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كلمة جامعة األزهر في المشاركة في مراسم افتتاح المكتب 
اإلقليمي لشرق إفريقيا التابع التحاد الجامعات اإلفريقية بجامعة 

 الخرطوم بالسودان

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوو  
 رحمة للعالمين سويداا محمود وعلوى  لوص وبصوحابص ومون  بعوص

 بإحسان إلى يوم الدين.
ـــادة الحضـــور،  السَّ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد

بداية أتشرف بأن أبلغكم جميًعا تحياِت فضيلِة اإلمام 
األكبر شيخ األزهر األستاذ الدكتور أحمد الطيب، وكذلك 
تحيات األستاذ الدكتور/ محمد حسين المحرصاوي رئيس 

هللا تعالى لكم جميًعا بالتوفيق لما فيه جامعة األزهر، ويدعون 
 الخير للناس جميًعا.

ويســـرني أن أتقـــدم بخـــالو إعـــزازي وعلـــيم تقـــديري للســـيد 
)رئــــيس اتحــــاد الجامعــــات  أورالنــــدو أنطــــوني األســــتاذ الــــدكتور
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 Etienneاإلفريقيــة ، والســيد األســتاذ الــدكتور/إتيان إي يلــي )
Ehouan Ehileمعـات اإلفريقيـة    )األمـين العـام التحـاد الجا

Secretary General علـى الـدعوة لحضـور مراسـم افتتـاح  
 المكتب اإلقليمي لشرق إفريقيا.

كمـــا أتقـــدم بالشـــكر والتقـــدير لرســـتاذ الـــدكتور/ أحمـــد علـــي 
ســـــليمان )رئـــــيس جامعـــــة الخرطـــــوم   علـــــى حســـــن االســـــتقبا  
واالستضافة والتنليم، وأنت ز الفرصة ألهنئ الشـعب السـوداني 

، وجامعة الخرطوم على اختيارها مقرًّا للمكتب اإلقليمـي الشقيق
التحـــاد الجامعـــات اإلفريقيـــة لقطـــاا شـــرق إفريقيـــا، ونـــ من هـــذا 
االختيـــــار  ف ـــــذب الجامعـــــة بالفعـــــك تليـــــق ب ـــــذب الم مـــــة شـــــكاًل 
ومضموًنا، ونحن على يقين بأن ا ستقوم ب ـا علـى أكمـك وجـه، 

دمـــة المجتمـــع وســـيكون ل ـــا دوٌر مـــط ٌر فـــي تطـــوير التعلـــيم وخ
 وتنمية البيئة في إفريقيا.

 ٌٌ وحقيقة األمر فإن اتحاد الجامعات اإلفريقية له ج ٌد واضـ
وكبيٌر في تطوير التعليم العـالي بإفريقيـا، كمـا يقـوم بـدورل فعـا ل 
وقــــويل فــــي تضــــييق الفجــــوة بــــين إفريقيــــا وأوروبــــا فــــي مختلــــ  
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لـى االرتقـا  مجاالت ال قافة، والعلم والمعرفة... هذا باإلضافة إ
 بمستوى الخريجين وصقك م ارات م وقدرات م.

 السادة الحضور!

عمرهــــا ألــــ  و مانيــــة  أن جامعــــة األزهــــر تعلمــــون ســــيادتكم
     ال مائة وتسـع وخمسـين359وأربعين عاًما، وتشتمك على )

ــــــوم والمعــــــارف الدينيــــــة،  ــــــ  العل ــــــا فــــــي مختل برنامًجــــــا أكاديمًي
جامعـــة  ال ـــة أفـــرا رئيســـية  واإلنســـانية، والعلميـــة والطبيـــة، ولل

وال الث  في جنوب وشما  مصر،  والثااي  في القاهرة، األول
تشـتمك علـى سـبعة و مـانين كليــة، يـدرس ب ـا مـن طـالب العلــم 

ألـ   650  حـوالي 2017/2018في العـام الدراسـي الحـالي )
ـــــدرس ب ـــــا  ، كمـــــا ي ـــــبل ـــــبل مـــــن دو  العـــــالم  33طال ـــــ  طال أل

  دولــــة إفريقيــــة مــــن 35ن م )دو ، مــــ 107المختلفــــة، يم لــــون 
الشـــــما  والجنـــــوب والشـــــرق والغـــــرب والوســـــ ، ويبلـــــ  عـــــددهم 

 طالًبا. 6164

ويتشــرف األزهــر الشــري  بتقديمــه أنشــطة مختلفــة لكــك دو  
إفريقيــا علــى مختلــ  العصــور، م ــك إرســا  البع ــات التعليميــة 
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وال قافيــــــة فــــــي مختلــــــ  العلــــــوم والمعــــــارف، والقوافــــــك الطبيــــــة 
نســــانية للمنــــاطق المنكوبــــة، حيــــث بلــــ  عــــدد والمســــاعدات اإل

) ــــالث  2018إلــــى فبرايــــر/ 2011القوافــــك الطبيــــة منــــذ عــــام 
ـــــة، قـــــدمت إلـــــى ســـــبع دو  إفريقيـــــة،  )الســـــودان،  عشـــــرة  قافل
النيجـــر، الصـــوما ، تشـــاد، إفريقيـــا الوســـطى، نيجيريـــا، بوركينـــا 

  طبيًبـا، ووصـك عـدد المرضـى إلــى  124فاسـو  شـارك في ـا )
  1430ًضــــــا، ووصــــــك عــــــدد العمليــــــات إلــــــى )  مري61385)

  طًنـا.  أمـا عـن اإلةا ـة 17عملية، ووصك وزن األدوية إلى )
والمســاعدات اإلنســانية فقــد وصــلت إلــى أربــع قوافــك إةا ــة فــي 
ـــة بمســـاعدات وزنـــت  ـــى أربـــع قوافـــك إةا  الســـنتين األخيـــرتين إل
 سبعين طًنا إلى )تشاد، إفريقيا الوسطى، نيجيريا الصوما   

جامعــة األزهــر الشــري  دائًمــا علــى عقــد اتفاقيــات  تحــرو
 علمية و قافية مع جامعات إفريقية. 

يقــوم األزهــر بعقــد دورات تدربيــة وت قيفيــة ألئمــة المســاجد  
والشـــيوي فـــي بعـــإ الـــدو  بإفريقيـــا وذلـــك بالتعـــاون مـــع مركـــز 

 . Tony Blair Foundation) توني بلير البريطانية

mailto:Prof.yousufamer.vc@azhar.edu.eg


 

                                                       Al-Azhar University رـة األزهــجامع     
                                                                  

 Vice President Office  الجامعة رئيس نائب مكتب

 
 

  Cairo, Nasr City-P.O. Box 11884                                  11884ص.ب:  -مدينة نصر -القاهرة

 Tel: 22617175-Fax:22617174                                          2261717فاكس:  – 22617175تليفون: 
mob: +201224722331 -  Prof.yousufamer.vc@azhar.edu.egEmail:  

خــــال  دمرصــــد األزهــــر  كمــــا يقــــوم األزهــــر الشــــري  مــــن
لمكافحـة التطـرفد بنشـر صــحيٌ الـدين ورصـد كـك الممارســات 
التي تضر اإلنسان وةيرب من المخلوقات والبيئة،  م يرد علي ـا 
ويصـــــحح ا بإحـــــدى عشـــــرة لغـــــة، كمـــــا ي ـــــتم برصـــــد األفكـــــار 
اإلرهابية في العالم، ويحذر الشباب من األفكـار الخاطئـة، كمـا 

فــــــي محاربــــــة التطــــــرف واإلرهــــــاب بكــــــك  أن لــــــه دوًرا واضــــــًحا
 الوسائك، ومن ا الوسائك اإللكترونية.

 السادة الحضور!

اتحــاد الجامعــات اإلفريقيــة هــو الج ــة المســطولة عــن وضــع 
الخطة اإلستراتيجية للتعليم العـالي بالقـارة، لـذا ربمـا تشـاركونني 
الـرأي أنــه مـن الم ــام التــي يجـب أن يقــوم ب ــا االتحـاد فــي هــذب 

ـــ ـــا  أنلمـــة جـــودة المرحل ـــارة بن ـــر مـــن قضـــايا الق ة لمعالجـــة ك ي
التعلــيم  لضــمان كفــا ة الخــريجين ومنافســت م فــي ســوق العمــك 

 الدولي.

 السادة الحضور!
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تعلمون سيادتكم أن الصـراعات الداخليـة فـي القـارة اإلفريقيـة 
هي أحد معوقـات التنميـة  لـذا ربمـا تـرون سـيادتكم أهميـة تبنـي 

 -قـادة المسـتقبك –دة لطالب الجامعـات إستراتيجية برامج متعد
لغـــرس قـــيم التعـــايو الســـلمي وتقبتـــك الخـــر، والتنـــوا والتـــدريب 
علـــى م ـــارات التواصـــك، وربمـــا تشـــاركونني الـــرأي فـــي ضـــرورة 
ـــارة  للمشـــاركة فـــي التنميـــة  ـــا  الق إيجـــاد كيـــان لبنـــا  قـــدرات أبن

، وكــذلك ضــرورة االهتمــام ببــرامج التبــاد  الطالبــي، لمســتدامةا
نشا  برامج أكاديميـة تمـنٌ شـ ادات ودرجـات علميـة مزدوجـة و  ا 

معتـــــرف ب ـــــا مـــــن الجامعـــــات المانحـــــة ل ـــــا بالـــــدو  اإلفريقيـــــة 
المختلفة، وهذا يحقق التكامك بين دو  القـارة، ويعمـك علـى مـد 

 الجسور بين ا، وبنا  ال قة المتبادلة.

 السادة الحضور!

تتعـرإ بعـإ بناً  على التغيرات المناخية فـي العـالم ربمـا 
دو  القارة في السنوات القادمة إلى مشكلة جفاف  ممـا يسـتلزم 

وذلـــك مـــن  وجـــود نلـــم ري ةيـــر تقليديـــة بديلـــة للـــنلم الحاليـــة.
خــال  تصــميم بــرامج أكاديميــة فــي مجــا  الزراعــة والــري تخــدم 
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ــــي  ــــة ف ــــا الحدي  ــــارة، واســــتخدام التكنولوجي ــــة بالق ــــة الزراعي التنمي
 الزراعة والري.

 س!سيدي الرئي

مــــن أبــــرز تحــــديات التنميــــة التــــي ال يمكــــن إةفال ــــا بالقــــارة 
قضــية األمــراإ المتوطنــة، والتــي تتســبب فــي أعبــا  اقتصــادية 
وا عاقــة للتنميــة  لــذا ربمــا تشــاركونني الــرأي فــي ضــرورة اهتمــام 
البـــــــرامج األكاديميـــــــة والبحـــــــث العلمـــــــي للقضـــــــا  علـــــــى هـــــــذب 

 األمراإ.

 السادة الحضور!

ةنــى فـي العـالم بمواردهــا الطبيعيـة  لــذا د القـارة األإفريقيواد
ال بــــد مــــن استكشــــاف ال ــــروات الطبيعيــــة ب ــــا وضــــمان حســــن 
اســــت مارها مــــن خــــال  البــــرامج األكاديميــــة واألبحــــاث العلميــــة، 
ومن أك ر ال روات التي تحتم إعادة اكتشاف ا إنمـا هـو العنصـر 
البشــــري، بحيــــث يجــــب علينــــا جميًعــــا أن نقــــوم بتنميــــة قــــدرات 

العنصـــــر البشــــري فـــــي القــــارة اإلفريقيـــــة  حتــــى يمكنـــــه وا عــــداد 
 مواج ة تحديات العصر.
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 السادة الحضور!

د الشـريك الـرئيس فـي التنميـة المسـتدامة فـي القـارة  المربةد
لــذا يجــب أن ت ــتم البــرامج األكاديميــة واألنشــطة ال قافيــة بــدور 
رســـا  مبـــدأ المســـاواة  المـــرأة وأهميت ـــا فـــي التنميـــة المســـتدامة، وا 

  ا وبين الرجك، وأن األفضلية للمتميز.بين

 السادة الحضور!

ــــرات  ــــدي ا مــــن خب تســــتطيع جامعــــة األزهــــر الشــــري  بمــــا ل
ــا  فـي وضــع الخطــ   وكـوادر بشــرية مدربـة أن تســ م بشـكك فعو

 التنفيذية ل ذب الم ام وتطبيق ا.

 سيدي الرئيس، الجمع الكريم!

 باســـم األزهـــر الشـــري  وجامعتـــه أســـجك لكـــم جميًعـــا الشـــكر
مـن هللا  داعيـاوالتقدير ل ذب الدعوة الكريمة، ولحسن االسـتماا، 

تعـالى أن نعمـك مًعــا لكـك مــا ينفـع النــاس جميًعـا فــي كـك زمــان 
 ومكان.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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