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P
الختامي البيان

العلمي البحث وأ العالي التعليم زراءلو الوأل السإلمي للمؤتمر
التكنولوجيا وأ العلوم تطوير اسإتراتيجية لتطبيق آليات نحو

السإلمية البلدان في

اا الجتماع عن الصادرة وأالتوصيات للقرارات تنفيذ
بودابيست( العلمي وأالبحث العالي التعليم لوزراء التنسيقي

دوأرته في الخارجية لوزراء السإلمي وأالمؤتمر ،)1999 يونيو 28
اا ،)30/6/2000-27 كواللمبور،( وأالعشرين السابعة للدوأر وأامتداد
السإلم قضايا خدمة في السعودية العربية للمملكة الريادي

العمل أنشطة دعم على الدائم حرصها إطار في وأالمسلمين
اة الرياض اختيار وأبمناسإبة المشترك، السإلمي اة عاصم عربي

اء ،2000 لسنة للثقافة خادم من السامية التوجيهات على وأبنا
سإعود، آل العزيز عبد بن فهد الملك الشريفين الحرمين
وو وأصاحب وألي العزيز عبد بن الله عبد المير الملكي السم

، الوطني الحرس رئيس الوزراء  مجلس رئيس نائب العهد
وو وأصاحب النائب العزيز عبد بن سإلطان المير الملكي السم

المفتش وأالطيران الدفاع وأزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني
المير الملكي السمو صاحب وأبرعاية الله، حفظهم العام،

اسإتضافت ، الرياض منطقة أمير العزيز عبد بن سإلمان
اة السعودية، العربية المملكة العالي، التعليم وأزارة في ممثل

رجب من 21 إلى 18 من الفترة خلل الرياض، العاصمة في
،م2000 عام أكتوبر من 18 إلى 15 من الموافق ،هـ 1421 سإنة

وأالبحث العالي التعليم لوزراء الوأل السإلمي المؤتمر
لتطبيق آليات نحو( عنوان تحت المؤتمر عقد وأقد. العلمي

البلدان في وأالتكنولوجيا  العلوم تطوير اسإتراتيجية
للتربية السإلمية المنظمة من بدعوة وأذلك ،)السإلماية
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التعليم وأزارة من وأتنظيم -، إيسيسكو– وأالثقافة وأالعلوم
.السعودية العربية المملكة في العالي

العالي التعليم وأزراء المعالي أصحاب المؤتمر وأحضر
المؤتمر منظمة في العضاء الدوأل في العلمي وأالبحث

المؤتمر لمنظمة العام وأالمين يمثلونهم، من أوأ السإلمي
وأالعربية الدوألية المنظمات رؤسإاء من وأعدد السإلمي،
الموازية. وأالسإلمية

تتتح الكريم، القرآن من بينات آيات بتلوأة المؤتمر وأاف
وضل وأقد عبد بن سإلمان المير الملكي السمو صاحب تف

ورفّ ، الرياض منطقة أمير العزيز حفل بحضور المؤتمر فش
بأعضاء مستهلها في رحب قيمة كلمة وأبإلقاء افتتاحه،
عبد بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم باسإم المؤتمر

الملكي السمو صاحب المين عهده وأوألي سإعود آل العزيز
ففّ وأأبلغ ، الله حفظهما العزيز عبد بن الله عبد المير الضيو

. الكامل وأالتوفيق التام بالنجاح الصادقة وأتمنياتهما تحياتهما

مستقبل اسإتثمار ضروأرة على كلمته في سإموه أكد وأقد
، العلمي وأالبحث العالي التعليم خلل من السإلمية المة
لم وأهو الجديد القرن  يدخل السإلمي العالم إن سإموه وأقال

توحيد إلى وأدعا ، التحديات لمواجهة اسإتعداده بعد يستكمل
بالكتاب وأالتمسك السإلمية العقيدة على وأالعتماد الجهود

وأالسنة. 

وأزير العنقري محمد بن خالد الدكتور معـالي وأألقى 
كلمة السعودية، العربية المملكة حكومة في العالي التعليم
وحب اا ، المملكة بضيوفّ مستهلها في ر الهمية مبرز

وبر سإامية غايات من إليه يهدفّ ما وأ للمؤتمر السإتراتيجية تع
تاريخها من المرحلة هذه في السإلمية المة تطلعات عن
إن وأقال وأالتكنولوجية، العلمية النهضة أدوأات اسإتكمال نحو

العديدة التحديات من حرجة مرحلة تجتاز السإلمية المة
إبداعات أمام وأالمكانات المجال إتاحة إلى وأدعا وأالمعقدة،
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ثث الباحثين، من السإتفادة في الجتهاد على المة وأح
وأالبداعات الثقافية الموارد وأأن لسإيما العلمية الكفاءات

ولت قد الذهنية مصير تقرير في الطبيعية الموارد محل ح
ودد ، مكانتها  وأتحديد الدوأل التطورات متابعة ضروأرة على وأش

العالم في البحثية المراكز على وأالنفتاح وأالعالمية العلمية
العربية للمملكة المبكر الهتمام عن وأتحدث معها، وأالتواصل
بالعلم ، الله يرحمه العزيز عبد الملك عهد منذ السعودية،

تاتتة لنهما وأالثقافة النبياء خاتم من كريم سإماوأي نداء لوأل تلبي
أن وأأعلن وأسإلم، عليه الله صلى محمد نبينا وأالمرسإلين

المكانات رصد  مع السبل تيسير أجل من تعمل المملكة
التفوق ذرى نحو انطلقتها التعليم مسيرة تواصل كي السخية
العلمي.

العراقي الدين عز الدكتور معالي الكلمة تناوأل ثم
هذا إن فقال السإلمي، المؤتمر لمنظمة العام المين

لتهيئة اللزمة وأالوسإائل السبل توفير إلى يسعى المؤتمر
وأمقدرة، ثبات بكل الجديدة اللفية لولوج الصاعدة الجيال
اة وألجعلها علمها وأتسخير لبلدانها التكنولوجيا لتوفير مؤهل
قاطبة. وأالبشرية السإلمية المة لخدمة

القتصادية بنياتها توسإيع إلى السإلمية البلدان وأدعا
خريجي من اللفّ اسإتيعاب من تتمكن حتى وأتدعيمها
على الشباب هؤلء وأتشجيع التكوين وأمعاهد الجامعات
مقاوألت لنشاء الملئمة الظروأفّ بتوفير الحرة المبادرة
إلى اللجوء قاعدة إرسإاء إلى دعا كما ، عمل وأأوأراش صغرى
وأالمختصين. الخبراء خدمات

بن العزيز عبد الدكتور معالي الكلمة تناوأل ذلك، وأإثر
للتربية السإلمية للمنظمة العام المدير التويجري عثمان

ودم وأالثقافة، وأالعلوم خادم إلى وأالعرفان وأالتقدير بالشكر فتق
وأإلى سإعود، آل العزيز عبد بن فهد الملك الشريفين الحرمين

وي ودمه الذي الدعم على المين، عهده وأل العربية المملكة تق
وأالثقافة، وأالعلوم للتربية السإلمية للمنظمة السعودية
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اا اا المؤتمر، لهذا المملكة اسإتضافة معتبر المملكة لدوأر تأكيد
السإلمية المة قضايا خدمة في الرائد السعودية العربية
المشترك، السإلمي العمل وأتقوية السإلمي التضامن وأتعزيز
ثتم من أنه وأأعلن نحو ينطلق أن السإلمي العالم على المح
إلى وأأشار ، وأالتكنولوجيا العلوم مضمار في الصحيح التجاه

توجد ، السإلمية البلدان في وأالتكنولوجيا العلم أوأضاع أن
ةة مستويات في ففها متدني فص السإلمية بالمة تليق ل بأنها وأ

اا مأمورة إنها قال التي إلى المهد من العلم بطلب شرع
اللحد.

المؤهلة وأالتكنولوجية العلمية الطر مجموع أن وأأوأضح
اا تأهيل مليين سإبعة بحوالي تيقدر ، السإلمي العالم في اعالي

اا علمي، إطار ألف وأسإتمائة .3 تتعدى ل النسبة أن إلى مشير
، العالم في وأالتكنولوجية العلمية الكفاءات مجمل  من7%

تنمية خدمة في العلمي للبحث المتفرغين عدد أن وأأضافّ
الطر مجموع  من%1,18 نسبة يتجاوأز ل السإلمي العالم

العالم. في وأالتكنولوجية العلمية

المنظمة أهدت المؤتمر، افتتاح حفل ختام وأفي
من اليسيسكو وأسإام  وأالثقافة وأالعلوم للتربية السإلمية

بن فيصل المير الملكي السمو صاحب إلى الممتازة، الدرجة
في الشباب لرعاية السابق العام الله) الرئيس (يرحمه فهد

اا  السعودية، العربية المملكة التي الجليلة للخدمات تقدير
الثقافة مجالت في المشترك السإلمي للعمل قدمها

وأالعلوم للتربية السإلمية المنظمة أهدت كما وأالرياضة،
الدكتور إلى الممتازة، الدرجة من اليسيسكو وأسإام وأالثقافة

على الحائز المصري المسلم العربي العالم زوأيل أحمد
اا وأذلك ،1999 لعام الكيمياء في نوبل جائزة لكفاءته تقدير

ووقه اا البارز، العلمي وألتف السإلمي العالم اعتزاز عن وأتعبير
.المة علماء لحد العالمي العلمي بالنبوغ

عبد بن سإلمان المير الملكي السمو صاحب تفضل وأقد
فدى  اليسيسكو وأسإام بتسليم العزيز سإمو الفقيد إلى المه
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ناصر بن أحمد بن صالح الدكتور إلى ، فهد بن فيصل المير
اة الشباب، لرعاية  العام الرئيس وأكيل المير سإمو عن نياب
الشباب لرعاية العام الرئيس نائب فهد بن فيصل بن نوافّ

رسإمية مهمة في لوجوده السعودية، العربية المملكة في
العزيز عبد بن سإلمان المير سإمو سإلم البلد. كما خارج
اة سإموه وأتقبل زوأيل، أحمد الدكتور إلى اليسيسكو وأسإام هدي
معالي من اليسيسكو، مطبوعات آخر من مجموعة تضم

التويجري. عثمان بن العزيز عبد الدكتور العام المدير

ألقى  السإتراحة، وأفترة ، الفتتاح حفل انتهاء وأبعد 
المة "مستقبل بعنوان  علمية محاضرة زوأيل أحمد الدكتور
عميق تقدير موضع "  كانت حقيقية علمية لنهضة وأالحاجة

أحمد الدكتور وأتحدث كافة وأالحضور المؤتمر أعضاء من
وأما الجديدة العلمية التطورات عن المحاضرة هذه في زوأيل
أهمية وأأبرز ، البشري للجنس خطيرة تحديات من تمثله
اا السإلمي، العالم في الجيدة العلمية القاعدة إنشاء أنه مؤكد

وأاسإتعرض ، العلمي وأالتقدم السإلمي الدين بين تعارض ل
السإلمية، البلدان في العلمي البحث ،أوأضاع تركيز في

اا ليس العلمية القدرات ضعف أن إلى السياق هذا في مشير
اا اا تخلف في ضعف هو ما بقدر السإلمية البلدان في فطري

إن القول إلى السإلمي. وأخلص العالم في البحثية التوجهات
اا تصنع أن يمكن ل الشعارات اا تتحدث أن وأل تطوير بل ، تغيير

بنا يليق ل شرائها لن التكنولوجيا إنتاج على نعمل أن لبد
.  الحضارة هذه صنعت كأمة

وون على مكتبه الوألى الجلسة بداية في المؤتمر وأك
: التالي النحو

اا السعودية العربية - المملكة رئيس

الفريقية)، المجموعة (عن السنغال جمهورية
المجموعة (عن السإلمية باكستان وأجمهورية
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المجموعة (عن المغربية وأالمملكة السإيوية)،
اا للرئيس. العربية) نواب

 اا.  اليمنية الجمهورية مقرر

وأخلل الجلسة هذه خلل الكلمة تناوأل على وأتعاقب
وأفود رؤسإاء وأالسعادة المعالي أصحاب ، تلتها التي الجلسات

قدمته بما أشادوأا الذين المدعوة، وأالمنظمات العضاء الدوأل
هذا لنعقاد دعم من الشريفين الحرمين خادم حكومة

السإلمي التضامن تعزيز ضروأرة على وأأكدوأا المؤتمر،
اسإتراتيجية تطبيق أجل من المشترك التعاوأن في وأبلورته
وأتحدثوا ، السإلمية البلدان في وأالتكنولوجيا العلوم تطوير

البلدان في وأالتكنولوجية وأالعلمية التعليمية الوأضاع عن
التي وأالقضايا المشكلت كلماتهم في وأتناوألوا السإلمية،

لتحسين وأجيهة بمقترحات وأتقدموا المؤتمر، بموضوع تتصل
وأالتكنولوجيا العلم دوأر وأتفعيل وأالتكنولوجي العلمي الداء

السإلمية. المجتمعات تنمية في

وأالثالثة الثانية العمل جلسات في المؤتمر اسإتمع وأقد
ثدتها ضافية تقارير ثلثة إلى وأالرابعة، المنظمة إليه وأقدمتها أع
التعليم  أوأضاع( حول وأالثقافة وأالعلوم للتربية السإلمية

العلمي البحث أوأضاع(وأ ،)السإلمي العالم في العالي
وأعن ،)السإلمي العالم في المستقبلية وأآفاقه وأمراكزه

هذه المؤتمر وأناقش). السإلمي العالم جامعات اتحاد نشاط(
لما التعاوأن في وأالرغبة الخوة بروأح مشبع جو في التقارير

ثبر. السإلمية للمة العليا المصالح خدمة فيه أعضاء وأع
إليه، المقدمة للتقارير جرت التي المناقشات خلل المؤتمر

للتربية السإلمية المنظمة بذلتها التي للجهود التقدير عن
العالي التعليم أوأضاع اسإتقصاء أجل من وأالثقافة وأالعلوم
وأتحليلها السإلمي، العالم في وأالجامعات العلمي وأالبحث

بما وأأشادوأا التقارير، هذه في ملخصاتها وأصياغة وأدراسإتها
ويزت إلى المقدمة وأأوأراقها السإلمية المنظمة تقارير به تم

.وأشمول وأموضوعية دقة من المؤتمر،
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التقارير. هذه اعتماد بشأن قراراته المؤتمر أصدر وأقد

ثب دراسإة على الخامسة، العمل جلسة في المؤتمر وأانك
في وأالتكنولوجيا العلوم تطوير اسإتراتيجية تطبيق آليات

فن السإلمية البلدان أعضاء شارك حيث كافة، الجوانب م
تطرحها التي وأالقضايا الموضوعات تحليل في المؤتمر،

مناقشة بعد وأخلصوا التطبيق، بآليات الخاصة الوثيقة
العلوم تطوير اسإتراتيجية تطبيق آليات إقرار إلى محتوياتها،

المنظمة إلى وأالطلب السإلمية، البلدان في وأالتكنولوجيا
تطبيق مراحل متابعة وأالثقافة، وأالعلوم للتربية السإلمية

مع وأبالتعاوأن العضاء، الدوأل مع بالتنسيق السإتراتيجية
الدائمة اللجنة وأمع السإلمي المؤتمر لمنظمة العامة المانة

الخصوص  وأبهذا-.كومستيك- وأالتكنولوجي العلمي للتعاوأن
الذين وأالتكنولوجيين العلماء جميع بجهود المؤتمر أشاد

في وأالتكنولوجيا العلوم تطوير اسإتراتيجية إعداد في سإاهموا
لمراجعة أحدثت التي العلمية وأاللجنة السإلمية البلدان
السإتراتيجية.  هذه تنفيذ بآليات الخاصة الوثيقة

المثلث إدراك أهمية من المناقشات وأانطلقت
أسإاس لنه ، وأالتنمية ، وأالتقانة ، العلم ، الضلع المتساوأي

، وأالجتماعية وأالعلمية القتصادية القطاعات في ازدهار أي
في قدمت التي وأالعروأض الكلمات خلل من وأبرزت

تة المؤتمر، لتحقيق عناصر ثلثة تأمين إلى الملحة الحاج
العليا، السياسإية وأهى: الرادة وأالتكنولوجية، العلمية النهضة

المالية. ،وأالموارد المناسإبة وأالخطط

على خاصة، بصورة المؤتمر مداوألت وأتركزت
بين المحكم الربط خلل من المستقبل، آفاق اسإتشرافّ

المستوى على وأالتكنولوجية العلمية السياسإات تخطيط
تطبيق مجال في التعاوأن وأبين عضو، دوألة كل في الوطني

السإلمية، البلدان في وأالتكنولوجيا العلوم تطوير اسإتراتيجية
وزز وأبما المشترك، السإلمي العمل إطار في علقات يع

السإلمي، المؤتمر منظمة دوأل بين وأالتكامل التعاوأن
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اا السإاس القاعدة هو الذي السإلمي التضامن لمبدأ ترسإيخ
.المشترك السإلمي العمل عليها يرتكز التي

وكد العلوم تطوير لسإتراتيجية البالغة الهمية المؤتمر وأأ
تلبيتها من تستمدها التي السإلمية البلدان في وأالتكنولوجيا

العالم في وأالجتماعية القتصادية التنمية دعم لمتطلبات
على الحضاري البناء لضروأرات اسإتجابتها وأمن السإلمي،

وهد الذي النحو وأعلى وأالتكنولوجيا، العلم أسإس إلى السبل يم
اا السإلمي، العالم بلدان في الشاملة التنمية تحقيق انطلق

ودم من وطرد العلمي التق .كافة المستويات على الم

علمية مستديرة مائدة المؤتمر، انعقاد  بمناسإبة وأنظمت
: السإلمية البلدان في وأالتكنولوجيا العلم( موضوع حول

محمد بن خالد الدكتور معالي ترأسإها ،)وأالفاق الواقع
السعودية، العربية المملكة في العالي التعليم وأزير  العنقري

ورزين العلماء من نخبة فيها وأشاركت المؤتمر، رئيس من المب
صالح الدكتور:  هم العالمية، وأالسمعة العالية المكانة ذوأي

ديارا،.م الشيخ وأالدكتور الباز، فاروأق وأالدكتور العذل،
.فيهي لوبي بن تسير أحمد وأالدكتور الصايغ، علي وأالدكتور

للواقع معمقة تحليلت المستديرة المائدة في طرحت وأقد
ودمت السإلمي، العالم في وأالتكنولوجي العلمي أفكار وأق

في دوأرهما وألتفعيل وأالتكنولوجيا بالعلم للنهوض وأمقترحات
.الشاملة التنمية

ثجه العالي التعليم لوزراء الوأل السإلمي المؤتمر وأوأ
وأتقدير شكر رسإائل أعماله، ختام في العلمي وأالبحث

بن فهد الملك الشريفين الحرمين خادم إلى وأعرفان،
وو صاحب وأإلى سإعود، آل العزيز عبد الملكي  السم

وي العزيز عبد بن الله عبد المير وأإلى المين، عهده وأل
وو صاحب العزيز عبد بن سإلطان المير الملكي السم
صاحب وأإلى الوزراء، مجلس لرئيس الثاني النائب
أمير العزيز عبد بن سإلمان المير الملكي السمو
حكومة قدمته الذي الكبير الدعم على الرياض، منطقة
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وأعلى المؤتمر هذا إلى السعودية العربية المملكة
لمعالي تقديره عن المؤتمر وعبر كما له، اسإتضافتها

السعودية العربية المملكة في العالي التعليم وأزير
على العنقرى محمد بن خالد الدكتور المؤتمر رئيس

وأزارته قدمتها التي الكبيرة وأالتسهيلت المساعدات
ثجه المؤتمر. لنجاح له المساعد وأالفريق المؤتمر وأوأ

وأالثقافة وأالعلوم للتربية السإلمية المنظمة إلى الشكر
على فيها، العاملين وأ العام مديرها وأإلى إيسيسكو-–

في المؤتمر هذا لعقد العداد في المميزة جهودهم
 الظروأفّ. أحسن

الذي العرض ، شديد باهتمام المؤتمر تابع وأقد
العالي التعليم وأزير صلح منذر الدكتور معالي قدمه

تعيش التي الصعبة الوأضاع عن ، فلسطين دوألة في
وأمعاهد مدارس من التعليمية المؤسإسات وأطأتها تحت

بسبب وأذلك العلمي، البحث وأمراكز وأكليات وأجامعات
التي السافر العسكري وأالعدوأان وأالبطش القمع أعمال

الشعب ضد السإرائيلي الحتلل سإلطات تمارسإها
أعضاء الفلسطيني الوزير معالي ناشد وأقد.  الفلسطيني

فم المؤتمر وأالعلمية الجامعية للمؤسإسات الدعم تقدي
وعبر.الفلسطينية إدانته عن الشأن هذا في المؤتمر  وأ

سإلطات ترتكبها التي الجرامية للعتداءات الشديدة
وأما الفلسطيني، الشعب حق في السإرائيلي الحتلل
لقدسإيته انتهاكات من الشريف القدس له يتعرض
القدس أهمية المؤتمر وأيؤكد ، حرمته على وأاعتداء

اا للمسلمين الشريف يمكن ل وأثقافي ديني كرمز جميع
المساعدات تقديم إلى المؤتمر فيه.  وأدعا التفريط
وأمراكز وأالجامعية التعليمية المؤسإسات إلى اللزمة
فلسطين. في العلمي البحث
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ققدمات، التي وأالمقترحات الفكار ضوء وأفى
التالية: التوصيات المؤتمر أصدر

تطوير اسإتراتيجية لتطبيق اسإتشاري مجلس إنشاء
إطار في السإلمية، البلدان في وأالتكنولوجيا العلوم

وأالثقافة وأالعلوم للتربية السإلمية المنظمة
وأالبحث العالي التعليم لوزراء السإلمي وأالمؤتمر
دوأل تسع من المجلس يتكون أن على العلمي،
تة تتتداوأل أعضاء تيعهد سإنوات، ثلث كل فيه العضوي

السإتراتيجية بوضع الكفيلة المشاريع بدراسإة إليه
مع بالتنسيق وأيكلف العملي، التطبيق موضع

– وأالثقافة وأالعلوم للتربية السإلمية المنظمة
لمنظمة العامة المانة اجتماعاته وأتحضر إيسيسكو-،

تة وأاللجنة السإلمي المؤتمر العلمي للتعاوأن الدائم
كومستيك- .– وأالتكنولوجي

التالية: العضاء الدوأل من المجلس وأيتشكل

السعودية. العربية  ) المملكة1
المغربية. ) المملكة2
العربية. مصر ) جمهورية3
. السإلمية باكستان ) جمهورية4
اليرانية. السإلمية ) الجمهورية5
) ماليزيا.6
السنغال. ) جمهورية7
الغابون. ) جمهورية8
أوأغندا. ) جمهورية9

الصناعية وأالتنمية النتاج نحو العلمي القطاع توجيه
لتطوير التكنولوجي التطور من وأالسإتفادة
وأالزراعية، وأالتعليمية القتصادية الحيوية، القطاعات

ال مواقع إلى المخابر من المعرفة نقل بمبدأ عم
. التطبيق
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التعليم وأمؤسإسات الجامعات بين وأالتعاوأن التنسيق
خطط وأوأضع السإلمي، العالم في العالي

كل في تفاصيلها تتباين قد مشتركة، وأاسإتراتيجيات
اا بعضها يعزز متكاملة سإتكون وألكنها دوألة، ، بعض

السإلمي. العالم جامعات اتحاد إطار في

بما السإلمي، العالم في للمعلومات شبكة إنشاء
العلمية المعلومات تدفق سإرعة على يساعد

وأربط البحوث، وأمراكز الجامعات بين وأالتقانية
. بينها فيما وأالتكنولوجي العلمي التعاوأن صلت

إنشاء في الصناعية القمار تكنولوجيا من السإتفادة
أجل من تبعد، عن للتعليم إسإلمية فضائية قناة

. المتطور التعليم من النوع هذا تعميم في التوسإع

ال باعتباره المفتوح بالتعليم الهتمام اا مجا يوفر جديد
على وأيساعد العالي للتعليم الفرص من المزيد
مردوأديته.  من وأيزيد تطويره، إمكانات تعزيز

البلدان في كافة التربوية النظم بتعزيز العناية
اا السإلمية، السإاسإي، التعليم مرحلة من انطلق

ال الكثر وأالتقني العالي التعليم مرحلة إلى وأصو
اا، العلمية المية محو على وأالعمل تخصص

في العلمي التقدم مواكبة خلل من وأالتكنولوجية،
الدوأل بين علمية معرفية قاعدة وأإيجاد العالم،

. العضاء

العلمي البداع وأأصحاب العلماء مكانة إعلء
على وأالعمل السإلمي، العالم في وأالتكنولوجي

وني إنجازاتهم تشجيع الجيال يحفز بما إبداعاتهم وأتب
أمتهم مكانة من للرفع جهودهم بذل على الجديدة

. المم بين
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وأتعزيز العالي للتعليم الدعم بزيادة اللتزام
أجل من العلمي البحث وأبدعم العليا، الدراسإات

مؤسإسات مرافق وأتطوير التكنولوجية القدرات بناء
. العلوم لتطوير الخصبة التربة وأإعداد البحث،

العامة الدارة في العلمية للبحوث مركز إنشاء
وأالثقافة-إيسيسكو- وأالعلوم للتربية السإلمية للمنظمة

وأالمؤسإسات المراكز بين بالتنسيق إليه يعهد
جذب نقطة وأيكون ، السإلمي العالم في البحثية
اا السإلمية، البلدان من الباحثين للعلماء وأمرصد
وأملتقى ، مجالته جميع في ، العلمي للبحث

وأالتكنولوجيا.  العلوم حقول في للمبدعين

من أكثر تهم التي المشتركة البحاث دعم تشجيع
وأالتشاوأر التنسيق يدعم بما دوألة، وأمن باحث

تلقح على يساعد وأ وأالمعلومات، الراء وأتبادل
لهذا وأيوضع الملئمة، الحلول ليجاد العالمية الفكار
للتعاوأن الدائمة اللجنة خلل من تنفيذ آلية الدعم

وأالتكنولوجي. العلمي

العمل وأوأرش وأالتدريب التوعية مشاريع بعض إدراج
وأتنمية الطر لتدريب ، المعلومات إنتاج مجال في

مختلف في المعلومات إنتاج مجالت في قدراتها
. مستوياتها

دعم في المهاجرة العلمية الكفاءات من السإتفادة
السإلمية البلدان في وأالتكنولوجية العلمية النشطة

السإلمية المنظمة وأضعتها التي الخطة خلل من
الشأن. هذا - في وأالثقافة- إيسيسكو وأالعلوم للتربية

العالي التعليم لوزراء السإلمي المؤتمر عقد
دوأرية. بصفة سإنوات ثلث كل العلمي وأالبحث
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العضاء الدوأل في العليا وأالمعاهد الجامعات دعم
التنمية تحقيق في مهامها ممارسإة من وأتمكينها
العضاء. للدوأل الشاملة

العلوم مجالت في المرأة مشاركة تشجيع
دعم في لتشارك لها المجال وأإفساح وأالتكنولوجيا
. العضاء الدوأل في الشاملة التنمية مشروأعات

توجيهية لجان إنشاء إلى العضاء الدوأل دعوة
المتعلقة السإتراتيجية تنفيذ بمتابعة تتكفل وأطنية

قبل من المعتمدة وأالتكنولوجيا العلوم بتطوير
المجلس مع التنسيق بمهام وأتضطلع ، المؤتمر

عن السإتراتيجية، هذه بتطبيق المكلف السإتشاري
وأالثقافة وأالعلوم للتربية السإلمية المنظمة طريق

-. إيسيسكو –
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