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  اتفاقية مكافحة التصحر
  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثانية

  ٢٠١١فرباير / شباط١٨-١٦جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

  ن املعنيون بالعلم والتكنولوجيااملراسلو

تقرير مرحلي عن وضع توصيات بشأن دور ومسؤوليات املراسـلني              
  املعنيني بالعلم والتكنولوجيا

  مذكرة من األمانة    
  موجز    

، البلدان األطراف على اختيار مراسل للجنة يعىن        ٧-م أ /١٥شّجع مؤمتر األطراف، يف مقرره        
  .هتتوىل جهة الوصل الوطنية تنسيق أعمالبالعلم والتكنولوجيا، على أن 

، إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يتشاور        ٩-م أ /٢٢وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        
اإلقليمية من أجل وضع توصيات بشأن دور ومسؤوليات املراسلني املعنيني           اتاجملموعمع األطراف ومع    

 االستثنائية الثانيـة والـدورة العاشـرة للجنـة العلـم            الدورةخالل  بالعلم والتكنولوجيا، للنظر فيها     
نشأ هذا الطلب عن الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا املعقـودة يف             وقد  . والتكنولوجيا

، حيث وافق املكتب، بعد التشاور مع املراسـلني املعنـيني بـالعلم             ٢٠٠٨، بتركيا، يف عام     اسطنبول
  .ومسؤولياهتماملراسلني  مبادئ توجيهية عامة بشأن أدوار والتكنولوجيا، على وضع

شاور مـع مجيـع     عملية ت ومن مث، أطلق مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، بدعم من األمانة،             
معظم وتشري النتائج إىل طلب     .  هذه الوثيقة نتائج واستنتاجات املشاورة     تتضمنو. جهات الوصل الوطنية  

دوار احملددة اليت ينبغي أن يؤديها مراسلوها حتت إشراف جهات الوصـل الوطنيـة              البلدان األطراف أن تكون األ    
هلذه البلدان األطراف، وأن تكون هذه األدوار حمددة بشكل أوضح، وأن تأخذ الطابع الرمسي عن طريق                

 واتفقت مجيع البلدان األطراف على أن تظل األدوار واملسؤوليات اليت اقترحها مكتب           . اإلقرار املؤسسي 
جلنة العلم والتكنولوجيا بعد الدورة االستثنائية للدورة للجنـة مطابقة ملا ورد يف املبادئ التوجيهية اليت               

  .وقد قُدمت هذه النتائج إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا. اسطنبولُوضعت يف 
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  معلومات أساسية  -أوالً   
 ٧-م أ /١٥ع مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر، يف مقـرره              شّج  -١

اختيار مراسل  "املتعلق بتحسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا، البلدان األطراف على           
  ).٦الفقرة " (التكنولوجيا على أن تتوىل جهة الوصل الوطنية تنسيق أعمالهعىن بالعلم وللجنة ُي

، وعقب اختتام الدورة االستثنائية األوىل للجنة       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ويف    -٢
نبول، بتركيا، أجرى مكتب اللجنـة مـشاورات مـع          طساالعلم والتكنولوجيا املعقودة يف     

وكان الغرض من ذلك أن . نولوجيا بشأن أدوارهم ومسؤولياهتماملراسلني املعنيني بالعلم والتك  
يف املقام األول   يكون دورهم الرئيسي كممثلني للجنة ذا طبيعة استشارية علمية وأن ينطوي            

على تقدمي الدعم العلمي الالزم لتنفيذ االتفاقية، ال سيما بتخطيط وتنفيذ ورصد برامج العمل            
  :ما يلي  يف املراسلنيتتمثل أدوارعبارات أكثر حتديداً بو. الوطنية يف البلدان املتأثرة

ـ  حتسني العالقات وشبكات االتصال مع اجملتمع العلمي على الصُ          )أ(    ةعد احمللي
  ، بدعم من جهات الوصل الوطنية؛ة والعاملية واإلقليميةوالوطني

مساعدة جهات الوصل الوطنية يف إقامة حوار مع العلماء والتكنولـوجيني             )ب(  
  ى الصعيد الوطين؛عل

مساعدة جهة الوصل الوطنية يف قياس التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف               )ج(  
االستراتيجية للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ              

  .يف مجلة مهام أخرىويف عملية إعداد التقارير، ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
 املعقـودة يف    تتام الدورة االستثنائية األوىل للجنـة العلـم والتكنولوجيـا         وبعد اخ   -٣

، إىل مكتب اللجنة    ٩-م أ /٢٢، طلبت الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، يف مقررها         اسطنبول
ر ومـسؤوليات   ادوأالتشاور مع األطراف واجملموعات اإلقليمية لوضع توصـيات بـشأن           "

الدورة االستثنائية الثانيـة والـدورة      خالل  لوجيا للنظر فيها    املراسلني املعنيني بالعلم والتكنو   
  ).١، الفقرة ٩-م أ/٢٢املقرر " (العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا

ما إذا كان ينبغي إطالق عملية التشاور على املـستوى          مسألة  وحبث مكتب اللجنة      -٤
  .صل الوطنيةاملستوى الوطين، وقرر إجراءها عن طريق جهات الوعلى اإلقليمي أم 

  املنهجية  -ثانياً   
بغية دعوة البلدان األطراف إىل املشاركة يف هذه العملية التشاورية، ومعرفـة اآلراء               -٥

 بشأن هذا املوضوع، أعدت أمانة اتفاقيـة مكافحـة          حمدداليت أعربت عنها البلدان بشكل      
لني املعنيني بالعلم    استبياناً بشأن دور ومسؤوليات املراس     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٦التصحر يف   

). انظر املرفـق الثـاين    (والتكنولوجيا، وأرسلت االستبيان إىل مجيع جهات الوصل الوطنية         
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 ٢١املوعد النهائي املتفق عليه لتلقي الردود، وهو        حىت  وأعقب ذلك توجيه رسائل تذكريية      
  . ٢٠١٠مايو /أيار
 الدورة االسـتثنائية األوىل     استند االستبيان إىل املناقشات اليت جرت بعد انعقاد       قد  و  -٦

كل بلد طـرف    إىل  واشتمل االستبيان على أسئلة حمددة موجهة       . للجنة العلم والتكنولوجيا  
بشأن األدوار اليت يؤديها حالياً املرسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا يف البلدان واألدوار اليت             

 ورأي البلدان األطـراف بـشأن       ترى البلدان أنه ينبغي أن يؤدوها، مبا يف ذلك املسؤوليات         
  .أفضل السبل ملشاركة اجملتمع العلمي يف تنفيذ االتفاقية

وأتاح االستبيان أيضاً للبلدان األطراف أن تعرب عن وجهات نظرها بـشأن أهـم                -٧
ويف هناية االستبيان، ُوجه سؤال جياب عنه       . اجنازات مراسليها، وبشأن املشاكل اليت صودفت     

 إذا كانت البلدان األطراف ترى أن على املراسـلني املعنـيني بـالعلم              بنعم أو ال، وهو ما    
يشار إليها فيما يلي باسم      (٢والتكنولوجيا القيام باألدوار املقترحة يف الفئات املبينة يف الفقرة          

  ").نبول التوجيهيةطسامبادئ "
فرزها ويف إطار عملية جتميع اإلجابات، جرى النظر يف مجيع اإلجابات وتسجيلها و             -٨

بعد ذلـك   و. يف جمموعات خمتلفة وفقاً للمواضيع األكثر طرحاً من جانب البلدان األطراف          
  .نبول التوجيهيةطساكل مبدأ من مبادئ يف إطار ُصنفت هذه املواضيع قدر املستطاع 

  حتليل النتائج وتفسريها  -ثالثاً   
 إجابة علـى    ٢٧،  ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١تلقت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، حىت         -٩

ويبني الشكل الوارد أدناه التوزع .  مراسال١٢٨ًاالستبيان من املراسلني احلاليني البالغ عددهم 
  .اإلقليمي للبلدان اليت أجابت على االستبيان

  الشكل
  )٢٠١٠يونيه / حزيران١٦يف (عدد الردود ونسبتها املئوية، حبسب اإلقليم 

18.5%

7.4%

29.6%

11.1%

33.3%

Africa: 5

Asia: 2

Latin America and the
Caribbean: 9

Western Europe and Other: 8

Eastern European Group: 3
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 املرفق األول عرضاً عاماً موجزاً لـردود املـشاركني يف           يتضمناض اإلحالة   وألغر  -١٠
  .شكل جدول

 املرفق األول األدوار احملددة اليت يؤديها املراسلون حالياً يف البلدان األطـراف،       بّينوي  -١١
واألدوار واملسؤوليات اليت ينبغي هلم أداؤها، مبا يف ذلك ما تراه البلدان بشأن أفضل سـبل                

املرفق األول رقم   يف  وقد أُدرج يف اجلدول الوارد      . كة اجملتمع العلمي يف تنفيذ االتفاقية     مشار
ويعرب هذا الرقم عن عدد البلدان اليت لوحظ امتثاهلا ألي مبدأ من            . مقابل لكل خانة مرجعية   

  .نبول التوجيهية الثالثةطسامبادئ 
والتكنولوجيا يقـدم املـشورة     وأشارت معظم البلدان إىل أن مراسلها املعين بالعلم           -١٢

العلمية من أجل تعزيز التنسيق بني جهات الوصل الوطنية واجملتمع العلمي، وهو مـا يعـين                
  .أعاله) أ(٢الفقرة تطلبات الوفاء مب

، حيث تقـدم    )ب(٢الفقرة  متطلبات  وقد استوىف حنو ثلث مجيع البلدان املشاركة          -١٣
يف ذلك منظمات اجملتمع املدين والتحضري للدورات       املشورة إىل القطاعني العام واخلاص، مبا       

) ج(٢ومل ميتثل للفقرة    . االستثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا، ومؤمتر األطراف، وما إىل ذلك        
وأدى . إال بلدان أجريا، مثالً، دراسة دقيقة لربامج العمل الوطنية أو قاما برصد عملية التقييم             

نبول التوجيهيـة، ولـذلك   طسامبادئ نطاق  صلة، خارج أربعة مراسلني أدوراً إضافية ذات 
تعزيز العالقات  :  األول، ومشلت هذه األدوار    رفقأُدرجت هذه األدوار يف عمود إضايف يف امل       

بني القطاعني السياسي والعلمي؛ وإيالء أولوية للبحـث يف ممارسـات اإلدارة املـستدامة              
تجارية؛ والتركيز على نـشر املعـارف       لألراضي، مبا يف ذلك دعم برامج إعادة التحريج ال        

  .واخلربات بشأن املسائل املتعلقة بالتصحر
مجـع  : اإلسهامات الثالثة اليت ذكرهتا البلدان مراراً وتكراراً هي       /وكانت اإلجنازات   -١٤

 بيانات اجلرد باسـتخدام   البيانات املتاحة من الباحثني واملنظمات غري احلكومية واجلامعات و        
مات بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛ وحتسني العالقات وروابط         تكنولوجيا املعلو 

مع اجملتمع العلمي على الصعيد الوطين بالتعاون       ) املشاركة يف االجتماعات  (الشبكي  االتصال  
مع القطاع اخلاص؛ واملساعدة يف مراجعة ووضع مؤشرات لتقييم األثر مـن أجـل تنفيـذ                

  .  املعيناالتفاقية يف البلد
 أغلبيةفيما يتعلق مبسألة الدور الذي ترى البلدان أن على املراسلني القيام به، تدرك              و  -١٥

والواقـع أن مجيـع     . البلدان ضرورة حتسني األدوار واملسؤوليات اليت يضطلع هبا املراسلون        
. العلمـي الشبكي  البلدان اتفقت على ضرورة قيام املراسلني بدور نشط يف حتسني التواصل            

 احملـدد دان بشكل عام أمهية حتديد مصادر التمويل البحثي لورقات املوقف           فقد أكدت البل  
مع املراسلني اإلقليميني ودون اإلقليميني من أجل االستفادة من         الشبكي  كل بلد، والتواصل    ل

 وكـل ذلـك     -أفضل املمارسات وحتسني مستوى تواصلهم العلمي على املستوى الوطين          
 البلدان ضرورة حتديد أدوار ومـسؤوليات املراسـلني         ةبقيوأكدت  ). أ(٢يتوافق مع الفقرة    
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، مبا يف ذلك ضرورة حتديد أساليب إدماج العلم والتكنولوجيـا يف عمليـات   اًضحاوحتديداً  
 األدوار  شملوت)). ج(٢و) ب(٢الفقرتان  (تنفيذ برامج العمل الوطنية وإعداد التقارير بشأهنا        

 نـشر دعم املبادرات العلمية اجلديدة ذات الصلة؛ و      : اإلضافية اليت ميكن للمراسلني القيام هبا     
بشأن تنفيذ االتفاقية؛ وتعزيز اجلهود اليت هتدف إىل احملافظة         على نطاق العامل    املعارف املتاحة   

  .على وحدة اجملتمع العلمي على املستوى القطري
وعندما سئلت البلدان األطراف عن رأيها بشأن أفضل الـسبل ملـشاركة اجملتمـع          -١٦

العلمي يف تنفيذ االتفاقية، قدمت البلدان جمموعة جيدة من املقترحات املتوافقة مـع مبـادئ     
وأكد معظم البلدان على أمهية ترتيب األولويات والتنـسيق ووجـود           . نبول التوجيهية طسا

ومشلت األمثلة األخرى الزيارات امليدانية اليت      .  لتقييم عملية تنفيذ االتفاقية    ّولبرنامج حبثي مم  
. قوم هبا اجملتمع العلمي من أجل التوصل إىل حلول مبتكرة لعملية تنفيذ برامج العمل الوطنية              ي

واُتفق أيضاً بشكل عام على ضمان احلوار والتنسيق بني اجملتمع العلمي واجملتمع السياسي عن              
وأخـرياً  . احللقات الدراسية واجتماعات املائدة املستديرة لبحث هذا املوضـوع        عقد  طريق  

نبول التوجيهية، ضـرورة تنظـيم      طسابلدان، إضافة إىل مبادئ     ثالثة  س آخراً، اقترحت    ولي
لتصحر على  لاملعارف، واستخدام األدوات والربامج السهلة االستخدام، وتقييم احلالة الراهنة          

  .املستوى الوطين والعاملي من أجل دعم جماالت البحث العلمي اجلديدة
األدوار واملسؤوليات الـيت    أداء  يف  اليت قد تواجه     لكاشوُسئلت البلدان أيضاً عن امل      -١٧
. ل على اإلطالق  ـة مشاك ـفأشارت تسعة بلدان إىل أهنا مل تواجه أي       . ضطلع هبا املراسلون  ي

أما املشاكل األكثر شيوعاً اليت واجهها النصف الثاين من البلدان األطراف، فشملت عـدم              
وضرورة وجود أدوار ومسؤوليات حمددة ومسندة   املراسلني،  عمل  إضفاء الصبغة الرمسية على     

أشبه ما يكون بالعامل املخـصص      هو  بوضوح، نظراً ألن دور أي مراسل يف الوقت احلايل          
. املستقل، األمر الذي قد يؤدي إىل ضعف االتصال بني جهة الوصـل الوطنيـة واملراسـل               

 لتغطية تكاليف العمليـات    ال تكفي أهنا تعاين قيود امليزانية اليت       بلدان أطراف أخرى     أفادتو
اليت يقوم هبا املراسلون، أو ضعف سبل الوصول إىل املعلومات املتعلقة باتفاقيـة مكافحـة               

  .التصحر، أو ثقل األعباء امللقاة على عاتق املراسل حبيث يعجز عن القيام مبهام إضافية

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
 حتديد أدوار ومـسؤوليات املراسـلني       جهات الوصل الوطنية إىل   أغلبية  دعت    -١٨

ألدوار بابصورة أكثر وضوحاً، وإضفاء الصبغة الرمسية عليها عن طريق اإلقرار املؤسسي            
  .واملسؤوليات احملددة اليت ينبغي للمراسلني القيام هبا حتت إشراف جهة الوصل الوطنية
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 واملـسؤوليات   األدواراإلبقاء على   واتفقت مجيع البلدان األطراف على ضرورة         -١٩
املقترحة من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بعد دورهتا االستثنائية األوىل، وهـي األدوار   

  .نبول التوجيهيةطساواملسؤوليات املدرجة يف مبادئ 

  مداوالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  -خامساً 
ـ           -٢٠ املعقـود  ا  ـُعرضت هذه التوصيات على اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجي

ـ . يف بون، بأملانيا، حيث نوقشت باستفاضة      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١يومي   ب ورّح
  : مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بالتوصيات، وسلط الضوء على النقاط التالية

تقرر أن تتوىل جهة الوصل الوطنية اقتراح أي تفاصـيل إضـافية ألدوار               )أ(  
  . ملراسلني املعنينيومسؤوليات املراسلني وتقدميها إىل ا

ينبغي أيضاً جلهات الوصل الوطنية أن تبادر بإبالغ مراسليها، خطياً، بنوع             )ب(  
وباملثل، ينبغي جلهات الوصـل     . الذي ميكن إتاحته للمراسلني   ) أو املايل /التشغيلي و (الدعم  

  .الوطنية أن تشري إىل الدعم الذي قد يتوقعه املراسلون
ثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا يف حبث واعتماد أدوار وقد ترغب الدورة االست  -٢١

  .ومسؤوليات املراسلني املذكورة أعاله، وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف
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  املرفق األول

ـ ز ردود البلدان األطـراف مقا     ـدول يبني موج  ـج      ل مبـادئ  ب
   التوجيهيةاسطنبول

حتسني العالقات  ) أ(٢  
وشبكات االتصال مع   

تمع العلمي علـى    اجمل
 ة والوطني ة احمللي عدالُص

، ةيـ والعامل ةيواإلقليم
بدعم مـن جهـات     

  الوصل الوطنية

دة جهات ـمساع) ب(٢
 الوطنية يف إقامـة     الوصل

ــاء  ــع العلم ــوار م ح
ــى  ــوجيني عل والتكنول

  الصعيد الوطين

ــة ) ج(٢ ــساعدة جه م
وصل الوطنية يف قيـاس     ال

التقدم احملرز يف حتقيـق      
تيجية داف االسترا ـاأله

لالستراتيجية ويف عمليـة    
يف مجلـة   إعداد التقارير،   

  مهام أخرى

الردود اإلضافية ذات   
الصلة الـيت قـدمها     
املراسلون خارج نطاق   
ــطنبول  ــادئ اس مب

  التوجيهية
ما الدور الذي يؤديه    

    حالياً املراسلون؟
ملساعدة يف التوعية   ا  •

إىل دعم تنفيذ   والدعوة  
اتفاقية األمم املتحـدة    

  ة التصحرملكافح

تقدمي املـشورة إىل      •
القطاعني العام واخلـاص    
ومنظمات اجملتمع املدين،   
مبا يف ذلك األفرقة العاملة     

ــ ــات البيئي ة ـواالتفاق
  املتعددة األطراف

املسؤولية عن عملية     •
إعداد التقارير الوطنيـة    

  بشأن تنفيذ االتفاقية
  

ات ـتعزيز العالق   •
القطاعني السياسي  بني  

  والعلمي

تقــدمي املــشورة   •  
العلمية مـن أجـل     
التنسيق بـني جهـات     
الوصل الوطنية واألفرقة   
األخرى التابعة للجنـة،    
وهي األفرقة اليت تقـدم     
املعلومات إىل املراسلني   
ــالعلم  ــيني بـ املعنـ

  والتكنولوجيا

ــات   • ــساعدة جه م
الوصل الوطنية يف التحضري    

ر األطراف  ـلدورات مؤمت 
والدورات االستثنائية للجنة   

ــا؛  ال ــم والتكنولوجي عل
ومراجعة وثائق جلنة العلـم     

  والتكنولوجيا

تقدمي إسهام تقين يف      •
 /ورقات املوقف القطرية  

إعداد وتطبيـق بـرامج     
مثالً، عن  (العمل الوطنية   

طريق دراسة املؤشرات أو    
  )رصد وتقدير التصحر

التركيز على النشر     •
ــامليني  ــادل الع والتب

 اتللمعارف واخلـرب  
 تتعلق  يف املسائل اليت  

  بالتصحر

إيالء أولوية للبحث     •    قائمة اخلرباءاالحتفاظ ب  •    
يف جمــال ممارســات 
ــستدامة  اإلدارة املـ
لألراضي، مبا يف ذلك    
دعم بـرامج إعـادة     

  التحريج التجارية
   بلدان٤: اجملموع  بلدان: اجملموع   بلدان٧: اجملموع   بلدا١٣ً: اجملموع  
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حتسني العالقات  ) أ(٢  

االتصال مع  وشبكات  
اجملتمع العلمي علـى    

 احمللية والوطنية   عدالُص
، واإلقليمية والعامليـة  

بدعم مـن جهـات     
  الوصل الوطنية

مساعدة جهات   ) ب(٢
 الوطنية يف إقامـة     الوصل

ــاء  ــع العلم ــوار م ح
ــى  ــوجيني عل والتكنول

  الصعيد الوطين

مــساعدة جهــة ) ج(٢
وصل الوطنية يف قيـاس   ال

التقدم احملرز يف حتقيـق     
داف االسـتراتيجية   األه

لالستراتيجية ويف عملية   
يف مجلـة   إعداد التقارير،   

  مهام أخرى

الردود اإلضافية ذات   
الصلة الـيت قـدمها     
املراسلون خارج نطاق   
ــطنبول  ــادئ اس مب

  التوجيهية
ألدوار مــــــا ا

ات اليت  ـواملسؤولي
ــلني  ــي للمراس ينبغ

  ؟االضطالع هبا

حتديــد مــصادر   •
ــل البحــوث يف  متوي

 اتفاقيـة   عملية تنفيذ 
ــصحر  ــة الت مكافح

مثالً، رصد تـدهور    (
دمي ـ، وتق )األراضي

وتنسيق اإلسـهامات   
العلميــة يف ورقــات 
املوقــف القطريــة أو 
  املتعلقة حباالت معينة

احلاجة إىل التحديد     •
الواضـــح لـــألدوار 
ــازة  ــسؤوليات اجمل وامل
مؤسسياً لكل من جهات    
 الوصل الوطنية واملراسلني

مــساعدة جهــات   •
وطنية يف حتديد   الوصل ال 

أساليب إدمـاج العلـم     
والتكنولوجيا يف عمليـة    
تنفيذ برامج العمل الوطنية 

  وعملية إعداد التقارير

تقويــة اجلهــود   •
الرامية إىل احملافظة على    
وحدة اجملتمع العلمي   
الوطين بشأن املواضيع   

  املتعلقة بالتربة

حتسني التواصـل     •  
لمي على ـالعالشبكي  

  املستوى الوطين

التركيز على التداخل   •
بـــني العلـــم وإدارة 
السياسات علـى مجيـع    

  املستويات

دعم املبـادرات     •  
العلمية اجلديـدة ذات    

  الصلة

التعلم من أفضل     •  
املمارسات عن طريق   

مـع  الشبكي  التواصل  
املراســلني علــى  
الصعيدين اإلقليمـي   

  ودون اإلقليمي

متثيل البلد يف األمور      •
املتعلقة بلجنـة العلـم     

لتكنولوجيا ويف دورات   وا
جلنة اسـتعراض تنفيـذ     
  االتفاقية ومؤمتر األطراف

ــشر  •   ــارف ن  املع
املتاحة عاملياً بـشأن    

  تنفيذ االتفاقية

   بلدان٣: اجملموع   بلدان٧ :اجملموع   بلدان٩: اجملموع   بلدا١٢ً: اجملموع  
ـ       مما هـي يف رأيك

أفضل السبل ملشاركة   
العلم واجملتمع العلمي   

  تفاقية؟يف تنفيذ اال

وضع لإيالء أولوية     •
ـ    لتقيـيم   ةبرامج حبثي

مدى تنفيذ االتفاقيـة    
هذه الـربامج   وتنسيق  
   اومتويله

ــات   • ــد احللق عق
ة واجتماعات  ـالدراسي

املائدة املستديرة حـول    
  هذا املوضوع

زيارات ميدانية يقوم     •
هبا اجملتمع العلمي إلجياد    
حلول مبتكـرة لتنفيـذ     

  برامج العمل الوطنية

بغي دعم أنشطة   ين  •
البحث مـن جانـب     
 املشاريع العلمية العاملية

التحديث الدوري    •  
  لقائمة اخلرباء 

تيسري االتصال بني     •
جهات الوصل الوطنيـة    
واملراسلني عـن طريـق     
ــسؤوليات  ــيح امل توض

  احملددة لكل منهما 

ــوار    • ــمان احل ض
واالتساق بـني اجملتمـع     
العلمي وجمتمع السياسات 

ــيم   • ــي تنظ ينبغ
ام ـداملعارف باستخ 

ــربامج /األدوات الـ
  السهلة االستخدام

ــيم الوضــع   • تقي
احلايل للتصحر علـى    

  املستوى الوطين
   بلدان٣: اجملموع   بلدا١١ً: اجملموع   بلدا١٢ً: اجملموع   بلدا١٢ً: اجملموع  
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  املرفق الثاين

  جدول يبني االستبيان املتعلق بالتشاور    
  الوضع يف املاضي ويف احلاضر

الدور الذي يؤديه حالياً املراسل املعين بالعلم والتكنولوجيا، وما املسؤوليات اليت يضطلع هبا يف هو ما   -١
   ملساعدة جهة الوصل الوطنية؟مبلدك
  أو اإلقليمي؟/النتائج اليت متثل مثرة إسهام املراسل على الصعيد الوطين ودون الوطين و/ما هي أهم اإلجنازات  -٢
  ه مشاكل يف التعاون مع املراسل؟نوما الذي تعترب  -٣

  دور ومسؤوليات املراسلنيمراجعة 
   واملسؤوليات اليت ينبغي أن يقوم هبا املراسلون؟هي، يف رأيكم، األدوارما   -٤
  اجملتمع العلمي يف تنفيذ االتفاقية؟العلم و أفضل السبل ملشاركة مما هي يف رأيك  -٥
   على النحو املقترح يف املرفق األول؟-العلمي الشبكي  حتسني التواصل هل ينبغي للمراسلني القيام بدور يف  -٦

  .منكم تقدمي أي تعليقات أو توصيات أخرىيرجى 

        
 


