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حتــت الرعايــة الســامية لفخامــة الســيد إبراهيــم بوبكر كيتــا، رئيــس مجهورية مايل
المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي

" التعليم العالي : الجودة والمالءمة "

إعالن باماكو



       
 


    

 
  

المشاركین في  ،في منظمة التعاون اإلسالميرؤساء وفود الدول األعضاء  نحن
عاصمة ، باماكوالمنعقد في  ،لوزراء التعلیم العالي والبحث العلمي الثامنالمؤتمر اإلسالمي 

صفر  14 ، یومبوبكر كیتا إبراھیم لفخامة السیدتحت الرعایة السامیة ، جمھوریة مالي
  ،)الجودة والمالءمة: التعلیم العالي(م، تحت شعار 2016 نوفمبر 14 لـ ، الموافقھ1438

 ً ً و لإلعالناتتفعیال لقرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمر اإلسالمي لتأكیدا
الریاض، المملكة العربیة السعودیة، في المنعقدة في  العلميلوزراء التعلیم العالي والبحث 

الكویت، دولة الكویت، في سنة في ؛ و2003طرابلس، لیبیا، في سنة في ؛ و2000 سنة
؛ وفي كوااللمبور، مالیزیا، في سنة 2008؛ وفي باكو، جمھوریة أذربیجان، في سنة 2006
مملكة العربیة السعودیة، في سنة في الریاض، ال المنعقدة؛ ودورتھ االستثنائیة 2010
وفي الرباط، المملكة المغربیة،  ،2012، في سنة السودان جمھوریةوفي الخرطوم،  ؛2011

 .م2014في سنة 

في العالم  العلوم والتكنولوجیا واالبتكار إستراتیجیة( لتنفیذ مضامینواصلًة ومُ 
في  مالیزیا، ،في بوتراجایاالمنعقد  ،التي اعتمدھا مؤتمر القمة اإلسالمي العاشر )اإلسالمي

ھا المؤتمر اإلسالمي أقرالتي ھا وآلیات تنفیذصیغتھا المعدلة ب، و2003سنة في  أكتوبرشھر 
 شھر وریة أذربیجان، فيفي باكو، جمھمنعقد ال ،التعلیم العالي والبحث العلميالرابع لوزراء 

ي الت ،)اإلسالميعالم النانو في الیا تكنولوج تطویر إستراتیجیة(و ؛2008 سنة في أكتوبر
في  المنعقد المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء التعلیم العالي والبحث العلمي ااعتمدھ

الحیویة في العالم  تطویر التكنولوجیا إستراتیجیة(و ؛2010سنة كوااللمبور، مالیزیا، في 
سنة جایا، مالیزیا، في في بوترامنعقد سالمي العاشر المؤتمر القمة اإل اي اعتمدھالت ،)اإلسالمي

التي اعتمدھا المؤتمر  )لیم الجامعي في العالم اإلسالميتطویر التع إستراتیجیة(؛ و2003
   ،2006 في سنة في الكویت،منعقد لوزراء التعلیم العالي والبحث العلمي الالثالث اإلسالمي 

ً و  -اإلیسیسكو - المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة  نجازات الرائدة التي حققتھالإل تقدیرا
بین الدول األعضاء في مجاالت التربیة والعلوم  الشراكة التعاون وتشجیع من أجل تعزیز

والثقافة واالتصال، والنھوض بھذه المجاالت وتطویرھا، في إطار المرجعیة الحضاریة 
  للعالم اإلسالمي، وفي ضوء القیم والمثل اإلنسانیة اإلسالمیة،
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 ً تمر الذي اعتمده مؤ )2025( عمل منظمة التعاون اإلسالميبتوّجھات برنامج  واسترشادا
، 2016سنة  أبریل، في شھر إسطنبولالمنعقدة في  عشرة القمة اإلسالمي في دورتھ الثالثة

ھـ للعلوم والتكنولوجیا، التي أقرھا مؤتمر القمة 1441وبرؤیة منظمة التعاون اإلسالمي 
  ،2003اإلسالمي العاشر المنعقد في بوتراجایا، مالیزیا، في أكتوبر سنة 

ً نظرو العلوم  تمجاال المتخصصة في العلمیةالدور الفعال الذي تقوم بھ المؤسسات إلى  ا
تطویر التعلیم العالي في الحیویة ألھمیة ھذه المجاالت  اوإدراكً  ،االبتكارالجودة وووالتكنولوجیا 

  ،في الدول األعضاء والبحث العلمي

 ً والتي  وشعوبھا، العالم اإلسالمي بلدانبین التي تجمع  باألواصر المشتركة ووعیا
، المشتركة الروحیة واألخالقیة والثقافیةو یةالقیم بمقوماتھا ةیوحدة الحضارالتجسدھا 

 ،المصالح المشتركة على الصعید الدولي تحقیقلى عحرصاً و

ً و بتحدیات التعلیم العالي المتعددة والمتنوعة، خاصة تلك المتعلقة بتحقیق  وعیا
المالءمة بین التكوین ومتطلبات االقتصاد إلدماج الشباب الراغب في العمل ضمن 

  .القطاعات ذات األولویة بالنسبة لتنمیة الدول األعضاء

 ً التي بلغت حدتھا  لالقتصاد،بالتحدیات الكبرى لالبتكار في البیئة التنافسیة ووعیا
 مستویات غیر مسبوقة جعلت االبتكار ضرورة حتمیة،

ً و بوصفھما دعامتین أساسیتین لمواجھة التحدیات  ،ھمیة البحث واالبتكارأل إدراكا
 ً ً  واستشراف ،المرتبطة بالتوازنات االقتصادیة واالجتماعیة حالیا ، ما قد یستجد منھا مستقبال

القوة التنافسیة الضروریة لتحقیق توازنھا االقتصادي وتمكین الدول األعضاء من اكتساب 
  واالجتماعي،

  ،للمؤتمر الثامنةإلى الدورة  وثائق المقدمةالوریر اتقال دراسةبعد و

 روضوبالع ،التي دارت خالل جلسات المؤتمر البناءة والمداوالت بالمناقشات شیدنُ وإذ 
  ،الدولیةو اإلقلیمیة منظماتوالالدول األعضاء ممثلو  ھاالتي قدمالقّیمة  والمداخالت

فخامة السید إبراھیم بوبكر كیتا، رئیس جمھوریة مالي، راعي التي وجھھا كلمة ال نعتمد .1
واالستئناس بھا في  لالسترشاد وندعوللمؤتمر،  مرجعیةوثیقة  ھذه الدورة لىإالمؤتمر، 

 .القضایا ذات الصلة

بتعزیز األبحاث العلمیة والدراسات االستراتیجیة حول التنمیة المستدامة  نوصي .2
التي تشغل شعوب الدول األعضاء، مثل الصحة  ،والتحدیات المجتمعیة الكبرى

والنمو الدیمغرافي والرفاه؛ باإلضافة إلى التحدیات المتعلقة باالقتصاد الحیوي، مثل 
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فة والفعالة؛ وأنظمة النقل الذكیة والخضراء السالمة الغذائیة والطاقات اآلمنة والنظی
والمتكاملة؛ والتصدي للتغیر المناخي، واالستخدام الفعال للموارد والمواد األولیة، 

 .ومحاربة تدھور التنوع البیولوجي وغیرھا من التحدیات

عن طریق تعزیز الحقول  ،لصناعةإیالء المزید من االھتمام بقطاع اعلى  نحث .3
تقانات المعلومات واالتصال، وتكنولوجیا النانو، والمواد، مثل  ساسیةالتكنولوجیة األ

وأسالیب التصنیع، وتسھیل إیجاد اآللیات التمویلیة الالزمة لدعم االستثمارات 
، بمختلف مستویاتھاالقروض  ، وخاصةالخاصة في میادین البحث واالبتكار

 لدى المقاوالت الصغرىواالستثمار في رأسمال المجازفة؛ وتشجیع برامج االبتكار 
 .والكبرى والمتوسطة

دبلوماسیة العلوم، بوصفھا آلیة فعالة من آلیات العمل ببتفعیل سبل العمل  نوصــي .4
الدولي المشترك، لتحقیق األھداف العلمیة المتبادلة، وتعزیز الحوار والتعاون الدولي 

اإلقلیمي والدولي، وتوطید وسائل التداول والتفاوض، من أجل توجیھ جھود التعاون 
 .نحو معالجة القضایا المشتركة في مجاالت التعلیم والتكنولوجیا واالبتكار

مشتركة وإیجاد شبكات إنشاء مؤسسات و ضرورة إرساء سیاسات موحدةعلى نحث  .5
جدیدة، وفي مجاالت  ،لبحوث العلمیة في تخصصات مبتكرةمتبادلة، لتشجیع ا

ث العلمي واالبتكار، بما یتوافق مع سیاسات للنھوض بقضایا التعلیم العالي والبح
 .الدول األعضاء وأولویاتھا وحاجاتھا

بزیادة تطبیق تقانات المعلومات واالتصال في التدریس والبحث، بما یكفل نوصــي  .6
كار والبحث ترسیخ ثقافة الجودة في التعلیم العالي وتحقیق التمیز في میادین االبت

االھتمام بالتطبیقات القائمة على تقانات  ضرورة دنؤككما  والتطویر في الجامعات،
مثل التعلم عن بعد ونظم تدبیر التعلم ومعاییر تقییم االبتكار  ،المعلومات واالتصال

 .  والتطویر

الدول األعضاء إلى إیالء المزید من االھتمام بقضایا التعلیم العالي الخاص ندعو  .7
الفعالة والنظم المناسبة لضمان ودعمھ وتشجیعھ، مع العمل على إیجاد اآللیات 

والحرص على  لھذا الصنف من التعلیم، الجودة واالعتماد والحوكمة والمواءمة
توجیھ تخصصاتھ ومخرجاتھ نحو الحاجات التنمویة للمجتمع، بما یرسخ التفاعل 

 .ویعزز السیاسات الوطنیة في ھذا الشأن ،والتكامل مع التعلیم الجامعي العمومي
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ضرورة الشباب في مجال العلوم، والمرأة و میة معالجة قضایاعلى أھ ُنشدد .8
دعم ، من أجل وتفعیل األكادیمیات والشبكات في مختلف مجاالت العلومإحداث 

 امواصلة مساراتھم ھاتین الشریحتین المجتمعیتین المھتمیتین وتشجیعھما على
االضطالع  تمكنھم من مناسبة وإیجاد بیئة ا البحثیة،العلمیة وتحقیق طموحاتھم

بدور حیوي في النھوض بالمعرفة العلمیة والتكنولوجیا واالبتكار في العالم 
 .اإلسالمي

والھیئات اإلقلیمیة لضمان  المتخصصة بین المنظمات الشراكةتعزیز  المزید من إلى َندعو  .9
التعاون الثنائي ومتعدد وخاصة  ،الجودة في منظومة التعلیم العالي في الدول األعضاء
المؤسسات الجامعیة  معالعلمي، واألطراف بین المؤسسات الجامعیة ومراكز البحث 

 أھم في الدول المتقدمة ذات األھداف المشتركة، لتبادل الخبرات والتجارب في
 .الحوكمة واالبتكار والتشغیل ذات الصلة، وخاصة مجاالتال

وتشجیع  ،المعرفة واالبتكار اقتصادیات القائمة علىعلى أھمیة تفعیل نماذج النمو  ُنشّدد .10
أقطاب من خالل تعزیز دور مجمعات العلوم ووذلك ، ومبادراتھا الذكیة ریادة األعمال

وإطالق شراكات  وتفعیل مساھمتھا في تحفیز اإلنتاجیة وتعزیز التنافسیة ،التكنولوجیا
 . جدیدة،  مع مضاعفة االھتمام بمؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة

بوضع المنصة المتكاملة للنھوض بالجودة واالعتماد والتبادل والتعاون في  نرحب .11
الدول األعضاء والمؤسسات الجامعیة على دعم ھذه  ونحثجامعات العالم اإلسالمي، 

لدولیة والمؤسسات المختصة والمعنیة للتعاون في المنظمات اإلقلیمیة وا وندعوالمنصة، 
 .تنفیذھا والمساھمة في تحقیق أھدافھا

مرصد العالم اإلسالمي للعلوم  المؤسسات المتخصصة والھیآت المعنیة، لدعم ندعو .12
 استراتیجیة وضع خریطةفي  الفعالة من أجل المساھمةواالبتكار،  والتكنولوجیا

مجال العلوم والتكنولوجیا واالبتكار، وتزوید  قدرات الدول األعضاء فيلنھوض بل
صانعي القرار وواضعي السیاسات، بالتوّجھات العلمیة والتكنولوجیة والبیانات 

 .اإلحصائیة ذات الصلة على الصعیدین الوطني والعالمي

لتبادل الطالب والمدرسین  "تفاھم"مشروع برنامج بالخطوات التنفیذیة ل رحبن .13
تقدیم الدعم المادي والفني  إلىندعو و .والباحثین بین الجامعات في العالم اإلسالمي

وتعزیز خدماتھ  مجالھ المؤسسي،تعمیم وتوسیع نطاقھ الجغرافي و لھذا البرنامج
، لتستفید منھ بصفة خاصة والعمل على إتاحة الفرصة للجامعات اإلفریقیة العلمیة،
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على غرار نظیراتھا المغاربیة، وذلك ، 2017ابتداء من عام  ،وتساھم في تنفیذه
ً على تنمیة الرأسمال البشري، وتحسین الربط الشبكي بین الجامعات،   وتوفیرحرصا

 .فل تطویر قدرات الطالب ومؤھالتھم في العالم اإلسالميفرص الشغل، بما یك

سات التعلیم العالي والبحث القطاع الخاص على تعزیز الشراكة مع مؤسنحث  .14
والمشاریع االبتكاریة، واالستعانة بمراكز  الذكیة ومضاعفة دعمھ للمبادرات ،العلمي

البحث العلمي والمختبرات التطبیقیة لتطویر قطاعات اإلنتاج وتحسین المردودیة 
 .الصناعیة والنھوض بالحركة االقتصادیة في الدول األعضاء

ً في  االبتكار والتفكیر التصمیمي، الذي یعدّ االستثمار في بزیادة نوصي  .15 ً جدیدا نھجا
ً، و ً یعتبر مجال االبتكار، للتصدى لتحدیات التكنولوجیا والتسویق معا ً أساسیا شرطا

لقیادة  المتنامیةحكم المكانة ، بلنجاح المشاریع االبتكاریة المستقبلیة وقیادتھا
عن طریق التفكیر التصمیمي، وبالنظر إلى دورھا  ،المشاریع في مجال االبتكار

 .القتصادیة وااللتزامات المجتمعیةاالستراتیجي في مراجعة النماذج ا

مشروع إقامة تعاون مشترك بین الدول األعضاء في منظمة التعاون  عتمدنَ  .16
التدابیر الكفیلة باتخاذ  وصيونُ ، اإلسالمي، في مجال التسویق وتعلیم ریادة األعمال

، من خالل والمعنیین والباحثین المھتمین رسیخ مھارات ریادة األعمال لدى الطلبةبت
ورصد التجارب الناجحة  ،تطویر المناھج الدراسیة في مجال تعلیم ریادة األعمال

 .جال في مؤسسات البحث الجامعیةفي ھذا الم

 فيلتحفیز االبتكار  مناسبةاآللیات الالزمة والظروف ال یجادإلى إ الحاجة ؤكد نُ  .17
وضع برنامج تنفیذي من أجل إلى  ندعوو ،ومؤسسات التعلیم العالي الجامعات

تعزیز االستثمار والشراكة واإلنجاز في مجال تسویق نتائج البحث العلمي، وتیسیر 
مكاتب ترخیص  جامعات وقطاع الصناعة، من خالل إنشاءالتعاون بین ال

، بالتشاور والتنسیق مع السلطات للجامعات تابعةالمختصة الالتكنولوجیا والمكاتب 
 .المختصة في الدول األعضاء

حول  الدول األعضاء على المشاركة الفعالة في قمة منظمة التعاون اإلسالميحث ن .18
، التي تھدف إلى  م2017 سنةل ال، خأستانافي المقرر عقدھا ، العلوم والتكنولوجیا

تعزیز اإلسھام في تقویة أواصر التعاون والتنسیق بین الدول األعضاء في مجاالت 
عة لمنظمة التعاون بالعلوم والتكنولوجیا واالبتكار، وتنسیق جھود المؤسسات التا

جمھوریة كازاخستان على  ونشكر، اإلسالمي وتعزیز تكامل مواردھا وإمكاناتھا
 .استضافة ھذه القمة
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إحالل السلم و تعزیزعلى أھمیة الدور المتنامي للمؤسسات الجامعیة في ؤكد ن .19
الدول األعضاء إلى توظیف اإلمكانات المعرفیة  وندعواألمن في مجتمعاتھا، 

للجامعات من أجل ترسیخ قیم الحوار والسالم ونبذ التطرف والعنف والغلو، وذلك 
 ،من خالل إنشاء الكراسي العلمیة المتخصصة وتبّني المسالك التعلیمیة المناسبة

، )العلميصندوق البحث ( اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعیل اإلیسیسكو إلىَندعو  .20
اإلیسیسكو  الذي تمت المصادقة على إنشائھ خالل الدورة السابقة للمؤتمر، وتكلیف

، ودعوة الدول األعضاء والمؤسسات المانحة اإلشراف علیھ وتنسیق تنفیذ مشاریعھب
إلى دعمھ والمساھمة في موازنتھ، بالتنسیق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي ورئاسة المؤتمر،

، الذي أطلقھ فخامة السید إبراھیما بوبكر "جامعة تمبكتو"بمشروع إنشاء نرحب  .21
الدول األعضاء والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة  وندعوكیتا، رئیس جمھوریة مالي، 

والمؤسسات التمویلیة والھیآت المانحة إلى دعم ھذه المبادرة، وتقدیم المساعدة 
 .وع الحضاري الرائدالمادیة والفنیة لضمان نجاح ھذا المشر

ھذا العام، لجوائز اإلیسیسكو في مجاالت العلوم والتكنولوجیا بائزین فال ُنھنئ .22
الباحثین والعلماء في المجتمع، من خالل وضع  على أھمیة االرتقاء بمكانة وُنشّدد

  .آلیات لتحفیزھم وتعزیز االھتمام بالعلوم

التكنولوجیا  حول ،أعمال المؤتمرنتائج المائدة المستدیرة التي عقدت ضمن َنعتمد  .23
، المتمثلة في والبحث العلمي توطید دعائم التعلیم العالي الحیویة ودورھا في

لتطویر منظومة التعلیم  ھذه الدعائم إلى تفعیل وندعوالحوكمة واالبتكار والتشغیل، 
 .في العالم اإلسالمي والبحث العلمي العالي

، االستشاري للتعلیم العالي والبحث العلمي واالبتكارللمجلس االسم الجدید نعتمد  .24
الدول األعضاء إلى دعم جھود المجلس في  وندعوعلى نظامھ الداخلي،  ونصادق

على ما توفره من خدمات وتسھیالت  اإلیسیسكو ونشكرمجاالت اختصاصھ، 
 .قیامھ بمھامھ لتیسیر ،لمجلسل

تعزیز لمنظمة التعاون اإلسالمي في  ةالعام انةاألم ضطلع بھتالذي  دورالب شیدنُ  .25
العلوم والتكنولوجیا واالبتكار والتعلیم  وخاصة في مجاالت ،العمل اإلسالمي المشترك

ي ف الفعالة ة على المساھمةصصّ خالدول األعضاء والمنظمات المت حثُّ ونَ  ؛العالي
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على  المطروحة، بما یكفل مواجھة مختلف التحدیات في ھذه المجاالت الجھود المبذولة
 .مستوى الدول األعضاء وعلى المستوى الدولي بصفة عامة

، من أجل تعزیز التعاون لإلیسیسكوبجھود اتحاد جامعات العالم اإلسالمي، التابع ننوه  .26
بمشاركة االتحاد في البرامج الجامعیة  ونرحببین الجامعات في الدول األعضاء، 

 ،الجھات المختصة في الدول األعضاء إلى دعم االتحاد وندعوالمؤتمر،  منالمعتمدة 
إلى االنضمام إلى عضویتھ والمساھمة في تحقیق  في الدول األعضاء الجامعات حثنو

 .أھدافھ واالضطالع بمھامھ

المدیر معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري، عن تقدیرنا البالغ لجھود  عربنُ  .27
من أجل التي یبذلھا ، -إیسیسكو -العام للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة 

الجودة في  وتعزیز ،التقانیة وتطویر المھارات ،البحث العلمي االرتقاء بمستوى
ونشر قیم  ،في العالم اإلسالمي مبادئ السلم والتضامن وترسیخ ،التعلیم العالي

 .الحوار بین الثقافات والتحالف بین الحضارات

دولة  ،المملكة المغربیة عاھلاللة الملك محمد السادس، جعن امتناننا العمیق ل عربنُ  .28
وعلى ما  ؛العمل اإلسالمي المشترك عنایة خاصة لقضایامن جاللتھ لما یولیھ ، المقر

من  من دعم ورعایة ـ إیسیسكو ـ والثقافةتلقاه المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم 
 .جاللتھ، مما لھ كبیر األثر في تحقیق رسالتھا الحضاریة على أحسن وجھ

ا، رئیس عمیق شكرنا وخالص تقدیرنا لفخامة السید إبراھیم بوبكر كیتعن  ُنعرب .29
، وعنایتھ بقضایا التعلیم العالي لھذه الدورة السامیةجمھوریة مالي على رعایتھ 

وتشجیعھ للعمل اإلسالمي الجامعي المشترك ودعمھ  ،والبحث العلمي في مالي
ـ إیسیسكو ـ  للتربیة والعلوم والثقافة لمنظمة التعاون اإلسالمي وللمنظمة اإلسالمیة

وعلى ما قدمتھ جمھوریة مالي، ممثلة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، من 
 .في أحسن الظروفالمؤتمر  ھذا خدمات وتسھیالت لعقد

  

  ھـ، 1438صفر  14 ، بتاریخاليـم جمـھوریة مةـعاص، اماكوـبفي  حرر
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