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المؤتمر السنوي الثاني للبرمجيات المفتوحة
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بيروت  -لبنان  2-1،كانون األول 2016
 أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير لمعالي السيد بطرس حرب وزير االتصاالت على رعايته الكريمة
لمؤتمرات اليوم حول ربط البنية التحتية اإللكترونية العربية في إطار البنى العالمية وجودة التعليم والبرمجيات
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المفتوحة .وتعتبر هذه الرعاية الكريمة مه معاليكم دعما الستضافة نشاطات البحث والتعليم وشبكات البنية
التحتية االلكترونية لكامل المنطقة العربية في الجمهورية اللبنانية.
 وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير لسعادة الدكتور محمد حراجلي  ،نائب رئيس الجامعة وفريق العمل
في الجامعة االمريكية في بيروت على استضافتهم الكريمة .
 كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير لسعادة السيد ياسر عبد المنعم  ،الوزير المفوض ،مدير إدارة
التربية والتعليم والبحث العلمي في جامعة الدول العربية -والتي يرأس فخريا أمينها العام معالي السيد أحمد
أبو الغيظ المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم .
 وأتقدم بجزيل الشكر الى وفد االتحاد األوروبي وشبكة البحث والتعليم االوروبية لمشاركتهم في أعمال المؤتمر
لهذا اليوم .إذ تعتبر هذه المشاركة مؤش ار على الدعم الكبير لجهودنا في تطوير شبكات البحث لكامل المنطقة
العربية.
 وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير لمضيفي مؤتمرنا هذا ،الجامعة االمريكية في بيروت ،بدعم كبير من
فريق العمل الدكتور يوسف عصفور واالستاذ محمد عباس واالستاذة ال ار منيمة ،وفريق العمل في و ازرة
االتصاالت الدكتور وليد كرم .ونحن نشكركم على حسن االستضافة وعلى الدعم الكبير الذي قدمتموه لعقد
هذا المؤتمر.
 كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير للجهات القائمة على رعاية هذا المؤتمر :نسيج -الراعي البالتيني،
وشركة ألفا لالتصاالت  ،والمنظمة األوروبية لألبحاث النووية ،ومجتمع االنترنت ضمن فئة الرعاة
البرونزيين ،وشركة رايب نسسي ،وتاتا لالتصاالت ومجموعة  BMBلدعمهم المؤتمر ،نثمن ونقدر عاليا ما
قدمتموه من دعم سخي.
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 وإنني أرحب بممثلي المؤسسات األوروبية والعربية والفريقية من الشبكة األورومتوسطية والشبكة
االفريقية للبحث والتطوير،وأتقدم منهم بعظيم االمتنان والتقدير على ما قدموه من دعم فني ومالي منذ عام
.2004
 كما أرحب بالوفود المشاركة من الدول العربية – المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر
والبحرين واليمن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والصومال والمغرب وليبيا وفلسطين واألردن وسوريا والعراق
والسودان ،كونهم شركاؤنا في تطوير المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم والمنظمة العربية لضمان
الجودة في التعليم.
 وأرحب بوفد منظمة  US Internet2وممثلي الشبكات اإلقليمية للبحث والتعليم في آسيا والمحيط الهادي
وأوروبا وأمريكا الالتينية وكندا ،الذين سنواصل العمل معهم من أجل تعزيز التنسيق والعمل المشترك نحو
إيجاد شبكة عالمية للبحث والتعليم.
 وإننا نلتقي اليوم بمناسبة عدة فعاليات إقليمية تركز على البحث والتعليم:
 الملتقى الدولي السادس للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ()ASREN
 المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ()AROQA
 المؤتمر السنوي الثاني للبرمجيات المفتوحة
 المؤتمر األورومتوسطي الثامن ()EUMED Event 8
 اجتماع الشبكة األورومتوسطية والشبكة االفريقية للبحث والتعليم .
 ورش عمل حول البنى التحتية
 ورشة عمل حول ضمان الجودة والمقارنة المعيارية
 وأتقدم بجزيل الشكر للمفوضية األوروبية على دعمها المستمر وتمويلها السخي لتطوير شبكات البحث
والتعليم في منطقتنا العربية.
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 إننا نشهد اليوم اهتماما متناميا من الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في الدول العربية لالنضمام إلى المنظمة
العربية لشبكات البحث والتعليم باإلضافة إلى الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في األردن والمغرب والسودان
ومصر وتونس والصومال والعراق وفلسطين.
 وإننا نتطلع قدما ألن تصبح الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في الدول العربية جزءا من المنظمة العربية
لشبكات البحث والتعليم بصفتهم مالكين ومساهمين وذلك للمساعدة في دعم وتعزيز تطور البحوث والبنية
التحتية االلكترونية في المنطقة العربية.
 سوف تواصل المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم خدمة المنطقة العربية في مجال تطوير أفضل
الممارسات للشبكة الوطنية للبحث والتعليم وتوفير إتصال البنى التحتية االلكترونية بين الدول العربية على
المستوى اإلقليمي.
 ونعلن اليوم عن إطالق االتصال بين الجامعة االمريكية في بيروت كخطوة اولى نحو شبكة البحث والتعليم
اللبنانية الوطنية وربطها بنقطة التبادل التشغيلية للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم في لندن  ،إذ ترتبط
نقطة التبادل هذه حاليا مع الشبكة األوروبية  GEANTوبقية شبكات البحث والتعليم في أنحاء العالم ،وإنه
لمن دواعي سرورنا أن نقوم بربط جميع الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في المنطقة العربية مباشرة مع
بعضها البعض ألغراض البحث والتعليم ووصولها الى مصادر البحث والتعليم المتوفرة على الشبكات
التعليمية من نقطة التبادل هذه.
 كما نعلن عن العمل المستمر على تطوير نقاط التبادل للمنظمة في العديد من الدول العربية للعمل على
تطوير البنى التحتية العربية المتكاملة.
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 وإننا نأمل برؤية شبكات عالية السرعة ذات نطاق ترددي عريض بالغيغابايت تربط بين الدول العربية
المتجاورة ،وتربط الدول العربية بالشبكات اإلقليمية للبحث والتعليم في جميع أنحاء العالم.
 وهذا سيساعد في استحداث أدوات لتطوير التعاون والتشارك بين العلماء والباحثين والطلبة وتحسين جودة
البحث والتعليم.
أصحاب المعالي والسعادة ،السيدات والسادة الحضور الكرام
 ستستمر مجموعة طالل أبو غزاله ،الشركة العالمية للخدمات المهنية التي قمت بتأسيسها عام  ،1972بدعم
البحث والتعليم في إطار جهودها الرامية للمساعدة في تطوير مجتمع معلوماتي أكثر اتساعا وشمولية في
قرطية التعليم رفيع المستوى القائم على
العالم العربي .وتعتبر جامعة طالل أبو غزاله تطو ار جديدا باتجاه ديمو ا
أساس توفير العلم والتعلم واإلبداع للمواطنين في كافة أرجاء العالم من خالل شراكة تعليمية مع أفضل 500
جامعة دولية.
 وإننا ندعم تطوير جودة التعليم من خالل المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم AROQA -والتي يركز
مؤتمرها السنوي الثامن الذي ينعقد هذا اليوم على معايير الجودة واالعتماد في التعليم االلكتروني.
 كما نعلن عن إنشاء "اتحاد الجامعات العربية االلكترونية" تحت مظلة جامعة الدول العربية

بعضوية

الجامعات اإللكترونية في كل من اإلمارات العربية المتحدة واألردن وفلسطين والسودان والبحرين واليمن
وتونس كشركاء مؤسسين.
 كما نعمل على تبني تكنولوجيا البرمجيات المفتوحة كأداة لالبداع ونشر التكنولوجيا من خالل مشروع
البرمجيات المفتوحة الذي يدعمه االتحاد االوروبي تمبوس  Tempusبشراكة جامعات في االردن ولبنان
وألمانيا وأسبانيا وبريطانيا.
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أصحاب المعالي والسعادة ،السيدات والسادة الحضور الكرام
 ستعقد خالل اليوم وغدا عدة جلسات حوارية وعرض لخبرات وأبحاث علمية وتطبيقية يشارك فيها خبراء من
حول العالم حول شبكات البحث والتعليم والجودة واإلعتماد ،يمكن أن نستنبط منها أفكا ار هامة ونتائج عملية
تستحق التطبيق .وفي هذا السياق إسمحوا لي أن أشارككم خططنا ،التي يمكن النظر إليها كتوصيات ،آمال
أن توضع موضع الدراسة وأن تعتبر من البيانات الهامة التي ستصدر عن هذا المؤتمر:
 .1دعوة باقي الشبكات الوطنية للبحث والتعليم العربية عند إستكمالها في سلطنة عمان وقطر والمملكة
العربية السعودية والكويت والبحرين واليمن وليبيا وفلسطين وموريتانيا وجوبيتي وسوريا ولبنان لالنضمام
إلى المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم كمساهمين ليصبحوا بالتالي شركاء معنيين بتطوير البنية
التحتية االلكترونية في المنطقة العربية.
 .2دعوة الجامعات العربية لالنضمام إلى المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم كأعضاء بهدف
تحسين الجودة واالعتماد.
 .3البدء باالستثمار في تطوير روابط تقنية عابرة للحدود بين الشبكات الوطنية للبحث والتعليم العربية ،وذلك
للمساعدة في دعم التعاون بين العلماء العرب والعمل نحو إيجاد مجتمعات علمية تتسم باالبتكار
واالبداع.
 .4توسيع وتطوير إطار المشاركة الفعالة للشبكات الوطنية للبحث والتعليم العربية وربطها بنقاط إتصال
المنظمة باتجاه تطوير بنية تحتية الكترونية عربية تسهم في تعزيز دور مجتمعات البحث والتعليم في
العالم العربي.
 .5دعم شبكة عربية مستدامة للبحث والتعليم ترتبط مع الشبكات األوروبية والعالمية الرائدة.
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 .6االستفادة من النجاحات السابقة والبناء على ما حققته المشاريع والمنتديات األورومتوسطية في مجال
تطوير التعاون والتنسيق بين الباحثين العرب واألوروبيين ،ودعم مشاريع البحث العلمي المشتركة التي
تستخدم البنى التحتية العلمية.
 .7العمل على تشجيع واجتذاب الجهات المانحة والمؤسسات الداعمة لمؤسسات البحث لعلمي العربية وذلك
للمساعدة في تطوير شبكة عربية للبحث والتعليم.
 .8تعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص باتجاه تطوير مجتمعات البحوث في مختلف المجاالت.
 .9رحب معالي السيد أحمد أبو الغيظ امين عام جامعة الدول العربية برعاية الملتقى الدولي السابع حول
ربط البنى التحتية العربية في إطار البنى العالمية  eAGE 2017والمؤتمر السنوي التاسع للمنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم  AROQA-2017في جمهورية مصر العربية والعمل مع شركائنا في
شبكة الجامعات المصرية وشبكة البحث المصرية وذلك خالل شهر كانون األول \ ديسمبر .2017

وفي الختام
يعتبر هذا المؤتمر فرصة لتضافر جهودنا نحو تطوير بنية تحتية أفضل وتعليم ذو جودة عالية لمستقبل زاهر لشبابنا.
أصحاب المعالي والسعادة ،الزمالء واألصدقاء ،لكم خالص الشكر على كل ما قدمتموه من دعم.
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