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Ballkani Perëndimor: T’ia japim drejtim shkencës për nesër 
 
„Konferenca e Përbashkët Shkencor“ e Akademisë Kombëtare të Shkencave „Leopoldina” dhe të Akademisë Austriake të 
Shkencave (ÖAW) po boton, para „Samitit të 3-të të Ballkanit Perëndimor“ në Paris të kryetarëve të shteteve dhe të qeverive, 
rekomandime për zhvillimin e mëtejshëm të sistemeve shkencore të rajonit të Evropës Juglindore. Që shkenca dhe hulumtimi të 
përballojnë konkurrencën ndërkombëtar duhet që shtetet e Ballkanit Perëndimor të përforcojnë autonominë e universiteteve të 
tyre, të krijojnë një sistem të pavarur të promovimit të shkencës, dhe të themelojnë këshilla kombëtare të shkencës, për të 
përmirësuar shkëmbime midis shkencës, politikës, shoqërisë dhe industrisë. Këto janë rekomandimet thelbësore kryetarëve të 
shteteve dhe të qeverive dhe Komisionit Evropian, të shkencëtarëve dhe të vendim-marrësve të 13 vendeve të Evropës të cilat 
do të mblidhen në Paris me datën 4 korrik për „Samitin e 3-të të Ballkanit Perëndimor“. 
 
Vendimtare janë edhe zbatimi i kritereve ndërkombëtare të cilësisë për shkencën dhe hulumtimin si dhe krijimi i perspektivave 
për shkencëtarë të rinj të shkëlqyer dhe zgjerimi i mundësive të lëvizshmërisë ndërkombëtare në të gjitha hapat e karrierave 
shkencore. Vetëm kështu, afatgjatë, mund të zbutet tendenca e deritanishme e „brain train-it“ (largimit të trurit), pra a ikjes së 
shkencëtarëve të kualifikuar në botën e jashtme, dhe të arrihet një „brain circulation“ (qarkullimi i trurit), pra qëndrime të 
përkohshme të shkencëtarëve jashtë shteti dhe kthimi i atyre në vendlindjen. 
 
Qëllimi i këtyre masave dhe të masave të tjera, të botuara në këtë „Deklaratë të Përbashkët“ është përforcimi i sistemeve të 
shkencës në vendet e Ballkanit Perëndimor në vitet që vijnë për rajonin shkencor evropian dhe ndërkombëtar. Në nivelin politik, 
ato kanë për qëllim afrimin e rajonit Bashkimit Evropian dhe integrimin e mëtejshëm të shteteve të anëtarësuar. 
 
Pjesëmarrësit e Konferencës Shkencore të Vjenës e cila u zhvillua në ÖAW më 22-24 maj 2016, në kuadrin e „Procesit të Ballkanit 
Perëndimor / Procesit të Berlinit“ të themeluar nga Kancelarja gjermane Angela Merkel, erdhën nga Austria, Gjermania, Bullgaria, 
Franca dhe Italia, nga shtetet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, dhe Serbia, si 
dhe nga anëtarët e BE-së Kroaci dhe Slloveni. Kjo ishte Konferenca e 2-të e Përbashkët Shkencore pas konferencës së parë në 
Berlin dhe Halle në korrik 2015. 
 
Rekomandimet e hartuara do të dorëzohen „Samitit të Ballkanit Perëndimor“ të kryetarëve të shteteve dhe të qeverive në Paris 
më 4 korrik. Takimi tjetër i „Konferencës së Përbashkët Shkencore“ në vitin 2017 do të përgatitet bashkë me Akademinë franceze 
të Shkencave. Konferencat do të vazhdojnë në vitet e ardhshme. 
 
Deklarata e përbashkët Moving Forward: Guidelines to Improved Science Systems (Drejt së ardhmes: Udhëzime për sisteme 
shkencore të përmirësuara) e Konferencës Shkencore ndodhet në: http://bit.do/2JSC-WBP.  
 
Fotografitë e Konferencës Shkencore në Vjenë mund të shkarkohen pa pagesë në: http://www.oeaw.ac.at/pr/wbc  
 
Informacione të mëtejshme ndodhen në faqen e „Konferencës së Përbashkët Shkencore të Procesit të Ballkanit Perëndimor“ 
në: www.leopoldina.org/de/jsc 
 
Konferenca Shkencore në Vjenë u organizua nga ÖAW dhe Leopoldina në bashkëpunim me Ministrinë Austriake për Evropën, 
Integrim dhe e Jashtme, me Ministrinë për Shkencën, Hulumtimin dhe Ekonominë, me Fondacionin gjerman Alexander von 
Humboldt, si dhe me Helvetas, organizatën zvicerane të zhvillimit. 
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T: +49 345 472 836 
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SQ 

http://bit.do/2JSC-WBP
http://www.oeaw.ac.at/pr/wbc
http://www.leopoldina.org/de/jsc
mailto:lucian.brujan@leopoldina.org

