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 هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبهالحمد 

  

 معالي رئيس المؤتمر،

 أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود،

  حضرات السادة والسيدات،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يسعدني أن أتحدث إليكم في اختتام أعمال الدورة السادسة للمؤتمر 

اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بادئــًا بشكر هللا تعالى 

على التوفيق الذي حالفنا والنجاح الذي حققناه في الخروج من هذا المؤتمر 

ُر القويُّ في بحصيلة مهمة من القرارات والتوصيات، التي سيكون لها األثـ

دعم العمل اإلسالمي المشترك، في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي، 

وفي إطار استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي هي 

المرجعية واإلطار العام والقاعدة األساس التي منها ننطلق في عملنا وإليها 

 .نستند في قراراتنا

 دة،أصحاب المعالي والسعا

 حضرات السادة والسيدات،

إنَّ النتائج البالغة األهمية التي أسفر عنها هذا المؤتمر الناجح، تلقي 

على عاتقنا مسؤولية نحسب أننا واعوَن بها جميًعا، وعاقدوَن العزم على 

تحّمـل تبعاتها؛ ألن النجاح في أعمالنا، في إطار هذا المؤتمر، تترتب 

النهوض بها على الوجه الذي ُيعطي هذا عليه تكاليف ال مناص لنا من 
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النجاح قيمة ً عمليةً ، باستثماره على النحو األفضل، وبتوظيفه في الدفع 

بالجهود التي نبذلها كأسرة واحدة، نحو المزيد من الفعالية والمردودية 

 . واآلثار الملموسة في الواقع المعيش

لتي ينهض بها هذا وبناء على ذلك، وشعوًرا بأهمية الرسالة الحضارية ا

المؤتمر، وإدراكـًا للمسؤولية الجماعية التي نضطلع بها، فإنني أسمح لنفسي 

أن أعلن أمامكم أن أعمال هذا المؤتمر لم تنته بانتهاء الفترة الزمنية المحددة 

له، ولكنها تبدأ من اليوم، باعتبار أن القرارات المعتمدة تتطلب بذل المزيد من 

ْْ على الجهود المتضافرة ل تفعيلها في الواقع، ولتنفيذها في سياسات، إْن

الصعيد الوطني، من خالل المبادرات التي تقوم بها حكومات الدول 

األعضاء، وإْن على الصعيد اإلسالمي العام، من خالل التحرك الذي ستقوم 

به المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون والتنسيق مع األمانة 

 .مة لمنظمة التعاون اإلسالميالعا

الذي اعتمده المؤتمر باإلجماع، معالم  (إعالن الخرطوم)ولقد رسم لنا 

وإن . الطريق نحو بناء المستقبل من منطلق تطوير العلوم والتكنولوجيا

اعتماد هذه الوثيقة ذات األهمية البالغة والقيمة العلمية المشهودة، هو في 

حد ذاته، التزاٌم جماعيٌّ من المؤتمر بمواصلة العمل بدون انقطاع، على 

ت التي يأتي في مقدمتها، الشرُح الوافيُّ ألبعاد هذا عديد من المستويا

اإلعالن للجهات التنفيذية المسؤولة في الدول األعضاء، وتلك هي المهمة 

الرئيَسة ألصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود، وتقديُم القرارات 

المعتمدة إليهم، ونقُل ما دار في المؤتمر من مناقشات ومداوالت، وما 

من أفكار ووجهات نظر ورؤى جديرة بكل التقدير، إلى من  طرح خالله

يهمه األمر، حتى تكون صورة المؤتمر واضحة تماًما أمام أنظار صانعي 

القرار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدول األعضاء، وأمام 

واضعي السياسات الوطنية العلمية والتقانية، سواء على المستوى 

 . لى مستوى المجالس النيابية صاحبة السلطة التشريعيةالحكومي، أو ع
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وتلك مهام جليلة القدر، ندرك جّيًدا أنها مهام مستعجلة، كما نعي بعمق، 

أبعاَد المهمة الرئيَسة التي تضطلع بها المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

عة والثقافة، لترجمة قرارات المؤتمر إلى ممارسات عملية، على مستوى متاب

التنفيذ، وتفعيل التوّجهات العامة للمؤتمر، في رسم خطط عمل ووضع برامج 

 .وأنشطة تستفيد منها الدول األعضاء

هكذا يمكن للسلطات الحكومية في الدول األعضاء، أن تتحمل، هي 

األخرى، المسؤولية في تشجيع البحث العلمي، وفي تعزيز القدرات البحثية 

ي إنشاء مراكز تميـز جديدة في تخصصات البحث لمراكز التميـز القائمة، وف

وتلك مسؤولية على جانب كبير من األهمية نـرى أن القيام . العلمي الحيوية

 .بها ضرورة مؤكدة للنهوض برسالة هذا المؤتمر

هـد السبل لتعزيز الشراكة والتعاون بين األوساط المعنية وبذلك تتم

مواكبة التحوالت التي تشهدها بالتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، و

العلوم والتكنولوجيا على الصعيد الدولي من جهة ثانية، وصوال ً إلى بناء 

القدرات الضرورية لنظم التعليم العالي، وتوسيع نطاقها استجابة ً للمتطلبات 

 .الجديدة ذات الصلة، وسعًيا إلى تحسين جودة التعليم وضمان االعتماد

وعلى هذه الطريق الواضحة المعالم، يتعين علينا أن نمضي مًعا، 

لنواصل العمل الجّد الملتزم والهادف، حتى يكون هذا المؤتمُر نقطة َ انطالق 

للتحرك عبر المسارات التي تـُفضي إلى تحقيق المزيد من األهداف التي 

تراتيجية رسمناها لهذا المؤتمر منذ انعقاد دورته األولى، وفصلناها في اس

 . تطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

ب علينا أن نقوم به،  وتلك مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يتوجَّ

في إطار العمل اإلسالمي المشترك، لتنفيذ جميع القرارات التي اعتمدها هذا 

وهي قرارات اعتمدت فيها استراتيجيات . المؤتمر خالل دوراته الخمس
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النات تتطلب جميًعا، مضاعفة الجهد من أجل أن تـنـعكس وخطط عمل وإع

آثارها العميقة على الجهود المبذولة من أجل ترسيخ قواعد النهضة العلمية 

والتقانية التي نحن معنيوَن بتمهيد الطريق إليها وتيسير الوسائل التنفيذية 

 .لتحقيقها

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السادة والسيدات،

وإن آفاق . ليتنا تضاعفت بالنجاح الذي حققناه في مؤتمرنا هذاإن مسؤو

المستقبل الممتدة أمامنا تحفزنا لمواصلة العمل في هذه المجاالت الحيوية، 

حتى نحقق ألمتنا، بعون هللا تعالى، ما تصبو إليه من أهداف يتوقف على 

 .لمشتركإنجازها بناء التنمية الشاملة المستدامة التي هي طموحنا األكبر ا

وأوّد قبل الختام، أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جمهورية السودان، رئيًسا 

. وحكومة ً وشعبـًا، على الدعم الكريم الذي قدمته لنا إلنجاح مؤتمرنا هذا

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي رئيس المؤتمر، وزير التعليم العالي في 

جمهورية السودان، على إدارته الحكيمة ألعمال المؤتمر وأهنئه بنجاح 

كما أشكر كل من ساعدنا في عملنا، من فريق . المؤتمر وتحقيق أهدافه السامية

والسلطات المحلية الترجمة، وفريق السكرتارية، وأسرة الصحافة واإلعالم، 

 .هنا في الخرطوم

أسأل هللا تعالى أن يوفقنا ويلهمنا الحكمة والرشاد في القول والعمل، وأن 

ييسر لنا السبل لخدمة أمتنا اإلسالمية المجيدة من مواقع المهام التي ننهض 

 .بها

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


