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تحــت رعايــة معالــي األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة وبرئاســة
ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه ،عقــد بمقــر االمانــة العامــة لجامعــة
الــدول العربيــة (الملتقــى الدولــي الســابع للربــط التقنــي للبنــى التحتيــة
اإللكترونيــة العربيــة فــي إطــار البنــى العالميــة بعنــوان :التعليــم والعلوم
واالبتــكار) ،و المؤتمــر الســنوي التاســع للمنظمــة العربيــة لضمــان
الجــودة فــي التعليــم بعنــوان (ضمــان الجــودة واالعتمــاد :تحديــات
وآفــاق) بمقــر االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة خــال الفتــرة
 4-3ديســمبر /كانــون األول  ،2017بمشــاركة االتحــاد األوروبــي،
وأكاديمييــن ،وباحثيــن ،وعلمــاء ،وخبــراء مــن المؤسســات والمنظمات
العربيــة والدوليــة والشــبكات الوطنيــة واالقليميــة للبحــث والتعليــم فــي
أوروبــا وأمريكيــا وأفريقيــا وآســيا.
•عبــر المجتمعــون عــن فخرهــم وتقدمــوا بالتهنئــة لجمهوريــة مصــر العربيــة وإلــى فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي بمناســبة اإلعــان عــن إطــاق أول موبايــل مصــري وعــن اإلمتنــان لخطــة الرئيــس إلنشــاء خمــس
مــدن تكنولوجيــة.
•قــدم المجتمعــون الشــكر والتقديــر إلــى معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط لرعايــة الملتقــى الدولــي الســابع والمؤتمــر
الســنوي التاســع ،كمــا تقدمــوا بالشــكر والتقديــر الــى إدارة التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي بقطــاع الشــؤون
االجتماعيــة فــي االمانــة العامــة -جامعــة الــدول العربيــة والــى شــبكة الجامعــات المصريــة علــى اســتضافتهما ودعمهمــا.
•أشــاد المشــاركون بالمســتوى التقنــي والبنيــة التحتيــة المتوفــرة حاليــا فــي الــدول العربيــة والتــي اطلعــوا عليهــا
اثنــاء المؤتمــر ،حيــث اصبحــت المنطقــة العربيــة تتمتــع بتطــور البنيــة التحتيــة االلكترونيــة المتخصصــة للبحــث
والتعليــم ،والتــي يمكــن االســتفادة مــن إمكاناتهــا الحاليــة فــي تعزيــز التواصــل البحثــي واتاحتهــا لالســتخدام علــى
المســتوى اإلقليمــي وتطويــر نقــاط الترابــط اإلقليميــة ،والتــي تــم تأســيس احداهــا فــي لنــدن وأخــرى فــي الفجيرة،
ويجــري التواصــل لتأســيس نقــاط اخــرى فــي مصــر وجــدة للتواصــل مــع شــبكات البحــث والتعليــم االقليميــة
االخــرى حــول العالــم.
•اشــاد المشــاركون بالــدور الــذي تقــوم بــه المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم ،والــذي يتمثــل فــي توفيــر
الشــبكات المتخصصــة وخدمــات البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة اإلقليميــة لخدمــة المؤسســات البحثيــة والتعليميــة
ومجتمــع البحــث والتعليــم اإلقليمــي األوســع .وكذلــك بــدور المنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة في التعليــم بتعزيز
الجــودة وتقديــم خدمــات االعتمــاد للمؤسســات التعليميــة علــى مســتوى النطــاق العربــي ،وربــط المجتمعــات
البحثيــة والتعليميــة العربيــة علــى نطــاق عالمــي.
•حــدد المجتمعــون أولويــات العمــل فــي الفتــرة القادمــة عــن طريــق تطويــر البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة
وخدماتهــا ،والتنســيق مــع البنــى التحتيــة اإللكترونيــة اإلقليميــة والدوليــة ،وتعزيــز التعــاون فــي مجــال البحــث
والتعليــم فــي مجــاالت متعــددة فيمــا بيــن الــدول العربيــة ومــع المجتمعــات اإلقليميــة والدوليــة ،باإلضافــة الــى
تعزيــز جــودة التعليــم.
•الحــث علــى المشــاركة فــي الفعاليــات القادمــة للملتقــى والمؤتمــر حيــث انهمــا يهدفــان إلــى تعزيــز الحــوار
بيــن المشــاركين مــن خبــراء وباحثيــن وصانعــي القــرار للتعــاون فــي إعــداد 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.

•اســتمرار التعــاون بيــن جامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة االوروبية والشــبكة العربيــة واألوروبيــة واألمريكية
والشــرق آســيوية واإلفريقيــة مــن أجــل تطويــر مشــاريع مســتدامة نحــو الربــط التقنــي والبحــث والتعليــم،
وتطويــر البنــى التحتيــة االلكترونيــة المســتدامة ونقــاط االتصــال المتبــادل وتقديــم الدعــم للعلمــاء والباحثيــن فــي
جميــع أنحــاء العالــم.
•اعتمــاد برامــج واســتراتيجية المنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم والمنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة
فــي التعليــم للمرحلــة المقبلــة ،مــع التركيــز علــى تأســيس ربــط البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة فيمــا بيــن الــدول
العربيــة والعالــم وعلــى تعزيــز جــودة التعليــم.
•تعزيــز التعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة والــدول العربيــة نحــو تطويــر التكامــل اإللكترونــي لشــبكات البحــث
والتعليــم فــي الــدول العربيــة وتطويــر جــودة التعليــم.
•التركيــز علــى نقــاط التبــادل الرئيســية للمنظمــة ،والتــي يعمــل احداهــا اآلن فــي لنــدن واالخــرى فــي الفجيــرة
بالتعــاون مــع شــبكة عنكبــوت ،ويتــم التخطيــط إلطــاق نقطــة فــي القاهــرة بالتعــاون مــع شــبكة الجامعــات
المصريــة العمــل مــع جامعــة الــدول العربيــة وهيئــات االتصــال والــوزارات المعنيــة لتأســيس الربــط العربــي
المشــترك للبحــث والتعليــم وتوفيــر خطــوط االتصــال عاليــة الســرعة والمتخصصــة بتكاليــف ماليــة تشــجيعية.
•التركيــز علــى جــودة التعليــم فــي عالمنــا العربــي لتحســين وتطويــر مخرجاتــه وتحقيــق كافــة المتطلبــات
واحتياجــات المجتمــع التــي تتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل مــن اجــل الرقــي بأنظمتنــا التعليميــة فــي ظــل
التغيــرات المتســارعة وثــورة المعلومــات والتقــدم التقنــي
•التخطيــط لعقــد الملتقــى الثامــن والمؤتمــر الســنوي العاشــر فــي ديســمبر كانــون االول عــام  2018وســيتم تحديــد
المــكان الحقــا ،وبحيــث يتــم إضافــة محــور البحــث العلمــي الــى الملتقــى الثامــن الســتقطاب باحثيــن وعلمــاء مــن
مســتخدمي البنــى التحتية للمشــاركة.

وفي ختام المؤتمر أوصى المجتمعون بما يلي:

•تســريع تكامــل البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة وربطهــا مــع أوروبــا والواليــات المتحــدة وأمريــكا الالتينيــة،
واألفريقيــة مــن خــال نقــاط تبــادل المنظمــة الرئيســية فــي لنــدن والفجيــرة.
•المســاهمة فــي تأســيس شــبكات البحــث والتعليــم الوطنيــة فــي كل مــن الكويــت والعــراق والبحريــن واليمــن
وليبيــا وجيبوتــي وجــزر القمــر باإلضافــة الــى مواصلــة دعــم الشــبكات البحثيــة وتطويــر البنــى التحتيــة فــي
الــدول العربيــة.
•توفيــر االليــات القانونيــة لتســهيل انضمــام شــبكات البحــث والتعليــم الوطنيــة فــي الــدول العربيــة الــى المنظمــة
العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم كأعضــاء لمجلــس أمنــاء المنظمــة بـ ً
ـدلً مــن شــركاء وبحيــث يتــم إطــاق
مصطلــح األعضــاء المؤسســين علــى الشــركاء الحالييــن.

•التأكيــد علــى أهميــة المشــاركة الفعالــة للمنظمــة العربيــة لشــبكات البحــث والتعليــم ،ودمــج البنيــة التحتيــة
اإللكترونيــة العربيــة الموحــدة ،وتعزيــز دور المجتمعــات البحثيــة والتعليميــة فــي العالــم العربــي ،باإلضافــة
الــى توفيــر خدمــات ومصــادر الحوســبة والبحــث والتعليــم علــى الشــبكة العربيــة بمــا فــي ذلــك الربــط الالســلكي
الموحــد وبوابــة العلــوم والتعلــم.
•التأكيــد علــى أهميــة ربــط شــبكات البحــث والتعليــم العربيــة مــع الشــبكة العربيــة مــن خــال نقــاط التبــادل
فــي كل مــن لنــدن والفجيــرة والقاهــرة وجــدة والعمــل مــع هيئــات االتصــال لتوفيــر االليــات العمليــة لتســهيل
االتصــال عالــي الســرعة بهــذه النقــاط وبتكاليــف تشــجيعية.
•االســتفادة مــن والبنــاء علــى نجــاح مشــروع الربــط األورومتوســطي 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.
•تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص والتعــاون فــي مجــال البحــوث وتطوير التعليــم ،وتشــجيع واســتقطاب المانحين
والمؤسســات البحثيــة والمنظمــات الداعمــة فــي المنطقــة العربيــة .وأوروبــا والعالــم لدعــم التنميــة فــي الشــبكة
العربيــة والبنيــة التحتيــة البحثيــة فــي العالــم العربــي.
•التركيز على محور االبداع والرقمية كأحد معايير جودة التعليم واالعتماد للمؤسسات التعليمية العربية
•العمل على اعداد معايير التعليم الرقمي ليتم اعتمادها في إطار العمل المشترك مع جامعة الدول العربية.
•العمــل علــى اعــداد معاييــر واليــات التصنيــف للمــدارس والجامعــات وفقــا لمــا تقــوم بــه المنظمــة العربيــة
لضمــان الجــودة فــي التعليــم بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي األردن ،علــى ان يتــم اعتمــاد المعاييــر
واليــات التصنيــف مــن قبــل ادارة التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي فــي االمانــة العامــة -جامعــة الــدول العربيــة
وأن يتــم اجــراء التصنيــف مــن خــال لجنــة مســتقلة تضــم خبــراء وعلمــاء وباحثيــن فــي إطــار عمــل المنظمــة
العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم.
وتجــدر االشــارة الــى ان الملتقــى شــهد هــذا العــام إطــاق نقطــة تبــادل منظمــة( )ASRENفــي الفجيــرة والربــط
الدولــي بيــن عــدد مــن الــدول العربيــة والشــبكة االوروبيــة للبحــث والتعليــم بســعات تصــل الــى اكثــر مــن جيغابــت
فــي الثانيــة باإلضافــة الــى اإلعــان عــن اســتمرار دعــم المفوضيــة االوروبيــة للبنيــة التحتيــة اإللكترونيــة العربيــة
فــي إطــار مشــروع الربــط األورومتوســطي ومشــروع الربــط االفريقــي ،وســيتم العمــل علــى اعــداد تقريــر شــامل
عــن نتائــج الملتقــى والمؤتمــر والمشــاريع التــي تقــوم بهــا كال المنظمتيــن وكذلــك وضــع مقتــرح للتعــاون علــى
المــدى البعيــد مــع جامعــة الــدول العربيــة والمنظمــات والمؤسســات الدوليــة.
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