

  دور ومسؤوليات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
 على وضع مبادئ توجيهية عامة بشأن دور       مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا   وافق    

ورة االسـتثنائية   عقب الد ) املراسلون(املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا      ومسؤوليات
  .٢٠٠٨األوىل للجنة املعقودة يف إسطنبول، بتركيا، عام 

، ٩-م أ /٢٢وبعد استعراض هذه املبادئ التوجيهية، طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره             
إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يتشاور مع األطراف واجملموعات اإلقليمية مـن أجـل               

ت املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا، لتنظـر فيهـا         صياغة توصيات بشأن دور ومسؤوليا    
  .اللجنة خالل دورهتا االستثنائية الثانية ودورهتا العادية العاشرة

عـن دور   اً  وأرسلت األمانة، مبوافقة من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، استبيان          
وقدمت . ٢٠١٠ل  أبري/إىل مجيع جهات االتصال الوطنية يف نيسان      ومسؤوليات املراسلني   

النتائج األولية للدراسة االستقصائية يف الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا           
للعدد احملدود للردود على االستبيان وزيادة      اً  ونظر. ٢٠١١املعقودة يف بون، بأملانيا، عام      

عميم االسـتبيان مـن     عدد املراسلني، قُدمت توصية يف الدورة االستثنائية الثانية للجنة بت         
وتتضمن هذه الوثيقة   . ٢٠١١أبريل  /لذلك، أعيد إرسال االستبيان يف نيسان     اً  وتبع. جديد
  .٢٠١١ و٢٠١٠للنتائج والتوصيات اليت متخضت عنها مشاورات عامي اً جتميع
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  مقدمة  -أوالً   
 ٧-م أ /١٥شّجع مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف مقرره              -١

املتعلق بتحسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا، البلدان األطراف على اختيار مراسـل             
  . بالعلم والتكنولوجيا على أن تتوىل جهة االتصال الوطنية تنسيق أعمالهنة معينِّجلل
وعقب اختتام الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلـم والتكنولوجيـا املعقـودة يف               -٢

، أجرى مكتب اللجنة مشاورات مع املراسلني املعنيني بالعلم         ٢٠٠٨إسطنبول، بتركيا، عام    
واتُّفق على أنه ينبغي للمراسلني تقـدمي الـدعم         . رهم ومسؤولياهتم والتكنولوجيا بشأن دو  

العلمي من أجل تنفيذ االتفاقية، وال سيما عن طريق ختطيط برامج العمل الوطنية يف البلـدان     
  :ويشمل ذلك ما يلي. املتأثرة وتنفيذها ورصدها

ليـة  حتسني العالقات وشبكات االتصال مع اجملتمع العلمي على الُصعد احمل           )أ(  
  والوطنية واإلقليمية والعاملية، بدعم من جهات االتصال الوطنية؛

مساعدة جهات االتصال الوطنية يف إقامة حوار مع العلمـاء وأخـصائيي              )ب(  
  التكنولوجيا على الصعيد الوطين؛

مساعدة جهات االتصال الوطنية يف قياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف             )ج(  
وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ            االستراتيجية للخطة   

  .ويف عملية إعداد التقارير) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨( االتفاقية
، ٢٠٠٩مايو  /وأقر مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، خالل اجتماعها املعقود يف أيار           -٣

م تعيني بعض األطـراف     أن عدم وضوح دور ومسؤوليات املراسلني ميكن أن يؤدي إىل عد          
، إىل مكتب اللجنة التشاور مع      ٩-م أ /٢٢ولذلك طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره       . ملراسل

األطراف واجملموعات اإلقليمية من أجل صياغة توصيات بشأن دور ومسؤوليات املراسـلني            
ستثنائية الثانية  املعنيني بالعلم والتكنولوجيا لتنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجيا خالل دورهتا اال          

  .ودورهتا العادية العاشرة
ومتابعةً لتنفيذ هذا املقرر، اتفق مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا على إجـراء هـذه                -٤

العملية التشاورية عرب جهات االتصال الوطنية وعلى أن ترسل األمانة االسـتبيان إىل مجيـع            
 وأُرسل هذا االستبيان الـوارد يف       .جهات االتصال الوطنية جلمع تعليقاهتا على هذه املسألة       
 ٢٧وتلقت األمانـة    . ٢٠١٠أبريل  /مرفق هذه الوثيقة إىل جهات االتصال الوطنية يف نيسان        

  . رداً مع حلول األجل النهائي
ويف الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا املعقودة يف بون، بأملانيـا، يف         -٥

، نظرت اللجنة يف نتائج الدراسة االستقـصائية        ٢٠١١رباير  ف/ شباط ١٨ إىل   ١٦الفترة من   
للعدد احملـدود للمجيـبني علـى االسـتبيان         اً  ونظر. ICCD/CST(S-2)/5املقدمة يف الوثيقة    

، إضافة إىل زيادة عدد املراسلني، قُدمت توصية يف الدورة االستثنائية الثانية للجنة        ٢٠١٠ عام
  .يد من املشاركةبتوزيع االستبيان من جديد إلتاحة مز
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إىل إجراء حتديث منتظم لقائمة املراسلني عرب القنوات الرمسية         اً  وُدعيت األطراف أيض    -٦
  .وجرى التشديد على أن عملية االتصال مع هؤالء املراسلني حتتاج إىل توضيح

  حتليل النتائج وتفسريها  -ثانياً   
جهـات  لى مجيـع    عبيان  االست توزيع   باالتفاق مع مكتب اللجنة،   ،  مانةأعادت األ   -٧

إىل  ٢٠١٠عـام   ردت  عيت األطراف الـيت     وُد. ٢٠١١أبريل  /نيساناالتصال الوطنية يف    
رسل تذكري قبل املوعد النهائي لتقدمي الـردود،        وأُ. ضرورة لذلك ت  أتراها إذا   ودحتديث رد 

  .دراسة االستقصائيةمن أجل زيادة مستوى املشاركة يف ال
 ٤٤قد أجاب   كان  ، وقت إعداد هذه الوثيقة،      ٢٠١١يونيه  /حزيرانحبلول منتصف   و  -٨

، ممـا يعـين أن      ٢٠١٠عـام   وا من قبـل     شاركقد  األطراف  ؤالء  وكان أربعة من ه   . طرفاً
انظـر   (ئيةاالستقـصا الدراسة  ردت على   ) حوايل ثلث مجيع األطراف   (اً   طرف ٦٧ جمموعه ما

ـ   تكن قد عينت مراسـالً    مل  وإن   ،مثانية أطراف بيد أن   ). ١ الشكل دراسـة  الإجـراء   ت  وق
  . فيهاشاركتاالستقصائية، فقد 

  ١الشكل 
  مرفق االتفاقيةحسب االستبيان على عدد الردود 

  
، حيث  ٢٠١١ و ٢٠١٠وحتليل مجيع الردود اليت وردت عامي        وقد جرى تسجيل    -٩

ولـيس  .  العـام  قُسمت األسئلة إىل عدة جمموعات وصنفت خمتلف اآلراء على أساس املعىن          
لفئات األجوبة املستخدمة يف األشكال البيانية أو اجلداول من غرض عدا أغراض التحليـل،              
كما يزيد النص من تفسريها أو تدقيقها، حيث يـرد تبيـان خمتلـف التـصورات واآلراء                 

  .والتوصيفات واألفكار بتفصيل
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   يف الوقت الراهنملراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجياادور ومسؤوليات   - ألف  
ما هو الدور الذي يؤديـه حاليـاً املراسـل املعـين بـالعلم والتكنولوجيـا،                : ١السؤال  

  املسؤوليات اليت يضطلع هبا يف بلدكم ملساعدة جهة االتصال الوطنية؟ وما
تقدمي املشورة العلمية والتقنية    اً  ذكر ثُلثا البلدان املشاركة أن دور املراسل هو عموم          -١٠

  .يذ االتفاقية إىل جهات االتصال الوطنيةبشأن تنف
يتعلـق   وأشارت الردود إىل أن املراسلني موجودون لتقدمي خربة علمية خمصصة فيما   -١١

اإلدارة الدوليـة   مبسائل حمددة ولوضعها يف سياقها إزاء املسائل األوسع وأوجه التـرابط يف             
سليها هي دعم العمـالء يف      إىل أن وظيفة مرا   اً  وأشارت بعض األطراف أيض   . لشؤون البيئة 

القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين وإسداء النصح هلم بشأن املسائل املتـصلة بتـدهور              
إىل أن منـصب    اً  وعلى هذا املنوال، أُشري أيض    . األراضي واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف    

م املتحدة ملكافحة التصحر    املراسلني يشمل تقدمي توصيات بشأن املسائل املتصلة باتفاقية األم        
اً إىل أن هؤالء املراسلني يلعبون حالي     اً  وأُشري أيض . استناداً إىل مشورة علمية خارجية ومستقلة     

دوراً يف تعزيز تنفيذ االستراتيجية عن طريق تقدمي املساعدة إىل جهات االتصال يف أوطاهنم يف 
  .وطنية وتنفيذها ورصدهااملسائل املتصلة بالتصحر وكذا يف ختطيط برامج العمل ال

صلةَ وصل بني اتفاقية مكافحـة      اً  أن املراسلني يعملون حالي   اً  وذكر سبعة عشر طرف     -١٢
وبالطريقـة نفـسها،    . التصحر والبلد بنقلهم املعلومات اليت يتلقوهنا إىل أصحاب املصلحة        

ات يشارك املراسلون يف تعزيز شبكات االتصال مع اجملتمـع العلمـي يف خمتلـف املـستوي             
ويساعدون جهات االتصال الوطنية يف احلوار الذي يهدف إىل تطوير العالقات بني اهليئات             

وعلى هذا النحو، فهم مسؤولون عن إيصال املعلومات العلمية  . العلمية واألكادميية والسياسية  
  .يف كل موضوع من املواضيع احملددة وعن تعزيز العالقات القائمة بني السياسة العامة والعلوم

أن مراسليهم قدموا مسامهة علمية وتقنية يف التقارير وغري من اً وذكر ثالثة عشر طرف  -١٣
مـسؤولية  اً  كما أشارت بعض األطراف إىل أن املراسلني يتولون حالي        . الورقات اليت أعدوها  

توليد البيانات البيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية وإجراء الدراسات االستقصائية املرجعيـة          
  .شأن املمارسات املستدامة إلدارة األراضيب

فعلى سبيل املثال، . أن مراسليهم يشاركون يف أنشطة التوعية     اً  وذكر ثالثة عشر طرف     -١٤
إىل أفـضل   اً  ذُكر أهنم يصممون املطبوعات ويوزعوهنا على أصـحاب املـصلحة اسـتناد           

  .املمارسات اليت جرى تنفيذها
ليات املراسلني تشمل حضور اجتماعات اتفاقية      وذكر مثانية أطراف أن دور ومسؤو       -١٥

أن املراسلني يدعمون جهات    اً  وذُكر أيض . مكافحة التصحر وغريها من االجتماعات العلمية     
وأشـارت بعـض األطـراف    . االتصال الوطنية يف املفاوضات أثناء دورات مؤمتر األطراف     

  . تنظمها األمانةكذلك إىل أن مراسليها يشاركون يف املنتديات اإللكترونية اليت
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وأشارت بعض األطراف إىل أن دور ومسؤوليات مراسليها ليست واضحة، لكنها             -١٦
وعلى حنو . جلهات االتصال الوطنية وأن التعاون بينهما وثيق      اً  هاماً  أضافت أهنم يقدمون دعم   

ذلك، أشارت مخسة بلدان إىل أن مراسليها ليس هلم أي دور ومـسؤوليات مـأذون هبـا                 
ويتـضمن  . وهو سبب عدم أدائهم يف الوقت الراهن ألي عمل رمسي معترف به           اً،  مؤسسي

  .البلدان اليت مل تعني مراسليها لكنها شاركت يف الدراسة االستقصائيةاً الشكل البياين أيض

  أهم إجنازات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا  - باء  
النتائج اليت متثل مثرة إسهام املراسلني على الصعيد الـوطين          /ما هي أهم اإلجنازات   : ٢السؤال  

  أو اإلقليمي؟/ودون الوطين و
 ١١وذكر ). ١انظر اجلدول (عن مسامهات هامة ملراسليهم اً أبلغ ستة ومخسون طرف  -١٧
ائق املاليـة أو ذات     آخر أنه ال توجد بعد أية إجنازات هامة تستحق اإلبالغ بسبب العو           اً  رد

  .الصلة بالوقت أو بسبب حداثة تعيني املراسل املعين بالعلم والتكنولوجيا
وإضافة إىل ذلك، أشارت بعض األطراف، ضمن اإلجنازات اهلامة، إىل أن مراسليها              -١٨

، ودعموا حتـديث قائمـة       اجلافة يضاتقييم تدهور التربة يف األر    ساعدوا يف تنفيذ مشروع     
  .تقلني وعملوا على مؤشرات األثراخلرباء املس

  ١اجلدول 
  أهم إجنازات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا

  )أ(التواتر  اإلجنازات
  ٢١  إعداد التقرير القطري أو برنامج العمل الوطين

  ١٣ التوعية
  ١١ التنسيق وتبادل املعلومات مع شىت املؤسسات

  ١١ ال توجد إجنازات هامة
 ٩ ات عن طريق البحوث والتنسيق مع الباحثنيتوفري املعلوم

  ٨ املشاركة يف اجتماعات اتفاقية مكافحة التصحر وغريها من االجتماعات
  .تضمنت بعض الردود عدة أجوبة  )أ(

  املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيامشاكل التعاون مع   -جيم   
  سلني؟ما الذي تعتربونه مشاكل يف التعاون مع املرا: ٣السؤال 

  .مل يبلغ مخسة وعشرون من األطراف السبعة والستني املشاركني عن مواجهة أية مشاكل  -١٩
يف التعاون مع املراسلني هو عدم وجود متويـل كـاف           اً  ولعل املشكل األكثر تواتر     -٢٠

وذكر العديد من األطراف أن املراسـلني       ).  طرفاً ١٧(لتنفيذ أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر      
وهو سبب وجود تضارب يف املواعيد يف كثري من األحيـان مـع عملـهم       اً،  وعيعملون تط 
  .هو املعوقات املرتبطة بالوقت اليت تواجه املراسلنياً وثاين املشكالت تواتر. االعتيادي
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وأشار تسعة أطراف إىل وجود مشاكل يف تنسيق أنشطة خمتلفة هليئات خمتلفة يف مستويات                -٢١
 إىل ثغرة يف التواصل بني جهات االتصال الوطنية واملراسـلني، وبـني             وأشار مخسة أطراف  . خمتلفة

  .املراسلني من بلدان خمتلفة، وبني املراسلني والعلماء وغريهم من أصحاب املصلحة احملتملني
ومن املسائل األخرى اليت أثريت عدم وضوح دور املراسلني، ونقص الدعم من اتفاقية               -٢٢

  .لوطين، وعدم وجود إرادة سياسية لدعم عمل املراسلنيمكافحة التصحر وعلى الصعيد ا

  لمراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجياالدور واملسؤوليات املقترحة ل  -دال   
  ما هي، يف رأيكم، األدوار واملسؤوليات اليت ينبغي أن يقوم هبا املراسلون؟: ٤السؤال 

دور فاعل يف تقدمي املـشورة      اتفقت أغلبية الردود على ضرورة اضطالع املراسلني ب         -٢٣
التقنية بشأن املسائل املتصلة بربامج العمل الوطنية، وأهداف االستراتيجية، واإلبالغ الوطين،           

إىل أنه سيلزم حتديد طرائق دمج العلم والتكنولوجيـا يف          اً  وأُشري أيض . ووضع مؤشرات األثر  
  .برامج العمل الوطنية

ريادي يف إعداد التقارير الوطنية عن مؤشـرات        واقُترح أن يضطلع املراسلون بدور        -٢٤
إىل اً  وأُشري أيض . األثر وضرورة مشاركتهم الفاعلة يف املبادرات املتعلقة بتنفيذ عملية االتفاقية         

تدهور األراضي واجلفاف /التصحرضرورة اضطالعهم بعمل بشأن أفضل املمارسات يف جمال      
  .ريواإلدارة املستدامة لألراضي ووضع مؤشرات التأث

مع احلاجة إىل دمج العلم والتكنولوجيا يف برامج العمل الوطنية، أُشري إىل أنه             اً  ومتاشي  -٢٥
. ينبغي للمراسلني إنشاء وتعزيز الربط الشبكي مع اجملتمع العلمي وتوليد املعلومات ونـشرها          

وإضافة إىل ذلك، اقُترح أن ينظم املراسلون ويقودوا منتديات علميـة تـشرك أصـحاب               
أُشري إىل أنه ينبغـي للمراسـلني املـشاركة يف          اً،  وأخري. حة، وذلك من أجل التوعية    املصل

  .اجتماعات اتفاقية مكافحة التصحر وغريها من االجتماعات العلمية
  ٢الشكل 

  لمراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجياالدور واملسؤوليات املقترحة ل
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  العلمي يف تنفيذ االتفاقيةتمع ل إلشراك اجملأفضل السب  - هاء  
  ما هي يف رأيكم أفضل السبل إلشراك اجملتمع العلمي يف تنفيذ االتفاقية؟: ٥السؤال 

  .٢يرد موجز املقترحات املقدمة من األطراف يف اجلدول   -٢٦
  ٢اجلدول 

  اجملتمع العلمي يف تنفيذ االتفاقيةسبل إشراك 
  )أ(اترالتو  السبل املقترحة لإلشراك

  ٣٢ إنشاء روابط شبكية مع اجملتمع العلمي واتفاقيات األمم املتحدة األخرى
  ١٢ تنظيم مؤمترات ومنتديات دولية

  ١٢ التوعية
  ٨ اإلفادة من العلم والتكنولوجيا يف برامج العمل الوطنية
  ٦ حتديد أولويات برنامج أحباث وتنسيقه وإجراؤه ومتويله

  ٥ إشراك أصحاب املصلحة
  .تضمنت بعض الردود عدة أجوبة  )أ(

، اقترحت بعض األطراف منح جوائز      ٢وإضافة إىل االقتراحات الواردة يف اجلدول         -٢٧
علمية على البحوث التطبيقية ذات الصلة بتدهور األراضي والتصحر، وهو مـا ميكـن أن               

وصيات لـسياسة   صياغة ت اً  واقُترح أيض . يساعد يف إشراك اجملتمع العلمي يف تنفيذ االتفاقية       
  .عامة للتعليم والبحوث من أجل تشجيع البحث ذي الصلة بتنفيذ االتفاقية

وأعربت بعض األطراف عن وجهات نظرها بشأن الكيفية اليت ميكن هبـا تنظـيم                -٢٨
املشورة العلمية الدولية يف عملية االتفاقية عن طريق منتديات دولية أو حلقة نقاش دوليـة،               

  .كن هبا للمراسلني املشاركة يف هذه العمليةوبشأن الكيفية اليت مي

  دور املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا يف الربط الشبكي العلمي  - واو  
تناول آخر أسئلة الدراسة االستقصائية ما إذا كان ينبغي للمراسلني لعـب دور يف                -٢٩

  .وجاءت مجيع الردود موافقة على ذلك. تعزيز الربط الشبكي العلمي
وأشارت بعض الردود إىل أنه سيلزم دعم مايل لتمكني املراسلني من االخنراط بشكل               -٣٠

أنه ميكن للمراسلني تنسيق شبكة علمية وطنية       اً  واقُترح أيض . ناجح يف الربط الشبكي العلمي    
ُتـرح أنـه ينبغـي      وعالوة على ذلك، اق   . وتوفري الروابط على الصعيدين اإلقليمي والعاملي     

قبل االخنراط يف الربط الشبكي األوسـع مـع         ،  وا شبكة فيما بينهم أوالً    ئينشللمراسلني أن   
  .اجملتمع العلمي قاطبة
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  تعليقات وتوصيات أخرى  - زاي  
وإذ أشارت البلـدان    . ُدعيت األطراف، يف هناية االستبيان، إىل تقدمي تعليقات أو توصيات           -٣١

 وتبادل املعلومات أمٌر حاسم فيما يقدمونه       إىل أن بناء قدرات املراسلني باستمرار من حيث املعارف        
من مدخالت علمية لصناع السياسات، أوصت بأنه يتعني علـى األمانـة أن تـشجع املراسـلني             

وعلى نفس املنوال، أوصـت     . وتدعوهم إىل خمتلف املناسبات ذات الصلة باتفاقية مكافحة التصحر        
  .ناع السياسات بتنفيذ االتفاقيةبقوة بأن تضطلع أمانة االتفاقية بدور ريادي يف إقناع ص

إىل أنه ال ينبغي إثقال كاهل املراسلني باألدوار واملسؤوليات، إذا أُخذت     اً  وأُشري أيض   -٣٢
  .يف االعتبار صفتهم التطوعية وكون أنشطتهم عبء إضايف على أعباء عملهم العادي

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً   
 ومسؤوليات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا اتفقت أغلبية األطراف على دور  -٣٣

  .وحددت بعض األطراف مسؤوليات إضافية ملراسليها. ٢املشار إليها يف الفقرة 
ورمبا تود جلنة العلم والتكنولوجيا أن تنظر يف دورهتا العاشرة يف حتليل التعليقات               -٣٤

وليات املراسلني املشار إليها    بشأن دور ومسؤوليات املراسلني، وأن تنظر يف أدوار ومسؤ        
  .يف املسألةاً وأن تقدم توصية إىل مؤمتر األطراف ليتخذ قرار أعاله وتؤيدها،

ورمبا تود جلنة العلم والتكنولوجيا النظر يف تقدمي توصية إىل مـؤمتر األطـراف                -٣٥
يـذ  بضرورة تقدمي املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا ملا يلزم من دعـم علمـي لتنف             

. االتفاقية، وال سيما عن طريق ختطيط برامج عمل وتنفيذها ورصدها يف البلدان املتضررة            
  :ويشمل هذا ما يلي

حتسني العالقات وشبكات االتصال مع اجملتمع العلمي على الُصعد احمللية            )أ(  
  والوطنية واإلقليمية والعاملية، بدعم من جهات االتصال الوطنية؛

صال الوطنية يف إقامة حوار مع العلماء وأخـصائيي         مساعدة جهات االت    )ب(  
  التكنولوجيا على الصعيد الوطين؛

مساعدة جهات االتصال الوطنية يف قياس التقـدم احملـرز يف حتقيـق               )ج(  
  .األهداف االستراتيجية لالستراتيجية ويف عملية إعداد التقارير

مـسؤوليات إضـافية   وينبغي أن تكون جهة االتصال الوطنية هي من يقترح أية           -٣٦
  .على مراسلي كل منها على حدة

وينبغي أن تبلغ جهات االتصال الوطنية املراسلني بوضوح وكتابة بنوع الـدعم              -٣٧
  .أو املايل الذي ميكن توفريه للمراسل املعين بالعلم والتكنولوجيا/التشغيلي و
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  املرفق

  استبيان التشاور    
  :الوضع يف املاضي ويف احلاضر

الدور الذي يؤديه حالياً املراسل املعين بالعلم والتكنولوجيا، وما املسؤوليات املنوطة به يف بلدكم ملـساعدة            ما هو     -١
  جهة االتصال الوطنية؟

  
  
  أو اإلقليمي؟/النتائج اليت متثل مثرة إسهام املراسل على الصعيد الوطين ودون الوطين و/ما هي أهم اإلجنازات  -٢
  
  
   مشاكل يف التعاون مع املراسل؟ما الذي تعتربونه  -٣
  
  

  دور ومسؤوليات املراسلنيمراجعة 
  ما هي، يف رأيكم، األدوار واملسؤوليات اليت ينبغي أن يقوم هبا املراسلون؟  -٤
  
  
  ما هي يف رأيكم أفضل السبل إلشراك العلم واجملتمع العلمي يف تنفيذ االتفاقية؟  -٥
  
  
  ؟)أ( على النحو املقترح يف املرفق األول-دور يف حتسني الربط الشبكي العلمي هل ينبغي للمراسلني القيام ب  -٦
  
  

  منكم تقدمي أي تعليقات أو توصيات أخرىيرجى 
  

يشري هذا إىل دور ومسؤوليات املراسل املعين بالعلم والتكنولوجيا اليت اتفق عليها مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا                   )أ(
  . من هذه الوثيقة٢األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا، على النحو الوارد يف الفقرة عقب الدورة االستثنائية 

        


