
 

عملية   في  المصلحة  أصحاب  تجربة  عن  باستبيان  العامل  تشرين  الفريق  بين  جرت  التي  اإللكترونية  الوسائل 
لدعم عملية ما بين الدورات التي تنظر في النهج االستراتيجي واإلدارة   2021  فبراير/شباط و   2020األول/أكتوبر  

 2020السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بعد عام  
 

 تتمثل أهداف هذا االستبيان فيما يلي:
 
للموا ‘ 1’ الدولية  لإلدارة  االستراتيجي  النهج  مع  وخبراتهم  المصلحة  أصحاب  نظر  وجهات  حول  المعلومات  الكيميائية  جمع  د 
(SAICM)  خلل عملية ما بين الدورات؛ العمل الذي سينفذ مستقبلا من أجل إرشاد تصميم 
 
زيادة امتلك زمام األمور وتقاسم المسؤولية عن طريق المشاركة مع أصحاب المصلحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية   ‘ 2’

 واقتراحاتهم لتخطيط المرحلة المقبلة.للمواد الكيميائية واستخدام خبراتهم 
 

ق وستنشر أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية االستبيان وتحلل النتائج وتبلغ عنها. وسيعمم االستبيان على نطا
 واسع، بما في ذلك على جميع مراكز تنسيق النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.

 
 هذا السؤال تلزم اإلجابة على   :*

 المشاركين في االستبيان معلومات  -ألف
 

 * يرجى اإلشارة إلى بلدك. -1
Click or tap here to enter text. 

 

 * يرجى اإلشارة إلى منطقتك اإلقليمية. -2
 
 أفريقيا 
 آسيا والمحيط الهادئ  
 أوروبا الوسطى والشرقية  
 والكاريبيأمريكا اللتينية  
 أوروبا الغربية والدول األخرى  
 المنطقة العالمية  

 

  

 *ما هي مجموعة أصحاب المصلحة التي تنتمي إليها؟ -3
 
 حكومة 
 منظمة حكومية دولية  
 منظمة غير حكومية  



 القطاع الخاص  
 األوساط األكاديمية  
 .Click or tap here to enter text)يرجى تحديد المجموعة( غير ذلك 

 

 إلى أي منظمة تنتمي؟  -4
Click or tap here to enter text. 

 

 أنت تجيب )تجيبين( على هذا االستبيان بصفتك:  -5
 
 مجموعة من أصحاب المصلحة ممثل/ممثلة عن  
 شبكة ممثل/ممثلة عن  
 ائتلفممثل/ممثلة عن   
 بصفتك الفردية 
 .Click or tap here to enter text)يرجى تحديد الصفة( غير ذلك  

 

 *هل سجلت لحضور أي اجتماع فريق عامل بالوسائل اإللكترونية؟ -6
 
 ( 8إلى السؤال  مباشرة نعم )يرجى االنتقال 
 ( يرجى متابعة االستبيانال ) 

 

االنتقال إذا لم تكن قد سجلت لحضور أي اجتماع فريق عامل بالوسائل اإللكترونية، يرجى تحديد السبب )األسباب( ثم   -7
 * .27مباشرة إلى السؤال 

 
Click or tap here to enter text.  

 

 *في أي اجتماعات الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية سجلت ؟  -8
 

 2020تشرين الثاني/نوفمبر  2 ، في: القيم المستهدفة والمؤشرات ومراحل اإلنجاز1 ☐
   2020الثاني/نوفمبر  تشرين 23 ، فياإلنجاز: القيم المستهدفة والمؤشرات ومراحل 1☐ 

   2020كانون األول/ديسمبر  7 ، في: القيم المستهدفة والمؤشرات ومراحل اإلنجاز1☐

   2021كانون الثاني/يناير  12 ، في: القيم المستهدفة والمؤشرات ومراحل اإلنجاز1☐

   2021شباط/فبراير  1 ، في: القيم المستهدفة والمؤشرات ومراحل اإلنجاز1☐

   2020تشرين األول/أكتوبر  27 ، في: الحوكمة وآلية دعم التنفيذ2☐

   2020الثاني/نوفمبر  تشرين 5 ، في: الحوكمة وآلية دعم التنفيذ2☐

   2020الثاني/نوفمبر  تشرين 19 ، في: الحوكمة وآلية دعم التنفيذ2☐

   2020األول/ديسمبر  ن كانو  3 ، في: الحوكمة وآلية دعم التنفيذ2☐

   2020األول/ديسمبر  كانون  17 ، في: الحوكمة وآلية دعم التنفيذ2☐

   2021الثاني/يناير  كانون  7 ، في: الحوكمة وآلية دعم التنفيذ2☐

   2021الثاني/يناير  كانون  14، في : الحوكمة وآلية دعم التنفيذ2☐



   2021شباط/فبراير  4 ، في: الحوكمة وآلية دعم التنفيذ2☐

   2020تشرين الثاني/نوفمبر  16 ، في : المسائل ذات االهتمام3☐

   2020كانون األول/ديسمبر  14 ، في : المسائل ذات االهتمام3☐

   2021كانون الثاني/يناير  18 ، في : المسائل ذات االهتمام3☐

   2021شباط/فبراير  2 ، في : المسائل ذات االهتمام3☐

   2020تشرين الثاني/نوفمبر  18 ، فياالعتبارات المالية: 4☐

   2020كانون األول/ديسمبر  16 ، في: االعتبارات المالية4☐

   2021كانون الثاني/يناير  20 ، في: االعتبارات المالية4☐

   2021شباط/فبراير  10 ، في: االعتبارات المالية4☐

 

 *هل قدمت تعليقات خطية؟ -9
 

 (يرجى متابعة االستبياننعم ) 
 ( 12يرجى االنتقال مباشرة إلى السؤال  ال ) 

 

 *إذا قدمت تعليقات مكتوبة، يرجى تحديد أن الجهة التي قدمت التعليقات نيابة عنها: -10
 
 نيابة عن حكومة /جهة صاحبة مصلحة   
 الجهات صاحبة المصلحة /نيابة عن مجموعة من الحكومات 

 

 *التعليقات؟كم مرة قدمت  -11
 
 مرة إلى مرتين 1-2
 مرات  3-4
 مرات  5-7
 مرات أو أكثر 8

  

المصلحة في اجتماعات الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية المعقودة بين    الجهات صاحبةاستعراض تجربة   - باء
 2021 وشباط/فبراير 2020تشرين األول/أكتوبر  

 

 *هل شاركت في أي من االجتماعات المعقودة عبر اإلنترنت؟ -12
 
 ( 14إلى السؤال مباشرة االنتقال  يرجىنعم ) 
 ( يرجى متابعة االستبيانال ) 

 

شاركت في االجتماعات المعقودة عبر اإلنترنت، يرجى تحديد السبب )األسباب( ثم االنتقال مباشرة إلى  إذا لم تكن قد   -13
 . 19السؤال 

 
Click or tap here to enter text. 

 



 *بالنسبة لك؟  ( Webex)بوجه عام، كيف كان أداء منصة ويبكس  -14
 

 جيد 
 ليس جيداا تماماا  
 لم يكن جيداا إطلقاا  

 

 *هل واجهتك أي مشكلت؟ -15
 

 (يرجى متابعة االستبياننعم ) 
 ( 18إلى السؤال   يرجى االنتقال مباشرةال ) 

 

 * يرجى اإلشارة إلى أنواع المشكلت التي واجهتك. -16
 

 قابلية االتصال  ☐
 الصوت ☐
 الفيديو ☐
 ( chat)الدردشة   ☐
 وظيفة رفع اليد  ☐
 .Click or tap here to enter textالمشكلت()يرجى تحديد غير ذلك  ☐

  

 * يرجى اإلشارة إلى األسباب الرئيسية للمشكلت التي واجهتك. -17
 
 ضعف االتصال باإلنترنت  ☐
 أو عدم وجودها المعداتنقص  ☐
 فروق مناطق التوقيت ☐
 تضارب أوقات االجتماعات ☐
 .Click or tap here to enter text)يرجى تحديد األسباب( غير ذلك ☐

 

 *هل استخدمت صندوق الدردشة أثناء اجتماعات الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية؟ -18
 
 نعم 
 ال 

 

 *هل وجدت جميع المعلومات والوثائق اللزمة على موقع النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؟ -19
 

 نعم 
 ال 

  

 *هل تمكنت من الوصول إلى الجدول الزمني للجتماعات؟ -20



 
 نعم 
 ال 

 

 *هل كان التوقيت مقبوالا لك بالنسبة لمنطقة التوقيت الخاصة بك؟ -21
 
 نعم 
 ال 

 

 *هل أُعلن عن اجتماعات الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية في الوقت المناسب؟ -22
 

 نعم 
 ال 

 

 *هل أتيحت وثائق اجتماعات الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية في الوقت المناسب؟ -23
 

 نعم 
 ال 

  

 *كم من الوقت احتجت للرجوع إلى الوثائق وللستعداد بشكل كاف الجتماعات الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية؟ -24
 

 يوم واحد إلى ثلثة أيام  1-3
 أسبوع واحد  
 أسبوعان  
 أكثر من أسبوعين  

 

 

ما هو الوقت الذي يلزم تركه بين اجتماعات الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية من أجل فهم موجزات االجتماعات   -25
 *والتحضير للجلسات اللحقة؟

 
 أسبوع واحد  
 أسبوعان  
 أسابيع 3
 أسابيع 3أكثر من  

 

 

 *هل كان الجدول الزمني العام لألفرقة األربعة العاملة بالوسائل اإللكترونية مقدوراا عليه بالنسبة لك؟ -26
 



 نعم 
 ال، ليس تماماا  
 ال، لم يكن مقدوراا عليه أبداا  

 

  

 العملية المستقبلية المحتملة  - جيم 
 

إلى تجربة المرحلة األولى من العمل بالوسائل   بالوسائل اإللكترونية، استناداا   المستقبلي المحتمليركز هذا القسم على جوانب العمل  
 .وكذلك االقتراحات بشأن كيفية تحسين العمل بالوسائل اإللكترونية في المستقبلاإللكترونية، 

 

 *أي الوظائف التالية مفيد لك؟ -27
 
 الدردشة مع المجموعة  ☐
 الدردشة الفردية وظيفة  ☐
 المجموعات الفرعية المنفصلةغرف  ☐
 .Click or tap here to enter text)يرجى تحديد الوظائف( غير ذلك ☐

  

هل استخدمت أنواع تكنولوجيا/منصات اجتماعات أخرى استخدمتها وتعتقد أنها ستكون أكثر ملءمة الجتماعات  -28
 *الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية؟

 
 ال ☐
 ( MS Teams)نعم، مايكروسوفت تيمز  ☐
 ( Zoom)نعم، زوم   ☐
 ( GoToMeeting)نعم، جوتوميتينج  ☐
 .Click or tap here to enter text)يرجى تحديد التكنولوجيا أو المنصة(نعم، غير ذلك   ☐

 

 * هل تعتقد أنه ينبغي عقد االجتماعات نفسها عدة مرات، في مجموعات أصغر، في مناطق التوقيت المختلفة؟ -29
 
 نعم 
 ال 

 

  

 *ما هو وقت البدء األنسب لك للجتماعات المستقبلية؟ -30
 
التوقيت  17:00توقيت وسط أوروبا )بروكسل( /  10:00بالتوقيت الشتوي لشرق الواليات المتحدة )نيويورك( /  :04  00 ☐

 (  آبيابتوقيت غرب ساموا ) 21:00المعياري الياباني )طوكيو( / 
التوقيت   18:00توقيت وسط أوروبا )بروكسل( /    11:00بالتوقيت الشتوي لشرق الواليات المتحدة )نيويورك( /     05:00☐

   (آبيابتوقيت غرب ساموا ) 22:00المعياري الياباني )طوكيو( / 



التوقيت   19:00توقيت وسط أوروبا )بروكسل( /    12:00بالتوقيت الشتوي لشرق الواليات المتحدة )نيويورك( /     06:00☐
   (آبيابتوقيت غرب ساموا ) 23:00المعياري الياباني )طوكيو( / 

التوقيت   20:00توقيت وسط أوروبا )بروكسل( /    13:00شتوي لشرق الواليات المتحدة )نيويورك( /   بالتوقيت ال  07:00☐
   (آبيابتوقيت غرب ساموا ) 00:00المعياري الياباني )طوكيو( / 

التوقيت   21:00توقيت وسط أوروبا )بروكسل( /    14:00بالتوقيت الشتوي لشرق الواليات المتحدة )نيويورك( /     08:00☐
 (  آبيابتوقيت غرب ساموا ) 01:00لمعياري الياباني )طوكيو( / ا
 .Click or tap here to enter text )يرجى تحديد التوقيت(  غير ذلك☐

 

 *هل يفيد توفير األدوات مثل الترجمة الشفوية الفورية عبر اإلنترنت في تعزيز الشمولية والمشاركة؟ -31
 
 نعم 
 ال 

 

 

 *هل ستكون فرصة إجراء الحوار اإلقليمي مفيدة لمنطقتك؟ -32
 
 نعم 
 ال 

 

 

 هل تحتاج إلى الدعم من أجل المشاركة بفعالية في عملية عبر اإلنترنت؟* -33
 
 (يرجى متابعة االستبياننعم ) 
 ( 35إلى السؤال   يرجى االنتقال مباشرةال ) 

 

 

 *يرجى اإلشارة إلى الدعم الذي ستحتاج إليه. -34
 
 المتحدة/الفنادقالوصول إلى مرافق المؤتمرات في السفارات/مكاتب األمم  ☐
 الدعم المالي للتصال باإلنترنت  ☐
 .Click or tap here to enter text)يرجى تحديد نوع الدعم(غير ذلك  ☐

  

 *أي مما يلي سيكون مفيداا للعمل المستقبلي بالوسائل اإللكترونية؟ -35
 
 التبادل والحوار  ☐
 التفاهم المتبادل  تحسين ☐
 األفكار الجديدة إنتاج  ☐
 تسوية النزاعات ☐



 مناقشة النص  ☐
 .Click or tap here to enter text)يرجى تحديد ما تراه مفيداا( غير ذلك ☐

 

هل تعتقد أن أصحاب المصلحة الذين ال يتمكنون من المشاركة النشطة في االجتماعات ينبغي أن ُيسمح لهم بتقديم   -36
 *االجتماع؟قبل تقارير خطية 

 
 نعم 
 ال 

 

 

هل تعتقد أن أصحاب المصلحة الذين ال يتمكنون من المشاركة النشطة في االجتماعات ينبغي أن ُيسمح لهم بتقديم  -37
 *االجتماع؟بعد تقارير خطية 

 
 نعم 
 ال 

 

 

عقد جولة ثانية من اجتماعات الفريق العامل بالوسائل اإللكترونية، أي الخيارات الواردة أدناه يمكن    باإلضافة  إلى -38
 *تنفيذها للمضي قدما بعملية ما بين الدورات إلى أن يتاح عقد االجتماعات الحضورية المباشرة من جديد؟

 
 اإلحاطات/االجتماعات اإلقليمية ☐
 الخبراءاجتماعات أصغر ألفرقة  ☐
 منتديات مفتوحة عبر اإلنترنت ☐
 .Click or tap here to enter textغير ذلك )يرجى تحديد الخيارات( ☐

 

هل لديك أي اقتراحات أخرى لزيادة المشاركة في التحضيرات للجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات، التي تنظر  -39
، وللدورة الخامسة للمؤتمر الدولي المعني 2020في النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بعد عام  

 *بإدارة المواد الكيميائية؟
 

Click or tap here to enter text. 

 

في رأيك، وفي إطار والية عملية ما بين الدورات، ما هي المجاالت ذات األولوية التي تتطلب مزيدا من المناقشة   -40
 *؟2021من أجل إحراز تقدم في عام  

 
Click or tap here to enter text. 


