ጋዜጣዊ መግሇጫ
በብሔራዊ ምርምር ካውንስል መዋቅር እና አሰራር ላይ የተደረገ ጥናት በአገር አቀፍ አውደ ጥናት
ላይ ለውይይት ይቀርባል
የካቲት 5 ቀን 2007ዓ.ም
ሳሬም ኢንተርናሽናል ሆቴል፣ አዲስ አበባ
የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ምርምሮችን ተገቢነትና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ እንዲከናወኑ የሚያስችሌ
በብሔራዊ ምርምር ካውንስሌ የመዋቅርና የአሰራር ጥናት ውጤት የሚቀርብበት እና ግብረ መሌሶች የሚሰበሰቡበት የአንድ ቀን አገር አቀፍ
አውዯ ጥናት አዘጋጅቷሌ፡፡ የአውዯ ጥናቱ ዋና አሊማ በብሔራዊ ሳይንስ ቴክኖልጂ እና ፈጠራ ካውንስሌ የተቋቋመውን ብሔራዊ የምርምር
ካውንስሌ ድርጅታዊ መዋቅር እና አሰራር በስፋት ማጥናት ነው፡፡ አውዯ ጥናቱ ሐሙስ የካቲት 5 ቀን 2007ዓ/ም ከ 2፡30-11፡30 ሰዓት
በአዲስ አበባ ሳሬም ኢንተርናሽናሌ ሆቴሌ ይካሄዳሌ፡፡ በአውዯ ጥናቱ ሊይ ፖሉሲ አውጪዎች፣ አመራሮች፣ ተመራማዎች በምርምርና
ቴክኖልጂ ዝውውር ሊይ የተሰማሩ ዋና ባሇድርሻ አካሊት ተወካዮች የተወጣጡ ከመቶ በሊይ ተሳታፊዎች እንዯሚሳተፉ ይጠበቃሌ፡፡
የጥናት ቡድኑ አባሇት ከተሇያየ የዘርፍ የተወጣጡ የአካዳሚው መስራች ምሁራን ናቸው፡፡ ሇጥናቱ ፖሉሲዎችን፣ ሪፖርቶችን፣
መመሪያዎችን እና ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ሰነዶች በስፋት የዳሰሱ ሲሆን የላልች አገሮች የምርምር ተቋማትን ተመክሮ
ገምግመዋሌ፡፡ በተጨማሪም ቡድኑ በአገር ውስጥ ያሇውን የምርምር ገፅታ ገምግሟሌ፡፡
በአውዯ ጥናቱ ሊይ የዯቡብ አፍሪካ ብሔራዊ የምርምር ተቋም ተወካይ የድርጅታቸውን ተመክሮ ያቀርባለ፤ ከጀርመን የምርምር ተቋም
የተወሰዯ ትምህርትም በአውዯ ጥናቱ ሊይ ይቀርባሌ፡፡ የጥናት ቡድኑ አባሊትም ጥናቱ ባካተታቸው የተሇያዩ ረዕሶች ዙሪያ የጥናቱን ውጤት
ያቀርባለ፡፡ ጥናቱ የሚቀርብባቸው አርዕስቶች የሚከተለት ናቸው፡





የተቋሙ አሊማ፣ ማንዴት እና የህግ ማዕቀፍ
የተቋሙ ስትራቴጂያዊ አቅጣጫ፣ ብሔራዊ ስትራቴጂ ፕሮግራም
የምርምር ፈንድ፣ የግምገማ ሒዯት
የሰው ኃይሌ እና የመሠረተ ሌማት እድረት
የብሔራዊ ምርምር የግብዓት አቅርቦት፣ መስተጋብር እና ትብብር

በአውዯ ጥናቱ ሊይ የቡድን ውይይቶች ተካሒዶ የጥናት ሪፖርቱ ከተሳታፊዎች በሚሰጡ ግብዓቶች ይዳብራሌ፡፡
ጥናቱ አሁን በስራ ሊይ ያሇውን የሳይንስ እና ቴክኖልጂ ካውንስሌ ሇማጠናከር አስተዋፅኦ ከማድረጉ በተጨማሪ ወዯፊት በኢትዮጵያ
ሇሚቋቋመው ብሔራዊ የምርምር ካውንስሌ መሰረት ይጥሊሌ፡፡
ይህ ጥናት እና አውዯ ጥናት በአሜሪካ ብሔራዊ የምርምር ተቋም እና በሲውዲን አሇም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ድጋፍ የሚካሄድ ነው፡፡
የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በሚያዚያ 2002 ዓ.ም ከተሇያዩ ዘርፎች በተወጣጡ 49 ኢትዮጵያውያን ምሁራን የተቋቋመ ሲሆን ዋና
ዓሊማው ሁለም የሳይንስ ዘርፎች እንዲጎሇብቱ ማድረግ ነው፡፡ የተቋሙ ተሌዕኮም የሳይንስ እና የምርምር ባህሌ እንዲያድግ እና አገር በቀሌ
እውቀትን ጨምሮ የሳይንስ እውቀት እንዲጎሇብት ማገዝ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በመጋቢት ወር 2004 ዓ.ም በአዋጅ ቁጥር
783/2013 የተቋቋመ መንግስታዊ ያሌሆነ ተቋም ነው፡፡

