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عمان -3 ديسمبر 2018 
تحــت رعايــة معالــي وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي االردن وبرئاســة ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه اختتــم 
»الملتقــى الدولــي الثامــن لربــط البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة فــي إطــار البنــى العالميــة« أعمالــه بحضــور أكثــر مــن 

150 مشــاركا مــن 30 دولــة حــول العالــم. 

وقــد تــم االشــادة بالمســتوى التقنــي والبنيــة التحتيــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة العربيــة وتطــور البنيــة التحتيــة االلكترونيــة 
العربيــة المتخصصــة للبحــث والتعليــم، حيــث يمكــن االســتفادة مــن إمكاناتهــا الحاليــة فــي تعزيــز التواصــل البحثــي واتاحتهــا 
ــاون  ــدن بالتع ــي لن ــا ف ــم تأســيس احداه ــي ت ــة، والت ــط اإلقليمي ــاط التراب ــر نق ــي وتطوي ــى المســتوى اإلقليم لاســتخدام عل
مــع الشــبكة األوروبيــة للبحــث والتعليــم واألخــرى فــي الفجيــرة مــن خــال الشــبكة االمارتيــة للبحــث والتعليــم، ويجــري 
التواصــل لتأســيس نقــاط اخــرى فــي االردن ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية للتواصــل مــع شــبكات البحــث والتعليــم 

االقليميــة االخــرى حــول العالــم. 

ــة  ــة اإللكتروني ــة التحتي ــات البني ــر الشــبكات المتخصصــة وخدم ــم بتوفي ــة لشــبكات البحــث والتعلي ــة العربي ــوم المنظم وتق
ــم اإلقليمــي األوســع.  ــع البحــث والتعلي ــة ومجتم ــة والتعليمي ــة المؤسســات البحثي ــة لخدم اإلقليمي

ــد  ــنويا، وانعق ــم س ــبكات البحــث والتعلي ــة لش ــة العربي ــا المنظم ــى تنظيمه ــوم عل ــة تق ــي منصــة علمي ــى الدول ــد الملتق ويع
الملتقــى هــذا العــام فــي 2-3 ديســمبر 2018، فــي األردن، حيــث تــم تحديــد األولويــات ومــن ضمنهــا تطويــر البنيــة التحتيــة 
اإللكترونيــة العربيــة وخدماتهــا، والتنســيق مــع البنــى التحتيــة اإللكترونيــة اإلقليميــة، وتعزيــز التعــاون فــي مجــال البحــث 
والتعليــم فــي مجــاالت متعــددة فيمــا بيــن الــدول العربيــة ومــع المجتمعــات اإلقليميــة فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة وكنــدا 

وأمريــكا الاتينيــة وأفريقيــا.

ــرار للتعــاون فــي إعــداد  ــن وصانعــي الق ــراء وباحثي ــن المشــاركين مــن خب ــز الحــوار بي ــى تعزي ــى ال كمــا ويهــدف الملتق
وتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة الوطنيــة واإلقليميــة باإلضافــة الــى بلــورة مســائل البحــث والتعليــم التــي تســتند 

فــي أساســها علــى القضايــا المهمــة كالطاقــة والميــاه والبيئــة وغيرهــا فــي المنطقــة العربيــة. 

وتــم عقــد العديــد مــن الجلســات البحثيــة والحواريــة التــي شــارك فيهــا متحدثــون وصانعــو القــرار والخبــراء والعلمــاء مــن 
ــتدامة  ــى االس ــك عل ــدل ذل ــيا وي ــة، وآس ــكا الاتيني ــا، وأمري ــات المتحــدة، وأفريقي ــا والوالي ــة وأوروب ــدول العربي ــع ال جمي

للحــوار الــذي يحققــه  الملتقــى والمؤتمــر نحــو تطويــر شــبكات البحــث والتعليــم العربيــة.

كمــا وســيتم االســتفادة مــن نجــاح الملتقــى والعمــل علــى اتخــاذ الخطــوات الازمــة نحــو تطويــر البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة 
العربيــة وربــط المجتمعــات البحثيــة والتعليميــة العربيــة علــى نطــاق عالمــي. باإلضافــة الــى االســتفادة مــن دعــم جامعــة 
الــدول العربيــة، والمفوضيــة األوروبيــة، والجهــات المانحــة الدوليــة للتعــاون وتطويــر مشــاريع مســتدامة نحــو الربــط التقني 
والبحــث والتعليــم، والعمــل علــى توثيــق التعــاون بيــن الشــبكة العربيــة واألوروبيــة واألمريكيــة والشــرق آســيوية واإلفريقيــة 
مــن أجــل تطويــر البنــى التحتيــة االلكترونيــة المســتدامة ونقــاط االتصــال المتبــادل وتقديــم الدعــم للعلمــاء والباحثيــن فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 



وخلص الملتقى الى ما يلي:
الشكر والتقدير إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرعاية الملتقى الدولي الثامن.	 
ــى 	  ــة عل ــدول العربي ــي جامعــة ال ــة العامــة ف ــي االمان ــم والبحــث العلمــي ف ــة والتعلي ــى ادارة التربي ــر ال الشــكر والتقدي

المشــاركة والدعــم.
الشــكر والتقديــر الــى المفوضيــة األوروبيــة علــى المشــاركة والدعــم المتواصــل لمشــروعي الربــط االورومتوســطي 	 

والربــط االفريقــي.
الشــكر والتقديــر الــى الشــبكة األوروبيــة للبحــث والتعليــم – جينــات - لدعمهــا المتواصــل لتطويــر البنيــة التحتيــة فــي 	 

المنطقــة العربيــة.
ــس 	  ــر والمغــرب وتون ــن األردن ومصــر والجزائ ــي كل م ــة ف ــم الوطني ــى شــبكات البحــث والتعلي ــر ال الشــكر والتقدي

والســودان وفلســطين والصومــال والعــراق األعضــاء المؤسســين لشــبكة البحــث والتعليــم العربيــة، والشــبكات األعضــاء 
فــي كل مــن االمــارات العربيــة وعمــان والســعودية ولبنــان وســوريا وجــزر القمــر.

الشكر والتقدير الى شبكات البحث والتعليم اإلقليمية في أمريكا وافريقيا لمشاركتهما ودعمهما المتواصل.	 
اعتمــاد برامــج واســتراتيجية المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم فــي التعليــم للمرحلــة المقبلــة، مــع التركيــز على 	 

تأســيس ربــط البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة فيمــا بيــن الــدول العربيــة والعالــم.
تعزيــز التعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة والــدول العربيــة نحــو تطويــر التكامــل اإللكترونــي لشــبكات البحــث والتعليم 	 

فــي الــدول العربية.
التركيــز علــى نقــاط التبــادل الرئيســية للمنظمــة، والتــي يعمــل احداهــا اآلن فــي لنــدن واالخــرى فــي الفجيــرة بالتعــاون 	 

مــع شــبكة البحــث والتعليــم االماراتيــة، ويتــم التخطيــط إلطــاق نقــاط اتصــال أخــرى فــي األردن ومصــر والمملكــة 
العربيــة الســعودية.

العمــل مــع جامعــة الــدول العربيــة وهيئــات االتصــال والــوزارات المعنيــة لتأســيس الربــط العربــي المشــترك للبحــث 	 
والتعليــم وتوفيــر خطــوط االتصــال عاليــة الســرعة والمتخصصــة بتكاليــف ماليــة تشــجيعية.

التخطيط لعقد الملتقى التاسع في ديسمبر كانون االول عام 2019 وسيتم تحديد المكان الحقا.	 

كما اختتم الملتقى على أساس: 
تســريع تكامــل البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة وربطهــا مــع أوروبــا والواليــات المتحــدة وأمريــكا الاتينيــة، وأفريقيا 	 

مــن خــال نقــاط تبــادل المنظمــة الرئيســية فــي لنــدن والفجيرة.
مواصلة دعم الشبكات البحثية وتطوير البنى التحتية في الدول العربية.	 
التأكيــد علــى أهميــة المشــاركة الفعالــة للمنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم، ودمــج البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة 	 

العربيــة الموحــدة وتعزيــز دور المجتمعــات البحثيــة والتعليميــة فــي العالــم العربــي. 
التأكيــد علــى أهميــة ربــط شــبكات البحــث والتعليــم العربيــة مــع الشــبكة العربيــة مــن خــال نقــاط التبــادل فــي كل مــن 	 

لنــدن والفجيــرة وعمــان والقاهــرة وجــدة.
ــط الاســلكي 	  ــك الرب ــي ذل ــا ف ــة بم ــى الشــبكة العربي ــة عل ــة والتعليمي ــبية والبحثي ــات والمصــادر الحوس ــر الخدم توفي

ــم.  ــوم والتعل ــة العل الموحــد وبواب



البنــاء علــى نجــاح مشــروع الربــط االورومتوســطي ومشــروع الربــط االفريقــي وغيرهــا مــن المشــاريع التــي تمولهــا 	 
المفوضيــة االوروبيــة فــي مجــال تطويــر التعــاون والتنســيق بيــن الباحثيــن العــرب واألوروبييــن، والعمــل علــى تعزيــز 

التعــاون والبحــوث العلميــة المشــتركة التــي تقــوم علــى اســتخدام البنيــة التحتيــة االلكترونيــة.
تشــجيع واســتقطاب المانحيــن والمؤسســات البحثيــة والمنظمــات الداعمــة فــي المنطقــة العربيــة وأوروبــا والعالــم لدعــم 	 

التنميــة فــي الشــبكة العربيــة والبنيــة التحتيــة البحثيــة فــي العالــم العربــي.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون في مجال البحوث وتطوير التعليم.	 
وشــهد الملتقــى هــذا العــام إطــاق الربــط لشــبكات البحــث والتعليــم فــي تونــس والمغــرب بنقطــة تبــادل المنظمــة فــي 	 

لنــدن وزيــادة ســعتها الــى 10 جيغابــت فــي الثانيــة، والربــط الدولــي بيــن عــدد مــن الــدول العربيــة والشــبكة االوروبيــة 
للبحــث والتعليــم، باإلضافــة الــى اإلعــان عــن اســتمرار دعــم المفوضيــة االوروبيــة للبنيــة التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة 

فــي إطــار مشــروع الربــط االفريقــي. 

وســيتم العمــل علــى اعــداد تقريــر شــامل عــن نتائــج الملتقــى والمشــاريع التــي تقــوم بهــا المنظمــة وكذلــك وضــع مقتــرح 
ــدول العربيــة والمنظمــات والمؤسســات الدوليــة. للتعــاون علــى المــدى البعيــد مــع جامعــة ال

مع خالص التقدير والمحبة والتحية،
الدكتــور طــالل أبوغزالـــه

رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم



المنظمــة العربيــة لشبكــات البحــث والتعليــم - آســرن
info@asrenorg.net   :البريد ا�لكتروني

هاتــــف: 0096265100900   |   فرعـــي: 430٦

معلومــات االتصــال




