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 إعالن الخرطوم

  
 العلوم تطوير في العالي التعليم دورحول 

 رــزاه لــمستقب لـأج من اـوالتكنولوجي

 
 

المؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء التعليم رؤساء وفود الدول األعضاء المشاركين في ، نحن

محرم  7و 6في الفترة ما بين في الخرطوم، جمهورية السودان، العالي والبحث العلمي المنعقد 

دور التعليم العالي في تطوير العلوم "تحت شعار م، 0240نوفمبر  04-02، الموافق ه4141

د البشير، المشير عمر حسن أحمرعاية فخامة تحت ، "والتكنولوجيا من أجل مستقبل زاهر

 ؛رئيس جمهورية السودان

إلى القرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث  ااستناد  

طرابلس، ليبيا، في سنة في ؛ و0222 سنةالرياض، المملكة العربية السعودية، في المنعقدة في  العلمي

؛ 0222؛ وفي باكو، جمهورية أذربيجان، في سنة 0226الكويت، دولة الكويت، في سنة في ؛ و0224

في الرياض، المملكة العربية  المنعقدة؛ ودورته االستثنائية 0242وفي كوااللمبور، ماليزيا، في سنة 

  ؛0244السعودية، في سنة 

الذي اعتمده مؤتمر القمة توجهات برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي ب استرشاد  وا

، ولرؤية 0222اإلسالمي في دورته االستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة، في شهر ديسمبر سنة 

هـ للعلوم والتكنولوجيا التي أقرها مؤتمر القمة اإلسالمي العاشر  4114منظمة التعاون اإلسالمي 

 ؛0224المنعقد في بوتراجايا، ماليزيا، في أكتوبر سنة 

اإلسالمي التي اعتمدها مؤتمر القمة عالم استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في ال إلى واستنادا  

صيغتها المعدلة ب، و0224سنة في  أكتوبرشهر في  ماليزيا، ،في بوتراجاياالمنعقد اإلسالمي العاشر 

في منعقد ال التعليم العالي والبحث العلميها المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء أقرالتي ها وآليات تنفيذ

يا النانو تكنولوج استراتيجية تطويرإلى ، و0222 سنة في أكتوبر شهر ورية أذربيجان، فيباكو، جمه

 المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي اي اعتمدهاإلسالمي التعالم في ال

الحيوية في العالم  واستراتيجية تطوير التكنولوجيا ؛0242سنة  في كوااللمبور، ماليزيا، في المنعقد

سنة جايا، ماليزيا، في في بوترامنعقد سالمي العاشر المؤتمر القمة اإل اي اعتمدهاإلسالمي الت

التي اعتمدها المؤتمر اإلسالمي ليم الجامعي في العالم اإلسالمي تطوير التع؛ واستراتيجية 0224

  ؛0226 في سنة في الكويت،منعقد التعليم العالي والبحث العلمي اللوزراء الثالث 
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التحديات التي تواجه الدول األعضاء  ورفعالمعايير التعليمية،  الملّحة إلى تحسينلحاجة إلى ا انظر  و

ألهمية هذه المجاالت  اوإدراك   ،والبحث واالبتكارفي مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا 

 ؛حقيق التنمية والتقدم واالزدهارفي تالحيوية 

وحدة الحضارة والقيم والتي تجسدها  شعوب العالم اإلسالميبين التي تجمع  الوثاقبالعرى  اووعي  

عرى التفاعل الحضاري وتعزيز هذه الشجيع إلى ت اوسعي  ، المشتركة الروحية واألخالقية والثقافية

 المشتركة؛ والثقافية والفكريةالحضارية 

التعليم العالي والبحث العلمي حول جهود اإليسيسكو في مجال  تقرير المدير العام علىالطالع ا بعدو

وثائق والبرامج جميع ال، وعلى في الفترة ما بين الدورتين الخامسة والسادسة للمؤتمر والتكنولوجيا

 ؛ودراستها إلى الدورة السادسة للمؤتمر واالستراتيجيات والتقارير المقدمة

روض وبالع ،ية التي دارت خالل جلسات المؤتمرالجدالمداوالت بالمناقشات المثمرة و يدنشوإذ 

 منظمات الدولية؛الدول األعضاء وال التي قدمتهاالقّيمة 

 تشجيع لاالهتمام مزيد من إيالء  ،من السلطات الحكومية العليا المعنية في الدول األعضاء طلبن

العالم دول واجهها تالتي تنمية كالت المشحل  علىبما يساعد  ،وتوجيهه البحث العلمي

المالي دعم المزيد من لتوفير  الالزمة قراراتالهيئاتها التشريعية على اتخاذ  حثنو ،اإلسالمي

 كز التميزالمرمن خالل تعزيز القدرات البحثية  السيمالبحث العلمي، ولتطوير احوافز الو

، والعمل على تجهيزها الحيويةالبحث العلمي جديدة في تخصصات تميز وإنشاء مراكز  القائمة،

 .العالميمستوى طورة على الالبحوث المتالضرورية إلنجاز بأحدث المعدات والمرافق التدريبية 

 في البحث العلميالمعنية بالتعليم و وساطاألالتعاون الفعال بين الشراكة وتعزيز ب وصين 

ت مجاالالفي تواصل شبكات الة لجديدال المنظومةمن خالل تجارب لتبادل ال ،الدول األعضاء

الستفادة التعليم لوللبحث إلى الشبكة اإلسالمية االنضمام اإلسراع في األكاديمية، والبحثية و

 .الجيدتعليم والث المشتركة ولبحامن 

 نطاقها لالستجابة  العالي وتوسيع هاتعليم نظم قدرات تطويرالدول األعضاء على  حثن

إيالء لتحقيق التميز في التعليم العالي، و التعليم وتحسين جودة ،ذات الصلة لمتطلبات الجديدةل

االستفادة و آليات التنفيذ ومتابعتها ووضع" مؤشرات األداء الرئيسة"الزم لتطبيق االهتمام ال

ي اعتمده الذ "الدليل الشامل لتعزيز الجودة والتقييم في جامعات العالم اإلسالمي"من 

وذلك ، هاالتعليم في جودةتحسين  أدائها وتسوية المشكالت والعقبات التي تواجهمؤتمر لتقييم ال

 .على المستوى الدوليمراكز أفضل  إلىلتمكينها من االرتقاء 
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 بما يضمنيعالالتعليم ال بقضايا تشغيل خريجيإيالء اهتمام خاص بالدول األعضاء  وصين ، 

وغير  الشركات واإلدارات الحكوميةالمقاوالت و ياجاتاحتالكفيلة بتلبية األطر  توفير

الوطني في الدول  هدا  الوطنية لتنمية االقتصادوتحقيق األ ،وقطاعات الصناعة الحكومية

الالزمة المهنية و والتقنيةر  والمهارات االمع وإتاحة الفرصة المالئمة لها لتلقي ،األعضاء

 .والمنافسة على الصعيد العالميعالية الجودة  خدماتمن تقديم  التمكينه

 من خالل بروز  التحوالت التي يشهدها عالم الشبابمواكبة الدول األعضاء على  حثن

التحديات التي تقييم مما يتطلب توجيه مزيد من االهتمام لجديدة، سلوك وأنماط مواق  

 ا،هإيجاد الحلول ل العمل علىيواجهها الشباب في مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا و

لتمكينهم من رفع ربوية الموجهة للشباب الت جمعياتالوأكاديميات العلوم إنشاء ومن أهمها 

 .الخاصةومناهجهم واختياراتهم رؤيتهم وفق  التحديات وتجاوز العقبات التي تجابههم

 مضامين  إعدادفي  تهامساهموالمملكة العربية السعودية  جهة االختصاص فيبجهود  شيدن

لخبراء الجودة  االجتماع رفيع المستوى استضافةودعم  ،"مؤشرات األداء الرئيسة" وثيقة 

دليل اعتماد الصيغة النهائية لمن أجل  ،0240سنة في أكتوبر شهر واالعتماد الذي عقد في 

ة متابعإلى مواصلة هذه الجهود ل وندعو، تقييم في جامعات العالم اإلسالميتعزيز الجودة وال

 .تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسة من أجل ضمان الجودة في التعليم العالي

 واتخاذ  ،تعزيز تكنولوجيا النانو في الدول األعضاءالجهود من أجل ضرورة تكثي  ب نوصي

بحاث تكنولوجيا ألمختبرات جديدة ومراكز  إنشاءو ،تعليم تكنولوجيا النانوشجيع تدابير لتال

الجديدة  المجاالتالبحوث التي تركز على نجاز إلمن المستوى العالمي النانو مع مرافق 

 .اتيوالناشئة ذات األهمية البالغة في تحسين االقتصاد

 وصيون، "أطلس العلوم واالبتكار في العالم اإلسالمي"مشروع ل المطردالتقدم ب نشيد 

أحدث المعار  والخبرات من االستفادة  لتعميم، الوطنية المعدة في إطاره ترجمة التقاريرب

الجهود التي يبذلها الفريق اإلداري  نقدرو ،في هذه التقاريراحة حيوية المتوالمعلومات ال

 .للمشروع المشترك

  التي حققها اتحاد جامعات العالم اإلسالمي بين دورتي المؤتمر باإلنجازات المهمة ننوه

المعار  بين الجامعات األعضاء من أجل تعزيز شبكات على مواصلة جهوده تحاد اال حثنو

ية واإلسالمية والدولية وتشجيع التعاون الفعال مع االتحادات الموازية والمؤسسات العرب

 .المتخصصة

 في الدول األعضاء العالمات لنساءإليسيسكو لبرنامج إنشاء كراسي انطاق توسيع ب وصين، 

لتعاون والعمل المشترك في مجال تمكين المرأة في من أجل اوتقديم التسهيالت والموارد 

االجتماعي  اه، وإعادة توجيه وضعاهتهميشمية والتكنولوجية، والقضاء على المجاالت العل
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بين الجنسين  في الحقوق والواجبات مساواة اجتماعية واقتصادية واالقتصادي من أجل تحقيق

 .داخل الدول األعضاء

 أوصتكما لتعليم العالي في تعزيز التنمية العلمية يضطلع به االذي  لدور الحيوياعلى ؤكد ن 

دور التعليم العالي "بعنوان  التي عقدت خالل الدورة السادسة للمؤتمر المائدة المستديرةذلك ب

بالعروض والمداخالت  ونشيد ،"في تطوير العلوم والتكنولوجيا من أجل مستقبل زاهر

 .بمتابعة تنفيذها ونوصي نتائجهاعتمد نوالقيمة للخبراء المشاركين فيها، 

  العلمية  واألكاديميات عن تقديرنا للدور الرائد للمنظمات والهيآت والمؤسساتنعرب

المختصة العربية واإلسالمية والدولية في النهوض بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي 

مع الدول األعضاء والمزيد من التعاون مع بذل إلى  وندعوها ،والتكنولوجيا واالبتكار

 .اإليسيسكو في المجاالت واألولويات المشتركة

 رحبونلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، اإلسالمي للتنمية في مجال تعزيز ابجهود البنك  شيدن 

من طلبات التمويل المقدمة للبنك إلى % 42األعضاء  الدول بأن تخصص بمقترح البنك

من خالل مشاريع مستقلة أو أنشطة  تعزيز العلوم والتكنولوجيا واإلبداع لغرض التنمية

المؤسسات العلمية والتعليمية المعنية في الدول حث ون، مندمجة مع المشروعات القطاعية

داعمة للعلوم والتكنولوجيا، عن طريق األعضاء بالبنك على تقديم مقترحات مشاريع للبنك 

إلى تعزيز التعاون والشراكة مع  دعوهون ،القناة الرسمية للبنك اإلسالمي للتنمية في كل دولة

 .اإليسيسكو في هذا المجال

 الدول  حثون، اإليسيسكو في مجاالت العلوم والتكنولوجيا الحائزين على جوائز نهنئ

والمتخصصين والمبتكرين على تشجيع الباحثين والعلماء والمنظمات المتخصصة األعضاء 

وإتاحة الفرص  والحوافزالجوائز  منحهمن خالل ، والسيما الشباب والنساء، مفي التكنولوجيا

على العلمي في عملية صنع القرار وتمكينهم من المشاركة لتعزيز وضعهم االجتماعي  لهم

 .زنةة متواتحقيق تنمية علميمن أجل الصعيد الوطني 

 العميق لفخامة المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، امتناننا عن  نعرب

االفتتاحية  الجلسةبرئاسة  وتكليفه لنائبه الدكتور الحاج آدم يوس المؤتمر  برعايةلتفضله 

 .لمؤتمررئيسة لوثيقة  للمؤتمر واعتماد كلمة نائب الرئيس

 وزارة التعليم  ممثلة فيا للمؤتمر، حكومة وشعب   ،بالدعم الذي قدمته جمهورية السودان نشيد

عن امتناننا لما لقيناه منها من كرم ضيافة وحسن وفادة، ولما بذلته من جهود  ونعربالعالي، 

 .والبحث العلميالعالي التعليم الدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء ساهمت في نجاح 
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 دور األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في تشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  نقّدر

بصفتها أداة لتمكين الشعوب اإلسالمية من مواجهة التحديات الراهنة ذات  ،والتعليم العالي

 .الصلة

 الدكتور ـ إيسيسكوـ للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة لمدير العام ل بالجهود البناءة نشيد

لمشاريع الحيوية التنفيذ لوالتخطيط  من أجل تطوير آليات ،عثمان التويجريعبد العزيز بن 

علوم والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيز التعليم العالي والبحث بقدرات اللنهوض إلى ا الرامية

في اإليسيسكو  مع على التعاونوالمنظمات المختصة الدول األعضاء  ونحث ،العلمي

تعزيز التضامن ا إلى سعي   ،التعليم العاليالمشاريع المشتركة التي أطلقت في مجال العلوم و

 .سالمي والمنافع المتبادلةاإل

 1121 نوفمبر 12، بتاريخ في الخرطوم، جمهورية السودان وحرر


