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 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه الحمد هلل،

 
 
 

 سيادة الدكتور الحاج آدم يوسف، نائب رئيس الجمهورية

 ،وزير التعليم العالي في جمهورية السودانمعالي 

سعادة نائب وزير التعليم العالي في ماليزيا، رئيس المؤتمر اإلسالمي 

 ث العلمي،الخامس لوزراء التعليم العالي والبح

 ،فودالووالسعادة رؤساء أصحاب المعالي 

 سعادة ممثل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي،

 ،ممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية واإلقليمية أصحاب السعادة

        أصحاب السعادة،

 ،تاحضرات السادة والسيد

 الم عليكم ورحمة َّللاه وبركاته،الس

اإلسالمي لمؤتمر لة سادسالدورة ال افتتاحن أتحدث إليكم في يسعدني أ

الذي تستضيفه الخرطوم عاصمة  ،لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي

رئيًسا  ،ألتوجه إليها ،التي يسرني أن أغتنم هذه المناسبة ،جمهورية السودان

 يمكرعلى وشعًبا، بعبارات التحية والتقدير والشكر والعرفان،  ًً  وحكومة

 ،في تنظيم الدورة الحالية للمؤتمر التعاون وحسنالضيافة وجميل الترحاب 

المزيَد من البلد اإلسالمي العريق في تاريخه األصيل في مجده، ا ذا لهـً متمني

 أحمد التقدم واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة المشير عمر حسن
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 هذا البلد الكريم من كيد وأن يحفظ َّللا لبشير رئيس الجمهورية، حفظه َّللا،ا

 .الكائدين وعدوان المعتدين

بالشكر والتقدير كما يسعدني أن أنتهز هذه المناسبة أيًضا، ألتوجه 

 ،رؤساء الدول األعضاء ،إلى أصحاب الجاللة والفخامة والسمو  الكبيرين 

على الدعم الذي يقدمونه إلى المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

التي تنهض بها، متمنيـًا السامية بالرسالة الحضارية  ،نـًا منهم جميعـًاإيما

حتى تبلغ األمة اإلسالمية أعلى درجات التقدم  اطرادَ  ،للدول األعضاء كافة

 .الحضاري واالزدهارالمعرفي الرقي 

 ،أصحاب المعالي والسعادة

 ،تاحضرات السادة والسيد

عن رسالة  ومعب رةعميقة  ً   تحت شعار ذي داللةينعقد هذا المؤتمر 

في تطوير العلوم العالي دور التعليم )إن . المؤتمر وعن أهدافه

مركز للدور المنوط بهذا  ، هو تلخيص  (والتكنولوجيا من أجل مستقبل زاهر

الذي مضت اثنتا عشرة سنة على تأسيسه في الرياض عاصمة  المؤتمر

دًدا من القرارات ع روالذي أصد، 0222 عامالمملكة العربية السعودية 

الراسخة للعمل  المهمة خالل دوراته الخمس السابقة، أرست القواعدَ 

وعلى واالبتكار،  ،م والتكنولوجياواإلسالمي المشترك في مجال تطوير العل

النهوض بالتعليم العالي تطويًرا للنظم، وتحديثـًا للمناهج، وتأمينـًا  مستوى

دعم التنمية الشاملة لسعًيا وذلك  .هلضمان الجودة واالعتماد في جميع مراحل

، انطالقـًا من بناء اإلنسان الذي هو الحيوية المجاالت هذهالمستدامة في 

بناء وبصورة عامة، المتكاملة المتوازنة حجر الزاوية في العملية التنموية 

 زدهر فيها العلوم والتكنولوجياتمجتمع المعرفة الذي هو البيئة المناسبة التي 

بها األمة اإلسالمية  تساهمالنهضة الحضارية التي  ق بهاحقتتو، رواالبتكا

 .في إغناء الحضارة اإلنسانية

إن تطوير منظومة التعليم العالي هو حجر الزاوية في تطوير البحث 

البتكار في حقول المعرفة العلمية وميادين تشجيع او ،العلمي على أوسع نطاق
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البحث العلمي، في إطار العالقة العضوية والتعليم العالي و رة التكنولوجيةالخب

يفتحان الطريق أمام التقدم الذي ننشده جميًعا ألمتنا المجيدة حتى  نهما،يب

تستأنف دورتها الحضارية في المجتمع الدولي ككتلة حضارية مقتدرة وفاعلة 

 .ومنتجة ومساهمة في صنع األمن والسالم الدوليين

نضع أمام أعيننا الرسم فإننا المؤتمر، نعقد الدورة الحالية لهذا إذ ونحن 

البياني لمستويات التعليم العالي والبحث العلمي في دول العالم اإلسالمي، 

حيث تتبدى لنا الحقائق التي ال يمكن تجاهلها، وهي حقائق صادمة بقدر ما 

حتى نتدارك  ،هي حافزة لنا لمضاعفة الجهود في المجال الذي نعمل فيه

يدق ناقوس الخطر، وينبهنا إلى  ألنه ؛االطمئنان على ثالذي ال يبع الضعف

في ضوء المعطيات  والتقانية ضرورة مراجعة السياسات التعليمية والعلمية

العالم  دولتفرض على وفي ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية التي  ،الواقعية

ومن خالل  ،مدروسة علمية وفق خطط ،أن تقوم بالتغيير الشامل اإلسالمي

يمك ن الدول األعضاء من تحقيق  مستنير وبفكر ،شمولية استشرافية يةرؤ

 .أهدافها التنموية

  ،أصحاب المعالي والسعادة

 ،تاحضرات السادة والسيد

في تدني يتمثـل  العلمية لدى دول العالم اإلسالميضعف القدرات إنه 

دل إذ ال يزيد مع ؛مستوى اإلنفاق على البحث العلمي بصورة الفتة للنظر

اإلنفاق على تطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، عن أقل من واحد في 

معدل ما تنفقه على فيها ال يصل  من بين الدول األعضاء ما دوجيبل . المائة

هذا فضال ً عن ضآلة الموارد . ني جًدادالبحث العلمي إلى هذا المستوى المت

 .ة التعليمية بشكل عامالمخصصة لتطوير التعليم العالي والنهوض بالمنظوم

أمام هذه األوضاع غير المريحة التي يعرفها قطاع التعليم العالي و

ب على هذا المؤتمر أن  الملح والبحث العلمي، يطرح السؤال الذي يتوجه

يجيب عنه، حول األسباب الموضوعية التي تعود إليها أوضاع التعليم 
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اإلسالمي على الرغم من العالم  العديد من دول العالي والبحث العلمي في

وجود منظومة متكاملة من االستراتيجيات العلمية التي اعتمدها هذا 

 .المؤتمر في دوراته السابقة؟

إن مسؤولية هذا المؤتمر الموقر، كما هي مسؤولية المنظمة اإلسالمية 

للتربية والعلوم والثقافة، تنحصر في رسم خريطة طريق للنهوض بالتعليم 

ولتطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، من خالل  ،العالي والبحث العلمي

ا هذا االستراتيجيات وخطط العمل واإلعالنات والقرارات التي يعتمده

، ووضعها أمام الدول األعضاء التي هي في كل دورة من دوراته المؤتمر

وطبقـًا لمواردها المالية وقدراتها ، وفقـًا لسياساتها الوطنية ،المختصة بالتنفيذ

 .العلمية وإمكاناتها الفنية

لقد وضعت اإليسيسكو خمس استراتيجيات علمية اعتمدها المؤتمر 

وصادق مؤتمر القمة  ،العلمي العالي والبحثاإلسالمي لوزراء التعليم 

استراتيجية العلوم والتكنولوجيا ) : منها، وهي ثالثاإلسالمي على 

، (استراتيجية تطوير التقانة األحيائية في العالم اإلسالمي)، و(واالبتكار

استراتيجية )، و(استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم اإلسالمي)و

استراتيجية تطوير )، و(لجامعي في العالم اإلسالميتطوير التعليم ا

مشروع أطلس العلوم )، إلى جانب (وجيا النانو في العالم اإلسالميتكنول

الذي اعتمده هذا المؤتمر في دورته الخامسة  (واالبتكار في العالم اإلسالمي

هات الجديدة في مجال التقانات الناشئة التوج  )مدت فيها أيًضا ـ  التي اعت

من هجرة  خطة العمل للحد  )، و(لتزامات الراهنة للبلدان اإلسالميةواال

، التي اعتمدت في الدورة الثالثة (الكفاءات العلمية من دول العالم اإلسالمي

الذي اعتمده  (فضاء اإلسالمي للتعليم العاليالبناء )ومشروع وثيقة 

 .الرابعةالمؤتمر في دورته 
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يجي لمستقبل العلوم والتكنولوجيا هذا التخطيط االستراتمع وبموازاة 

لألخالقيات  ةالهيئة اإلسالمي)واالبتكار في العالم اإلسالمي، أنشأت اإليسيسكو 

وذلك بموجب  ،(مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي)و ،(والتكنولوجيا

شبكة )كما أنشأت اإليسيسكو . رار صادر عن الدورة الثانية لهذا المؤتمرـق

بموجب قرار صادر عن الدورة الخامسة  (العالم اإلسالمي تعليمية لجامعات

واعتمد المؤتمر في دورته االستثنائية المنعقدة في الرياض وثيقة . للمؤتمر

 .(تقويم الجامعات وتحسين جودتها)

إن الجهود التي تبذلها المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة في 

كانت جهوًدا حثيثة  والتكنولوجيا، وإن  مجال التعليم العالي والبحث العلمي 

بها تقوم للجهود التي وتعزيز   دعم   ،إنما هي في الواقعف ،وفاعلة ومتواصلة

يسيسكو بيت خبرة في المقام األول، ألن اإل ؛حكومات الدول األعضاء

لما يتم اعتماده من قرارات في هذا المباشر وليست هي جهة التنفيذ الفعلي 

لس االستشاري لتنفيذ استراتيجية تطوير العلوم وما المج ،المؤتمر

الذي يعمل في إطار اإليسيسكو، سوى قناة لتقديم  والتكنولوجيا واالبتكار

إلى تنفيذ السياسات نحو المسارات المؤدية م وتوجيه الدول األعضاء الدع

 .العلمية والتقانية الوطنية

تها إزاء تعزيز وتأسيًسا على هذه المعطيات، والتزاًما منها بمسؤوليا

إن اإليسيسكو لن تدخر فقدرات الدول األعضاء في مجاالت اختصاصها، 

يم للنهوض بالتعل ،األعضاءتقديم الدعم الفني واألكاديمي للدول مجال جهًدا في 

تحديث لوالتكنولوجيا واالبتكار، لتطوير العلوم وو ،العالي والبحث العلمي

لتوعية بأهمية لو ،تماعية واإلنسانيةالسياسات الوطنية الخاصة بالعلوم االج

دعم التكامل بين البحوث لو ،احترام األخالقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا

تشجيع التنافس بين الجامعات والمؤسسات التربوية على لو ،العلمية والتقانية

حقيق من أجل توتنمية االقتصاديات القائمة على المعرفة، لالجودة، و ىمستو

 عليها ميثاق المنظمة، وفي سبيل تنفيذ القرارات الصادرة لتي نصه األهداف ا

قرارات المجلس االستشاري لتنفيذ عن هذا المؤتمر الموقر، وتفعيل 

 .استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 ،أصحاب المعالي والسعادة



 6 

 ،تاحضرات السادة والسيد

التعليم العالي والبحث  تنعقد الدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء

الذكرى الثالثين لتأسيس المنظمة اإلسالمية للتربية ظل حلول العلمي، في 

حفال ً رسمًيا في  ،و الماضيـفي الثالث من شهر مايحيث أقمنا  ،والعلوم والثقافة

تميز بالرسالة الملكية السامية التي وجهها العاهل المغربي  ،قر الدائم للمنظمةالم

الثقة في نجاح  عنة كانت معب ـروالتي  ،السادس إلى المنظمةالملك محمد 

مما  ،وعكست رؤية العالم اإلسالمي إليها ،اإليسيسكو في أداء المهام المنوطة بها

كان له أقوى األثـر في تقوية عزمنا على مواصلة العمل في هذا االتجاه الصحيح 

ي مجاالت اختصاصاتنا، الذي نخدم من خالله المصالح العليا لألمة اإلسالمية ف

اإلسهام ، وونسعى جهدنا لتعزيز العمل اإلسالمي المشترك على هذه األصعدة

 .بناء المستقبل الزاهر ألمتنا المجيدةفي 

هذه األجواء، وبينما العالم اإلسالمي يتطلع إلى إصالح شامل في 

ه لألوضاع التعليمية والعلمية والتقانية ضمن اإلصالح العام الذي تطالب ب

وفي ظل التحديات الجسام التي تواجه أمتنا اإلسالمية الشعوب في بلداننا، 

ها بها وأمام ير الذي يضعف وحدتها وي غري أعداءواالنقسام الخط

ينعقد هذا المؤتمر الذي غطرسة العدو الصهيوني وتحديد للقانون الدولي، 

ز جهودنا تعز   ،مهمة نسأل َّللا تعالى أن يوفقنا في أن نخرج منه بنتائجَ 

وتطوير  التعليم العالي والبحث العلمي دعم المتضافرة في مجالالمشتركة 

، وإرساء القواعد للنهضة العلمية في هذه العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 .المجاالت الحيوية

 .السامية أشكركم، وأتمنى لمؤتمرنا النجاح في تحقيق أهدافه

 .والسالم عليكم ورحمة َّللا وبركاته

 


