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تس ع ع ع ع ع ععة لريا يةتلليا يةليعل ع ع ع ع ع ععيا ةرت ي يةةر
و ليل يةلحث يةةر

ويحتالل لعنا ل وقا ععة يا وأفليقيا وعلليا لين يةجع ةا ويةجع ةعت ويةهيئعت يةةر يا

ية حريا ويألجنليا و ليل يةلحوث ةتلعدل ية ةرو عت ويةل يل ج ويالسعتذة ويةخلليء ويعديد ية ؤت ليت وية ليسم يةثقعفيا وذةك

ف لوء لسعةا يةلريا يةت تسة إة توفيل نعخ لحث .
هدف يةخطا :


تنظيم وتن يا يإلتصعالت يةثقعفيا ويةةر يا لين يةجع ةا ويةجع ةعت ويةهيئعت يةةر يا و ليل يةلحث يةةر



توفيل فلص يةدليسا ويةتدليب لعةخعلج ةر ةيدين ويةلعحثين وتنشيط ية شلوععت يةدليسيا يةةر يا ية شتللا



تلعدل ية ةرو عت ويةل يل ج ويةنظم وتلعدل يالسعتذة ويةخلليء ع يةجع ةعت وية ةعهد يالجنليا



تنسيق أنشطا يةلريعت في ع يختص لعةنشعط ويةتلعدل يةثقعف لينه ع وتنظيم يةندويت وية ؤت ليت وية ليسم يةثقعفيا وحرقعت يةلحوث



تيسععيل يإلجليءيت ألعلعععء يةجع ةا يةةع رين يةذين يس ععه ون ف

ية حريا ويألجنليا

جعالت يةتدليس ويةلحوث لعةجع ةعت يةةلليا ويألجنليا و ديو ا

يإلتصعل لهم


يقتليح يةسيعسا يةةع ا ةرتنظيم وتطويل شئون يةلةثعت ويألجع يت يةدليسيا وية نح



إعديد شلوع خطا يةلةثعت ويألجع يت يةدليسيا لنعء عر

قتلح يالقسعم يةةر يا



تنظيم يالستفعدة ن ية نح يةدليسيا يةت تقد هع يةحلو ا ويةهيئعت



تعلةا أعلعء يةلةثعت ويألجع يت يةدليسيا أثنعء وجودهم ف يةخعلج عن طليق يةتقعليل يةويلدة ن لعتب يةلةثعت



يتخعذ إجليءيت د وينهعء يةلةثعت ويألجع يت يةدليسيا



يالحتفعظ ل ةرو عت تلع را عن أعلعععء يةلةثعت ويألجع يت يةد يلسععيا و ويظلا تعلةتهع ل ع يلفل يعطعء صععولة ويلععحا عنهم ن
حيث يةلريعت وية ةعهد ية وفدة ةهم ويةتخصصعت و قعل يةدليسا و ولوععت يةلحوث يةت يقو ون لهع ف يةخعلج



يعديد يةتقعليل يةدوليا عن أعلعء يةلةثعت ويألجع يت يةدليسيا وية نح



يتخعذ إجليءيت تنفيذ ق يلليت ةجنا يةدليسعت يةةريع ويةلحوث في ع يتةرق لعختصعصهع



تنفيذ يالتفعقيعت يةثقعفيا وتجديدهع وتةديرهع حسب قتليعت يةظلوف ويالشليف عر تطليق يةل يل ج يةتنفيذيا ةالتفعقيعت .



تنظيم شعللا يةلريا لعة ؤت ليت ويةندويت يةةر يا ويةحرقعت يةدليسيا وية حريا ويةخعلجيا .



يستقلعل يةوفود يةةر يا ويألجنليا وتنظيم ية يعليت يةةر يا ةهم .



يتخعذ يجليءيت دعوة يالسعتذة ويةخلليت يألجعنب .



يإلعديد ةةقد ية ؤت ليت ويةندويت يةةر يا ويةحرقعت يةدليسيا يةت تةقدهع يةلريا ويستقلعل أعلعء يةوفود ية شتللا.



نشل ألحعث ية ؤت ليت وتوصيعتهع يةت تنظ هع يةلريا وأقسع هع يةةر يا .



يالشتليك ف إعديد وتنظيم ية ليسم يةثقعفيا يةت تقي هع يةجع ةا .



يتخعذ إجليءيت سفل أعلعء يةوفود ةيحللوي ية ؤت ليت ويةندويت يةةر يا يةخعلجيا .

